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Milí přátelé a sympatizanti Charitního sdružení Děčín,
rok se s rokem sešel a nastal opět čas bilancování. Jako každý rok, ani tento uplynulý rok 2011 nebyl na aktivity chudý, a to i přes veškeré
problémy, které se pojí s financováním sociálních služeb a potažmo s ostatními aktivitami financovaných ze státních a nadnárodních dotací
na provoz nejen sociálních služeb.
Charitní sdružení Děčín je jednou z nestabilnějších neziskových organizací na území Děčína. Její stabilita je postavena na víceméně
pravidelném financování aktivit 2 registrovaných sociálních služeb (sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi a odborné sociální
poradenství) a především na stabilním pracovním týmu, což je u neziskové organizace velkým přínosem pro nepřetržité budování pověsti a
pozice na komunitním sociálním poli.
Vzhledem k tomu, jakým cílovým skupinám se věnujeme a pomáháme, se kromě sociálních služeb orientujeme i na činnost spojenou
s poradenstvím pro nezaměstnané, jejich aktivizaci a podporu v různých životních fázích, to vše prostřednictvím projektů z národních i
evropských fondů.

Dovolte mi představit Vám naší činnost v kratší, ale doufáme, že výstižné podobě.
Příjemné čtení…!

Mgr. Věra Kuklová
ředitelka organizace
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I. Registrované sociální služby: Asistenční služba pro rodiny s dětmi

ASISTENČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

I.1. Průběh realizace projektu v roce 2011

Asistenční služba pro rodiny s dětmi je registrovaná sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Podporuje rodiny, které nejsou schopné
zajistit péči o děti podle svých představ nebo podle obecných požadavků. Zaměřuje se na individuální úkolově orientovanou práci s rodiči a
pomáhá jim rozvíjet jejich potenciál, aby každodenní péči o rodinu zvládali lépe. Spolupráce v rodinách funguje na základě společně
sestaveného a následně vyhodnoceného plánu, který stanovuje cíl spolupráce a konkrétní kroky k jeho dosažení jak pro rodinu, tak pro
asistentku – spolupráce probíhá na partnerském principu, nejčastějšími metodami jsou učení novým dovednostem a jejich nácvik, nebo
pomoc s hledáním zdrojů a jejich využívání, doprovázení rodin a praktická pomoc. Mezi často nabízené služby patří:
 práce na zlepšení bytové situace rodiny,
 pomoc při hledání zaměstnání a řešení dluhů,
 podpora při výchově dětí a zajištění jejich řádného vývoje,
 zlepšení hygienické situace v rodině nebo stravovacích návyků apod.
Cílem spolupráce je, aby rodina dokázala lépe zajistit péči o děti a i sama měla lepší pocit ze svého fungování.
Jednou z dalších oblastí činnosti Asistenční služby je pomoc se školní přípravou dětem, kterým jejich rodiče nemohou pomoci (sami mají
jen nízké vzdělání, mají v péči další malé děti, jsou to cizí státní příslušníci). Vzhledem k tomu, že tuto aktivitu lze smysluplně realizovat
pouze po omezenou dobu během dne (odpoledne, když si děti odpočinou od školy a než se začnou chystat spát), jsme velmi rádi, že nám
s touto aktivitou pomáhají dobrovolníci a pracovníci na dohodu o provedení práce, protože díky nim můžeme nabídnout naše služby
většímu počtu dětí.
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I. Registrované sociální služby: Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Poslední pravidelnou aktivitou, kterou nabízíme, je nízkoprahový kreativní
kroužek pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který se konal ve školním
roce 2010/11 každou středu odpoledne a ve školním roce 2011/12 každé pondělí
odpoledne.
Celkem jsme v rámci projektu dlouhodobě spolupracovali s 32 rodinami a 74
dětmi. Dohromady se jednalo o 274 osob a uskutečnilo se 2730 konzultací
převážně v rodinách klientů. 10 rodin bylo nových a naopak se 10 rodinami byla
během roku spolupráce ukončena, buď z důvodu splnění zakázky (5 rodin), nebo
kvůli změně bydliště rodiny (3 rodiny) anebo proto, že již rodina nejevila o službu
zájem (2 rodiny).
74 dětem jsme pomáhali se školní přípravou po dobu alespoň 3 měsíce a z těchto
dětí pouze 3 nakonec neuspěly a musely opakovat ročník. Kreativní kroužek
proběhl 28x a zúčastnilo se ho celkem 17 dětí.
Od února 2010 pak je projekt podporován v rámci individuálního projektu kraje
podpořeného z OP LZZ v rámci veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
vybraných sociálních služeb v období od 1. ledna 2010 do 30. června 2012 v
sociálně vyloučených lokalitách - sociální služby dle § 65 zákona o sociálních
službách – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Děčíně“. Vedle toho
byl projekt financován z prostředků MPSV na sociální služby a MV ČR
(dobrovolnické aktivity).

ukázky činností v nízkoprahovém kroužku (foto: interní archiv)
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I. Registrované sociální služby: Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Seznam dobrovolníků spolupracujících s Asistenční službou pro rodiny s dětmi:
Bartáková Diana
Bauerová Markéta
Hunková Kateřina
Javůrková Marie
Mencner Rostislav

Moravcová Michala
Plechatý Miroslav
Procházková Yveta
Sokolářová Radka
Vacenovská Anna

Projekt Míša D.
V rámci spolupráce s rodinami se pro jednu rodinu podařilo získat podporu v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem. Díky této podpoře
bylo možné zakoupit dívce po dětské mozkové obrně speciální boty a kočárek, což výrazně zvýšilo její mobilitu. Zároveň prostředky
sloužily k pokrytí mzdových nákladů asistentky, která s Míšou realizovala přípravu směřující k co nejplynulejšímu nástupu do školy a
doprovázela ji i na vycházkách a při návštěvách předškolního zařízení.
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I. Registrované sociální služby: Asistenční služba pro rodiny s dětmi

I. 2. Zhodnocení projektu
V roce 2011 jsme se přestěhovali do nových prostor, které lépe vyhovují potřebám týmu i klientů. Začali jsme pilotně ověřovat novou
metodiku práce s rodinami založenou na trojstranné smlouvě mezi OSPOD, AS a zatím se zdá, že by tento model spolupráce mohl dobře
fungovat. Zkušenosti bychom chtěli použít při další spolupráce se Střediskem výchovné péče Děčín a dalšími institucemi. Koordinaci
intervencí v rodině a zajištění fungujícího předávání informací považujeme za jeden z klíčových bodů pro zajištění kvalitních služeb.
Dalším významným prvkem je udržení stávajícího pracovního týmu a zajištění kontinuálního vzdělávání jednotlivých pracovnic. Díky
tomu můžeme postupně obohacovat nabízené služby o prvky krizové intervence nebo o nabídku zaměřenou na podporu rodičů, jejichž děti
byly umístěny do náhradní péče. Nadále se daří zapojovat do projektu dobrovolníky a pracovníky na DPP. Asistenční služba CHSD se také
aktivně zapojuje do tvorby a realizace komunitního plánu Města Děčín, v němž jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jednou
s priorit. Rok 2011 tak můžeme pokládat v rámci služby za úspěšný.

I. 3. Vzdělávání zaměstnanců
Odborné vzdělávání
Adriana Andrová
Technická univerzita v Liberci, bakalářský obor Sociální práce předpokládané ukončeno: červen 2011, absolvovala s vyznamenáním
Štěpánka Staňová
Technická univerzita v Liberci, bakalářský obor Sociální práce (předpokládané ukončení: 2012)
Úvod do problematiky SPO dětí – sociální práce s rodinou při poskytování SPO dětí (6 hodin, Vzdělávací centrum Praha - PhDr. Václava
Hořavová)
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I. Registrované sociální služby: Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů (16 hodin TRIADA)
Věra Musilová
dálkové studium SZŠ Děčín (doplnění maturity; předpokládané ukončení 2013)
Spolupráce s lidmi, kteří mají obtíže s porozuměním (16 hodin)
Úvod do problematiky SPO dětí – sociální práce s rodinou při poskytování SPO dětí (6 hodin Vzdělávací centrum Praha - PhDr. Václava
Hořavová)

Další vzdělávání
Martina Zyková
Úvod do problematiky SPO dětí – sociální práce s rodinou při poskytování SPO dětí (6 hodin, Vzdělávací centrum Praha - PhDr. Václava
Hořavová)
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů (16 hodin TRIADA)
Vladimíra Štěpánková
Spolupráce s Lidmi, kteří mají obtíže s porozuměním (16 hodin, Proutek o.s.)
Úvod do problematiky sociální práce s rodinou (8 hodin, Komuniké o.p.s.)

Supervize
Celý tým podstupuje 4 jednodenní supervize zajišťované Mgr. Zdenou Bednářovou (ACORUS, Praha).
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II. Registrované sociální služby: Občanská poradna Děčín

OBČANSKÁ PORADNA DĚČÍN

II. 1. Průběh realizace projektu v roce 2011

Občanská poradna funguje od roku 1997, s platností zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (od 1. 1. 2007), přešla její činnost pod tento
zákon.
Smyslem této sociální služby zpřístupnit běžnému občanovi legislativní informace z 18 vybraných oblastí práva, která se nejčastěji dotýkají
jeho běžného života a umět je interpretovat tak, aby si občan dokázal pomoci v dané životní situaci. V praxi se setkáváme nejvíce s dotazy
z oblasti bydlení, dluhové problematiky, rodinného práva, občasného soudního řádu, majetko-právní problematiky apod.

Zájemci mohou své dotazy konzultovat 3 způsoby: osobní schůzkou prostřednictvím objednání (čekací lhůta bývá zpravidla cca 14 dnů),
telefonicky (ne vždy jsou sociální poradci na telefonu, záleží na vytíženosti Občanské poradny Děčín) nebo emailovou formou.
Poradci mají na klienta 0,5-1 hodinu čas, poté vždy musí konzultaci (ať už emailovou, telefonickou či osobní) zdokumentovat do
záznamového archu, který slouží jako doklad o poskytnuté službě klientovi a ke zpětné vnitřní a inspekční kontrole. Druhotně slouží tyto
záznamové archy pro tvorbu statistických dat, ze kterých lze kvantifikovat nejčastější dotazy klientů, přibližný věk klienta, jeho pohlaví
apod.
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II. Registrované sociální služby: Občanská poradna Děčín

Seznam právních oblastí, ve kterých poskytujeme poradenství:

OBLASTI POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ

ÚROVEŇ
SLUŽBY*

OBLASTI POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ

1 2 3 4

1 2 3 4

SOCIÁLNÍ DÁVKY

10.

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

2.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

11.

EKOLOGIE, PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3.

POJIŠTĚNÍ

12.

OCHRANA SPOTŘEBITELE

4.

PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY A ZAMĚSTNANOST

13.

ZÁKLADY PRÁVA ČR

5.

BYDLENÍ

14.

PRÁVNÍ SYSTÉM EU

6.

RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY

15. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ

7.

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY A NÁHRADA ŠKODY

16. VEŘEJNÁ SPRÁVA

8.

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÁ PROBLEMATIKA

17. TRESTNÍ PRÁVO

9.

ZDRAVOTNICTVÍ

18. ÚSTAVNÍ PRÁVO

1.

ÚROVEŇ
SLUŽBY*

* - úrovně poskytování služby:
1
2
3
4

Informace
Rada
Aktivní pomoc
Asistence
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II. Registrované sociální služby: Občanská poradna Děčín

Příklad dotazu a odpovědi emailového klienta
Dobrý den,
prosím o radu, co dělat. Bývalý zaměstnavatel, soukromník, tehdy s jediným zaměstnancem-mnou, odmítá vyplatit odstupné. Už u něj nepracuji. Soud mi dal za pravdu, ale stale se
odvolává, protahuje to, aby nemusel nic vyplatit. Hodlá živnost zrušit. Dá se vymoci odstupné, když zaměstnavatel zanikne? Co navrhnout u dalšího soudu jako řešení? Zanikne dřív, než
soud zase rozhodne. Co pak? Děkuji Vám za odpověď…
Dobrý den,
děkujeme, že jste se s Vaším dotazem obrátil na naši poradnu. V případě, že Váš bývalý zaměstnavatel s Vámi ukončil pracovní poměr z důvodů uvedených v zákoníku práce, dle kterých
Vám náleží odstupné a soud Vám v tomto dal za pravdu, mohl byste po bývalém zaměstnavateli vymáhat peníze v rámci exekuce, či soudního výkonu rozhodnutí.
Píšete, že "soud Vám dal za pravdu", vycházíme tedy z toho, že soud vydal buď rozsudek, anebo platební rozkaz, který Vašemu bývalému zaměstnavateli ukládá povinnost Vám dlužné
odstupné zaplatit. Pokud máte k dispozici tento pravomocný, vykonatelný rozsudek, či platební rozkaz (tedy pokud byl doručen oběma stranám, popř. pokud byl rozsudek doručen v
rámci náhradního doručení), pak se jedná o exekuční titul, na základě kterého můžete po bývalém zaměstnavateli peníze vymoci:
a) soudním výkonem rozhodnutí - v takovém případě je nutno znát blíže poměry bývalého zaměstnavatele, jelikož se podává na soud vždy návrh na nařízení výkonu rozhodnutí určitým
konkrétním způsobem (prodejem nemovitosti - ta musí být specifikovaná, přikázáním pohledávky z účtu - to musí být známo, srážkami ze mzdy či jiného příjmu atp.) - tato cesta je
levnější (poplatek za podání návrhu činí 500,- Kč, je-li vymáhaná částka do 25 000,- Kč včetně, jde-li o částku od 25 000,- do 75 00,- Kč, poplatek činí 2% z této částky), ale složitější - je
nutno znát poměry dlužníka
b) exekučně, v takovém případě se na soud podá návrh na nařízení exekuce exekutorem dle exekučního řádu, v němž se navrhne konkrétní exekutor pro provedení exekuce, ten sám si
zjistí informace o dlužníku a peníze vymůže, vyžádá si však zálohu, která mu vzhledem k výši vymáhané částky bude připadat přiměřená (většinou několik tisíc korun) - tuto zálohu
následně platí dlužník, ovšem ve chvíli, kdy by exekutor na dlužníku nemohl nic vymoci (neboť by neměl ani majetek, ani příjem), pak by se Vám záloha nevrátila. Tato cesta je tedy
jednodušší, ale (minimálně zpočátku) dražší.
V současné době je v oblasti práva ČR nový fenomén ten, že v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (pokud by šel do insolvence) přechází povinnost zaplatit dlužné odstupné na
příslušný úřad práce. Zda by se však jednalo i o Váš případ, to by bylo nutné probrat osobně při schůzce.
V případě, že byste se k nám chtěl na osobní schůzku objednat, či v případě dalších dotazů, či nejasností nás kontaktujte na naší bezplatné lince č. 800 321 112.

S pozdravem za Občanskou poradnu Děčín…
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II. Registrované sociální služby: Občanská poradna Děčín

II. 2. Zhodnocení činnosti Občanské poradny Děčín
V roce 2011 navštívilo Občanskou poradnu Děčín přes 620 klientů. Oproti jiným letem je tento počet cca o polovinu menší (každoročně
bývá počet klientů okolo 1200), což bylo dáno 2 aspekty:

1) Občanská poradna Děčín se v květnu 2011 přestěhovala z již nedostačujících prostor pronajímaných městem Děčín do většího
komerčního prostoru v ulici Zbrojnické. Z technických důvodů jsme měli 1 měsíc zavřeno a další měsíc byl provoz omezen z důvodu
nastavení nových interních pravidel a ustálení objednávání a systému práce s klienty. Touto skutečností jsme „ztratili“ cca 200 klientů, kteří
by naší poradnu jinak navštívili.

2) Druhým důvodem snížení počtu klientů je odchod 1 klíčové zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Její úvazek tvořil téměř 1/3
celkových úvazků, což v číslech znamená cca 400 klientů. Vzhledem k tomu, že práce v Občanské poradně Děčín je specifická a liší se od
ostatních pozic sociálních pracovníků v jiných typech sociálních služeb (sociální poradce se musí orientovat v legislativních předpisech 18
oblastí práva a musí mít zkušenost s poskytováním poradenství dle našeho systému Eganova poradenského modelu), nebylo možné najít
odpovídající náhradu. Od června 2011 proto pracovali v poradně pouze 3 sociální poradci na 1,3 celkových úvazků (oproti dřívějším
celkovým 2,1 úvazkům).
Vzhledem k odchodu této klíčové zaměstnankyně na mateřskou dovolenou musela být v průběhu roku 2011 upravena i otevírací doba
poradny.
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II. Registrované sociální služby: Občanská poradna Děčín

Otevírací hodiny Občanské poradny Děčín v roce 2011:

do června 2011

od června 2011

PO

9-11, 13-18

9-12,13-17

UT

9-11, 13-15

9-12, 13-15

ST

9-11, 13-15

9-12, 13-15

ČT

9-11. 13-16.30

ZAVŘENO

PA

9-12

9-12

Již zmíněné stěhování Občanské poradny Děčín navíc ovlivnilo financování jejího provozu. Komerční nájem zatěžuje finanční rozpočet
mnohem více než pronájem „městský“ a bylo nutné uvolnit vyšší finanční prostředky na tuto významnou položku, což znamenalo hradit
část provozu z vlastních zdrojů, pokud jsme nechtěli snížit již tak omezené úvazky.
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II. Registrované sociální služby: Občanská poradna Děčín

II. 3. Personální tým Občanské poradny Děčín
V roce 2011 tvořili tým Občanské poradny tito lidé:

Odborný tým:
Jméno
Mgr. Věra Kuklová
Olivie Bílá
Kateřina Ondrušová
Bc. Tereza Švandová
Bc. Lenka Herichová
Aneta Bunganičová

pozice
manažer poradny, bez úvazku
pracovník v sociálních službách, 0,1 úvazku
sociální poradce, 0,25 úvazku
sociální poradce, 1,0 úvazku
sociální poradce, 0,75 úvazku
asistent poradce, DPČ

Provozní tým*:
Jméno
Olga Drescherová
Karolína Parasková
Hana Nováková

pozice
pokladník a asistent účetního, DPP
administrativní výpomoc, DPP
hlavní účetní (dodavatel služeb)

* provozní tým slouží zároveň i Asistenční službě pro rodiny s dětmi
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III. 1. LOKÁLNÍ ASISTENCE PRO AGENTURU PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Popis činnosti
Od listopadu 2011 spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování. V rámci výběrového řízení jsme uzavřeli s Úřadem vlády, resp.
s Agenturou pro sociální začleňování smlouvu o lokální asistenci. Jejím předmětem je především servis pro lokálního asistenta působícího
v lokalitě Děčín, přičemž tento servis tkví v poskytování odborné a administrativní podpory vč. pracovního zázemí.
V praxi pomáháme lokálnímu asistentovi s přípravou jednání
různých pracovních skupin, zajišťujeme administrativní podklady
(prezenční

listiny,

zápisy)

a

komunikujeme

s ostatními

zainteresovanými subjekty a osobami.
Z hlediska odborné záštity se podílíme na přípravách projektů,
jejímž realizátorem může být město či jiný subjekt působící
v Děčíně.
Spolupráce bude trvat do prosince 2012.

Foto z průběhu 2. lokálního partnerství, kde byl hostem I. Gabal (2011)
(foto: interní archiv)
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III. 2. DODÁVKA PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO ÚP ČR – KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ DĚČÍN A RUMBURK

V lednu, potažmo v únoru 2011 jsme vyhráli výběrové řízení na
dodávku služeb pro ÚP ČR v lokalitách Děčín a Rumburk.
Předmětem dodávky služeb byly 2 poradenské činnosti:
1) Finanční gramotnost
Celkem se uspořádalo 8 krátkodobých cyklů kurzu Finanční
gramotnosti ve městě Děčín, a 4 cykly v Rumburku.
Celkem absolvovalo kurzy Finanční gramotnosti 90 děčínských
nezaměstnaných osob a 38 nezaměstnaných osob Šluknovského
výběžku.

Pohled do učebny od dveří, foto: interní archiv, 2011
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2) Job club
Job cluby se uspořádaly 3 cykly v Děčíně a 2 cykly v Rumburku.
Kurz Job club absolvovalo celkem 29 osob z Děčínska a 18 osob
ze Šluknovského výběžku.

Jednotlivé cykly jsme realizovali od března 2011 do června 2011
v prostorách učebny Charitního sdružení Děčín.

Pohled do vedlejší místnosti učebny, foto: interní archiv, 2011
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III. 3. DODÁVKA 2 VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO MĚSTSKOU POLICII DĚČÍN

V rámci projektu Ministerstva vnitra jsme byli zapojeni do projektu Městské policie Děčín, která nás oslovila s požadavkem zrealizovat 2
vzdělávací kurzy pro městské strážníky a asistenty prevence kriminality.
Po několika setkáních s představiteli Městské policie jsme se domluvili na tématech, která by mohla být pro strážníky a asistenty prevence
kriminality užitečná, proto byly kurzy zaměřeny na zvládání obtížných situací a na umění jednání s lidmi.
Oba kurzy se konaly v učebně Charitního sdružení Děčín.

III. 4. BUDOUCNOST BEZ DLUHŮ – PROTIDLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Od dubna 2010 realizuje naše organizace projekt z programu OP LZZ „Budoucnost bez dluhů – protidluhové poradenství, č. projektu:
CZ.1.04/3.2.01/19.00146.
Cílem projektu je pomoc lidem v dluzích, kteří se snaží dostat z této začarované dluhové pasti a to prostřednictvím odborného protidluhové
poradenství, tak prostřednictvím dalších motivačních prvků, které je mohou navrátit blíže trhu práce a společnosti. Jádrem celého projektu
je ovšem protidluhové poradenství, které se snaží každému klientovi pomáhat individuálně dle jejich momentální finanční a dluhové
situace.
Poradenství poskytujeme v Děčíně a v Rumburku (zde prostřednictvím partnera projektu Charitního sdružení Rumburk).
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Nejčastější pomoc z naší strany spočívá v:
v pomoci s vyjednáváním poskytovatelů půjček
ve vyjednávání s exekutory
v přípravě insolvenčních návrhů, poradenství ohledně osobního bankrotu
v podpoře při sepisování splátkových kalendářů
v podpoře při hodnocení rodinného rozpočtu apod.

V roce 2011 jsme podpořili 184 osob s různým stupněm dluhů (100 osob z Děčínska a 84 osob ze Šluknovska). Celkem bylo od počátku
projektu podpořeno již přes 230 osob.
Pro klienty jsme zavedli i bezplatnou telefonní linku.

III. 5. DODÁVKA ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

V rámci dodávky služeb jsme zajišťovaly odborné sociální poradenství (v oblasti kariérového poradenství, výběr vhodných adeptek do
kurzů, sociální poradenství) pro tyto projekty, jejichž realizátorem je Mateřské centrum Bělásek v Děčíně, Mateřské centrum Slunečník
v Ústí nad Labem a CEDR - Komunitní centrum v Krásné Lípě:
 „Příležitost pro Vás aneb další program zvyšování kvalifikace pro děčínské matky se zajištěným zázemím péče o dítě“, č. projektu:
CZ1.04/3.4.04. 26.00412,
 „Asistentka 5x jinak aneb čas na změnu“, č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00381
 „Snadný návrat“, č. projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00416
 „Mám práci“ (registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00124)
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III. 6. DODÁVKA SLUŽEB – REALIZACE BESED VE VĚZNICÍCH A
ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

V rámci výběrového řízení končila v březnu 2011 zakázka na dodávku služeb pro Sdružení pro probaci a mediaci v justici, které realizovalo
projekt Život po vězení – Reintegrační program Plus pro příslušníky romské komunity – Regionální středisko 1. Předmětem služeb byla
realizace těchto aktivit:

 Zpracování analýzy pracovních nabídek a vytvoření databáze potencionálních zaměstnavatelů Ústeckého kraje
 Realizace 4 besed ve Věznici Nové Sedlo (Ústecký kraj)
 Základní poradenství pro osoby opouštějící VTOS a doplňkové aktivity (např. doučování dětí)
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IV. Poděkování

Poděkování patří všem partnerům, institucím a jednotlivcům, kteří se s námi podíleli na těchto aktivitách a umožnili nám i sobě rozšířit
portfolio úspěšné činnosti.

Děkujeme !
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V. ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ORGANIZACE

Účetním výsledkem za rok 2011 je zisk ve výši 403 250,78 Kč. Do účetního zisku se jednak promítají předpisy nároku na dotace mezd roku
2011, které budou uhrazeny až v roce 2012, zúčtování záloh na aktivní projekty Budoucnost bez dluhů - Protidluhové poradensntví a
individuální projekt kraje realizovaný Asistenční službou pro rodiny s dětmi a dále také to, že účetní jednotka v roce 2011 vykonávala i
hospodářskou činnost. Hospodářský výsledek za rok 2011 z hospodářské činnosti je zisk ve výši 100 506,24 Kč.
Hospodářský výsledek roku 2011 bude po schválení statutárním orgánem převeden na účet nerozděleného zisku a ztrát a bude použit na
předfinancování a dofinancování provozních nákladů organizace.
Do dalšího účetního roku přechází dosud nezúčtovaná záloha na aktivní projekty Budoucnost bez dluhů - protidluhové poradenství ve výši
290 017,88 Kč, na individuální projekt kraje realizovaný Asistenční službou pro rodiny s dětmi ve výši 123 627,69 Kč a záloha od NROS projekt Míša D. ve výši 6 976,- Kč.
Hospodaření Charitního sdružení Děčín je založeno na financování a dotacích od jiných subjektů. Příjmy z prodeje vlastních služeb pouze
částečně vyrovnávají rozdíly v účasti na dofinancování jednotlivých činností. Jedná se o přednáškovou činnost z oblasti občanského
poradenství pro jiné subjekty - rovněž převážně příspěvkové a neziskové organizace nebo pro subjekty, kterým poskytujeme partnerství v
projektech financovaných EU.
Za období od 1. 1. 2011- 31. 12. 2011 činí celkové příjmy částku 6. 069,0 tis. Kč, z toho:
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Rozbor příjmů:

zdroj:

výše dotace
v tis. Kč

dotace Ústecký kraj na provoz sociálních služeb
Občanská poradna
Asistenční služba pro rodiny s dětmi

150
1081,1

dotace města Děčína na provoz sociálních služeb
Občanská poradna

177

dotace MPSV na provoz sociálních služeb
Občanská poradna
Asistenční služba pro rodiny s dětmi

600
600

OSTATNÍ AKTIVITY A ZDROJE DOTACÍ
Budoucnost bez dluhů - protidluhové poradenství (EU + státní rozpočet)
Projekt Míša (Nadace rozvoje občanské společnosti)
Dobrovolníci (Ministerstvo vnitra)
Úřad práce Děčín (mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce,
dotovaná místa)

1938,4
28
50
783,6
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FAKTUROVANÉ SLUŽBY
Magistrát města Děčína
Rodinné centrum Slunečník
Mateřské centrum Bělásek, pronájem učebny
CEDR – komunitní centrum
Sdružení pro probaci a mediaci v justici
Lokální asistence (Úřad vlády)
ÚP ČR (Finanční gramotnost, Job cluby)

98
16,8
199
44
81,9
63,2
157,4

dary
kladné úroky
CELKEM

0,4
0,2
6069

Rozbor výdajů
Za období od 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 jsme vynaložili náklady v celkové výši 5.665,8 tis. Kč.
Nejobjemnější položkou jsou samozřejmě náklady vynaložené na mzdy zaměstnanců a zákonné sociální a zdravotní pojištění. (dle
výsledovky 4.096,1 tis. Kč).
Další významnou položkou jsou služby související s činností Charitního sdružení Děčín v rámci realizace projektů.
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Jedná se především o tyto služby:
poplatky telefon /Telecom, T-mobile/, internet, poštovné, inzerce
nájemné, technické služby, rozhlas
právní služby, účetní služby
služby dodavatelské v rámci realizovaných projektů tj. náklady na semináře, školení.
supervize, poradenství, pojištění, autorizace webového serveru, tisk informačních letáků

a to v celkové výši 1.569,7 tis. Kč.

typ výdaje:

tis. Kč

Spotřeba materiálu (vč. DHM)
Spotřeba energie
Náklady na nájemné
Opravy a údržba
Cestovné
Spoje
Právní, účetní služby, audit
CELKEM

317,5
91,5
130,8
72,4
42,7
106,5
556,9

typ výdaje:
Ostatní (školení, poradenství, supervize, autorizace web.serv.)
Repre
Mzdové náklady
Zákonné pojištění (sociální, zdravotní), Kooperativa
Daně a poplatky
Poskytnuté příspěvky
Bankovní poplatky

tis. Kč
203,4
8,3
3190,2
914,1
8,6
1,5
21,4
5 665,8
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