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Úvodem 

 

Je červen 2014. Od konce roku 2013 uteklo již 6 měsíců a já se snažím zamyslet nad 

tématem úvodního slova pro tuto výroční zprávu, tedy za rok 2013. 

Každý rok se zamýšlím nad tím stejným, jak úvodní slovo pojmout. Aniž by to vypadalo 

vágně, ani zbytečně pateticky, aby i v této části výroční zprávy bylo nějaké poslání, 

nějaká zpráva, která osloví všechny ty, co si aspoň toto úvodní slovo přečtou. 

Nechce se mi jen děkovat všem těm, kteří se podílejí na naší činnosti Charitního sdružení 

Děčín, jak to ostatně dělám každý rok. Ráda bych se ale kromě výsledků jejich práce 

zamyslela i nad osobními životy.  

Pro každého z nás byl rok 2013 něčím zvláštní, něčím smutný, ale i veselý. Když se tedy 

zamyslím nad rokem 2013, byl pro mnohé přelomovým rokem, kdy procházeli těžkými 

životními zkouškami, pro mnohé to byl rok zlomový například narozením dítěte, pro jiné 

zase naopak úmrtím někoho blízkého. To se stalo v roce 2013 i mně, když mi v srpnu 

2013 umřela má babička a dědeček. Byly to pro mě těžké chvíle, ale ještě těžší byly pro 

mou maminku, jejich dceru. 

Proč zde uvádím zrovna takovou informaci, která by mohla vyznít pro někoho příliš 

osobně a tedy nevhodně, proč zrovna tak extrémní příklad? A zde musím být opatrná, 

aby mé poslání nevyznělo pateticky, čehož jsem se bála na začátku mého úvodního 

slova.  

Každý prožíváme v životě těžké chvíle, a nejvíc si je uvědomujeme, pokud se týkají nás 

osobně. V takovou chvíli předpokládáme od druhých pochopení a klid. Buďme tedy 

chápající i klidní v oněch okamžicích, které jsou těžké pro ostatní. Mohou stejné trápení 

prožívat mnohem bolestivěji. Buďme v našich těžkých chvílích oporou pro někoho, kdo 

prožívá tuto bolest bezmocněji. Sdílené trápení je poloviční, jak v síle, tak v čase. To je 

mimochodem poslání i našich služeb Charitního sdružení Děčín. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Věra Kuklová 

ředitelka Charitního sdružení Děčín 
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1.1. Asistenční služba pro rodiny s dětmi - sociální služba „sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi“ 

 

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 

včetně podpory jejich vzdělávání, zlepšení hygienické situace v rodině nebo stravovacích 

návyků, Cílem spolupráce je, aby rodina dokázala lépe zajistit péči o děti a i sama měla 

lepší pocit ze svého fungování.  

Další pravidelnou aktivitou, kterou nabízíme jako rozšíření základních služeb, je 

nízkoprahový kreativní kroužek pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, který se 

konal v době školní výuky každou středu odpoledne, a o prázdninách pak pořádáme pro 

děti z klientských rodin výlety. 

Celkem jsme v rámci projektu dlouhodobě spolupracovali s 31 rodinami a 74 dětmi a 

jejich rodiči, u kterých byla hlavní zakázkou pomoc se školní přípravou, kterou zajišťují 

hlavně dobrovolníci nebo osoby pracující na DPP. Dohromady se jednalo o 274 (110 

dospělých a 164 dětí) osob a uskutečnilo se 1770 intervencí a 39 konzultací v rodinách 

klientů. Počet rodin byl oproti loňskému roku o trochu vyšší, počet intervencí naopak o 

něco nižší, protože kvůli snížení financí na poskytování služby měla služba do května o 1 

terénní pracovnici méně než v roce 2012. Nově jsme začali spolupracovat s 12 rodinami. 

Ve 13 rodinách pak byla během roku spolupráce ukončena, buď z důvodu splnění zakázky 

a osamostatnění rodiny (7 rodin), nebo kvůli odebrání dětí z rodiny (2 rodiny), 

odstěhování rodiny (1) anebo proto, že již rodina nejevila o službu zájem (3 rodiny). Mezi 

největší úspěchy v rodinách patří úspěšné splácení dluhů v některých z nich, zabránění 

jedné exekuci včasným sjednáním splátkového kalendáře, zajištění vhodné školy pro 

zdravotně postižené děti a dopravy do ní, úspěšná podpora rodičů ve dvou rodinách ve 

výchově dětí, zlepšení jídelníčku v rodině, kde děti kvůli nevhodné skladbě stravy špatně 

prospívali, docházka všech dětí z klientských rodin do přípravných ročníků a zajištění 

náplně volného času pro některé z dětí díky nadaci Děti a rodina. Kreativní kroužek 

proběhl 25x a zúčastnilo se ho celkem 11 dětí. O letních prázdninách jsme navíc opět ve 

spolupráci s nadací Děti a rodina připravili 11 výletů, kterých se zúčastnilo 24 dětí 

z klientských rodin. 

Projekt byl v roce 2012 financován z prostředků MPSV a MV ČR (dobrovolnické aktivity) a 

dotacemi Ústeckého kraje a Města Děčín. 
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Výkon sociálně právní ochrany dětí 

Charitní sdružení Děčín je pověřeno výkonem sociálně právní ochrany dětí v následujících 

oblastech: 

1) Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje. Tato část se realizuje 

především při práci v terénu. V případě podezření na týrání, zneužívání, zanedbávání 

nebo nedostatečnou péči o děti v rodině předává CHSD informace příslušnému OSPOD a 

nabízí rodičům spolupráci na odstranění příčiny problémů. 

2) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti. 

Na základě požadavků rodičů, zakázky ze strany OSPOD nebo znalosti situace v rodině 

pracují asistentky v rodinách na zakázkách, které rodičům pomáhají řešit výchovné 

problémy dětí i další problémy se zajištěním péče o děti. Tyto cíle jsou zapracovávány do 

úkolových plánů, které jsou pravidelně vyhodnocované. Úzce přitom spolupracujeme s 

OSPOD. 

3) Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte 

a při péči o zdravotně postižné, kdy asistentky pomáhají rodičům najít východisko ze 

závažnějších výchovných problémů dětí (odmítání chození do školy, nerespektování 

autorit), případně dokážou zprostředkovat odborné poradenství a pomoc (např. v 

pedagogicko-psychologické poradně, středisku výchovné péče, krizové poradně, 

zařízeních specializujících se na pomoc osobám s postižením), aby se problémy včas a 

efektivně řešily. Jsou schopné poradit i při hledání vhodné profesní orientace pro děti. 

Tyto aktivity obvykle probíhají ve spolupráci s OSPOD. 

4) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku. 

Při návštěvách v rodině si asistentky všímají i širšího okolí, s nímž je dítě ve styku, ať už 

se jedná o vrstevnické skupiny nebo příbuzné a známé rodiny. V případě, že neobjeví 

potenciálně škodlivý vliv, upozorňuje na něj rodiče dítěte a společně hledají vhodná 

preventivní opatření. V případě, že by dítě bylo škodlivým vlivem přímo ohroženo nebo 

mu podléhalo, kontaktuje asistentka vždy OSPOD a zapojí ho do řešení situace. 

V roce 2013 jsme ve spolupráci s OSPOD pracovali ve 21 rodinách, v nichž jsme 

realizovali 33 plánů zaměřených především na zlepšení výchovného prostředí pro děti a 

zvyšování rodičovských kompetencí. Společných setkání s rodinami a pracovníky OSPOD 

proběhlo 46. Rok 2013 ukázal, že nový způsob práce OSPOD (především individuální 

plánováni v rodinách) bude vyžadovat i úpravy v metodice spolupráce, na kterých 

chceme intenzivně pracovat v následujícím roce. 
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Dobrovolníci 

Bláhová Irena 

Bunganičová Aneta 

Fejtková Žaneta 

Javůrková Marie 

Kadlecová Alena 

Plechata Miroslav 

Sokolářová Radka 

Staňová Štěpánka 

Štěpánková Vladimíra 

Tůmová Yveta 
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Vzdělávání pracovníků Asistenční služby pro rodiny s dětmi 

 

Celý tým se účastnil 3 jednodenních supervizí zajišťované Mgr. Zdenou Bednářovou 

(ACORUS, Praha) v rozsahu 12 hodin. 

Adriana Andrová:   

 Standard č. 5 – individuální plánování (BFZ, o.s.p., 6 hod.) 

 Zákon č. 218/2003 Sb., O soudnictví ve věcech mládeže – výklad a praktické 

využití (Mgr. Bc. Jan Müller, poradenská a konzultační činnost. 8 hodin. 

 Specifikace předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (Člověk v tísni, 

o.p.s. 8 hodin) 

 Úřad práce ČR – stáž: sociální šetření v souladu se zákonem 108/2006 Sb., O 

sociálních službách v planém znění, a dále v souladu s §63 zákona č. 11/2006 

Sb., O pomoci v hmotné nouzi, v platném znění (40 hodin) 

 

Věra Musilová:  

 maturitní zkouška na SZŠ Děčín úspěšně složená 30. 5. 2013 (obor zdravotní 

asistent) 

 Specifikace práce s cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním 

(BFZ o.p.s. 16 hodin) 

 Zákon č. 218/2003 Sb., O soudnictví ve věcech mládeže – výklad a praktické 

využití (Mgr. Bc. Jan Müller, poradenská a konzultační činnost. 8 hodin. 

 Sebezkušenostní výcvik (BZF o.p.s. 24 hodin) 

 

Martina Zyková:  

 Specifikace předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí (Člověk v tísni, 

o.p.s. 8 hodin) 

 Sebezkušenostní výcvik (BZF o.p.s. 24 hodin) 

 Základy systemické práce s rodinou (Vzdělávací a tréninkový institut Hermés 

Praha. 32 hod.) 

 

Yveta Falgová:  

 Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími (Vzdělávací a tréninkový institut 

Hermés Praha. 16 hod.) 

 Zákon č. 218/2003 Sb., O soudnictví ve věcech mládeže – výklad a praktické 

využití (Mgr. Bc. Jan Müller, poradenská a konzultační činnost. 8 hodin. 

 Standard č. 5 – individuální plánování (BFZ, o.s.p., 6 hod.) 
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Zhodnocení realizace Asistenční služby pro rodiny s dětmi 

Rok 2013 byl první, kdy se služba musela obejít bez podpory z OP LZZ a spoléhala pouze 

na podporu z dotací z veřejných, krajských a obecních zdrojů. I tak se nakonec povedlo 

udržet rozsah služeb, i když první čtyři měsíce měl terénní tým o jednu pracovnici méně. 

Přesto se povedlo poskytnout služby ve více rodinách než v předešlém roce a s výjimkou 

5 rodin, které dlouhodobě na naplňování plánů nespolupracovaly nebo z nichž dokonce 

musely být děti odebrány, se dařilo udržet situaci na takové úrovni, aby děti mohly 

v rodině zůstat, nebo výchovné prostředí a podmínky rodiny postupně zlepšovat. Ne vždy 

se to samozřejmě daří bez potíží, ale alespoň k drobným pokrokům postupně dochází.  

Výzvou do budoucnosti jsou změny v práci OSPOD – především změny v kompetencích a 

povinnost individuálního plánování v rodinách – které si vynutí změny v metodice 

spolupráce. Tu považujeme nadále za klíčovou a změny v metodice jsou hlavní výzvou 

pro rok 2014, kdy doufáme, že se povede vytvořit opravdu efektivní funkční systém. 

Spolupráci nadále rozvíjíme i s dalšími organizacemi, například s azylovým domem pro 

matky s dětmi, se střediskem výchovné péče nebo se speciálně pedagogickým centrem. 

Část služby také nadále vykonávali dobrovolníci a osoby na DPP. 

Pokračovalo kontinuální vzdělávání pracovníků služby a naše organizace se nadále 

aktivně zapojuje do přípravy komunitního plánu na další období.  

Rok 2013 byl pro asistenční službu do jisté míry rokem změn, ať už se jednalo o změnu 

financování, nutnosti nového modelu spolupráce s OSPOD nebo ve složení týmu. Někdy 

byly změny provázeny určitou nejistotou ohledně fungování v budoucnosti, ale věříme, že 

se nám podařilo vykročit správným směrem a v dalším roce se podaří nové podněty 

integrovat do lépe fungujícího systému poskytování služby. 
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1. 2. Občanská poradna Děčín – sociální služba „odborné sociální poradenství“ 

 

 

 

Naše Občanská poradna poskytovala poradenství v 18 oblastech práva (viz více tabulka 

níže).  

V roce 2013 poskytla rady více jak 999 klientům, kterým zodpověděla něco přes 1045 

dotazů. 

 

 

I v roce 2013 mohli klienti vznášet a potažmo se dozvědět odpovědi na své dotazy 3 

způsoby:  

 na osobní schůzce prostřednictvím objednání (čekací lhůta bývaly opět zpravidla 

cca 14 dnů),  

 telefonicky (okamžitá rada, popř. zavolání zpět) nebo  

 emailovou formou (odpovědi jsme vyřizovali cca do týdne). 

 

 

Seznam právních oblastí, ve kterých poskytujeme poradenství: 

OBLASTI POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ 

ÚROVEŇ SLUŽBY* 

1 2 3 4 

1. 
SOCIÁLNÍ DÁVKY         

2. SOCIÁLNÍ SLUŽBY         

3. POJIŠTĚNÍ         

4. PRACOVNĚ-PRÁVNÍ VZTAHY A ZAMĚSTNANOST         

5. BYDLENÍ         

6. RODINNÉ A PARTNERSKÉ VZTAHY         

7. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY A NÁHRADA ŠKODY         

8.  FINANČNÍ A ROZPOČTOVÁ PROBLEMATIKA     

9. ZDRAVOTNICTVÍ     

10. ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ     

11. EKOLOGIE, PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ     

12. OCHRANA SPOTŘEBITELE     

13. ZÁKLADY PRÁVA ČR     

14. PRÁVNÍ SYSTÉM EU     
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15. OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ     

16. VEŘEJNÁ SPRÁVA     

17. TRESTNÍ PRÁVO     

18. ÚSTAVNÍ PRÁVO     

* - úrovně poskytování služby: 

1 Informace 

2 Rada 

3 Aktivní pomoc 

4 Asistence 

 

 

Od června 2013 se nám podařilo rozšířit otevírací dobu pro veřejnost, opět jsme obnovili 

jako otevírací den ČT. 

Do 31. 5. 2013 Od 1. 6. 2013 

PO 9-12,13-17 

UT 9-12, 13-15 

ST 9-12, 13-15 

ČT ZAVŘENO 

PA 9-12 
 

PO 9-12,13-17 

UT 9-12, 13-15 

ST 9-12, 13-15 

ČT 9-12, 13-15 

PA 9-12 
 

 

 

 

Odborné zajištění provozu Občanské poradny Děčín, vzdělávání zaměstnanců 

Odborný tým: 

Jméno pozice 

Mgr. Věra Kuklová manažer poradny, bez úvazku 

Bc. Lenka Herichová sociální poradce (DPP) 

Kateřina Ondrušová sociální pracovník (od 1.5.2013 0,5 úvazku) 

Bc. Aneta Bunganičová sociální poradce, 0,5 úvazku (od 30.6.2012 0,75 úvazku) 

Olivie Bílá pracovník v soc. službách, 0,1 úvazku (do 31. 10. 2013) 

 

Provozní tým*: 

Jméno pozice 

Olga Drescherová pokladník a asistent účetního, DPP 

Hana Nováková hlavní účetní (dodavatel služeb) 

* provozní tým slouží paralelně i Asistenční službě pro rodiny s dětmi 
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Vzdělávání poradců Občanské poradny Děčín 

Jako každý rok, i v roce 2013 se poradci Občanské poradny Děčín vzdělávali v rámci 

povinného vzdělávání pro sociální pracovníky, které je dáno zákonem 108/2006 Sb. 

zákona o sociálních službách, na min. 24 hodin ročně. 

 

kurzy: 

Název kurzu: Duševní krize a její řešení 

vzdělavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

místo konání: Praha 

délka kurzu: 6 hodin 

akreditovaný kurz MPSV, č. akreditace: 2013/1083-PS/SP/VP 

účastníci: Aneta Bunganičová, Olivie Bílá, Kateřina Ondrušová 

Název kurzu: Starý občanský zákoník vs. nový občanský zákoník 

vzdělavatel: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 

místo konání: Praha 

délka kurzu:  6 hodin  

akreditovaný kurz MPSV, č. akreditace: AK/PV-569/2013 

účastníci:  Aneta Bunganičová, Olivie Bílá, Kateřina Ondrušová, Lenka Herichová 

Název kurzu: Praktická a poradenská podpora obětí trestných činů 

vzdělavatel: Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR 

místo konání: Poděbrady 

délka kurzu: 20 hodin 

neakreditovaný kurz 

účastníci: Aneta Bunganičová, Kateřina Ondrušová 

 

 

 

workshopy: 

Název workshopu: „Proč zrovna já?“ 

místo konání: Prostory ředitelství PMS ČR, Hybernská 18, Praha 1 

délka workshopu:  7 hodin  

účastníci:  Aneta Bunganičová, Kateřina Ondrušová 
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Zhodnocení činnosti Občanské poradny Děčín  

Z hlediska struktury dotazů se klienti nejčastěji ptají na tyto oblasti práva (data za rok 

2013): 

- občanský soudní řád (23,2 %) 

- občansko-právní vztahy (18 %) 

- rodina a mezilidské vztahy (14,2 %) 

- problematika zadlužování občanů (10, 4 %) 

- bydlení (9,5 %) 

- pracovně-právní vztahy a zaměstnanost (7,8 %) 

- sociální dávky mimo rámec sociálního pojištění (6,0 %) 

- ochrana spotřebitele (4,7 %). 

 

Ostatní dotazy (cca 6 %) pocházejí ze zbylých 10 oblastí práva. 

Konec roku 2013 přinesl i oprávněné obavy ohledně velkých legislativních změn platné od 

roku 2014, a to především v oblasti občanského zákoníku, ze kterého naši poradci často 

čerpají. Proto se již v roce 2013 účastnili některých školení, která byla zaměřena na tyto 

plánované změny. 

 

Zhodnocení práce našich sociálních poradců a potažmo Občanské poradny Děčín by se 

také dala charakterizovat následujícími slovy: neustálé zvonění telefonu, neustálý cinkot 

zvonku u dveří, neubývající emailové dotazy, neobjednaní klienti, kteří potřebují 

okamžitou pomoc.  

Naše práce v rámci Občanské poradny Děčín je nekončící konzultační činnost, která 

začíná i končí ve dveřích naší kanceláře. Není tedy třeba zdůrazňovat, že jsou naši 

poradci vystaveni dennodennímu tlaku a stresu klientů, proti kterému je třeba umět se 

bránit. 

Denně poskytneme konzultace cca 5-10 klientům (vč. emailových a telefonních) vč. 

sepsání záznamových archů, objednáme cca denně i pár desítek klientů do pořadníku 

v rámci volných termínů. Připravujeme pravidelné články do místního čtrnáctideníku 

Zpravodaj, aktualizujeme naše webové stránky www.chsd.cz a do toho všeho se snažíme 

realizovat i další projekty, které nám dávají smysl a jsou ku prospěchu  nejen děčínských 

obyvatel. 

 

 

Knihy, knihy, knihy….nepostradatelný nástroj našich poradců

http://www.chsd.cz/
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I v roce 2013 jsme kromě poskytování sociálních služeb realizovali další projekty 

zaměřené na poskytování pomoci lidem v nouzi, od poradenství přes dluhy, poskytování 

poradenství v oblasti zaměstnávání anebo další menší projekty a partnerské akce. 

Zde uvádíme výběr nejdůležitějších z nich. 

 

2.1. Budoucnost bez dluhů – protidluhové poradenství 

 

V roce 2013 byl ukončen tříletý projekt financovaný z ESF, z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu jsme poskytli poradenství přes 360 klientům, 

kteří potřebovali pomoc v oblasti dluhové problematiky. 

Důležitým výstupem projektu byla příručka Aspekty zadluženosti na Děčínsku v kontextu 

bezplatného protidluhového poradenství. Tato příručka je k dispozici ke stáhnuti na 

našich webových stránkách www.chsd.cz. 

 

2.2. Druhá šance je na Tobě (CZ. 1.04/3.3.05/96.00100) 

 

 

V březnu 2013 začal 2-letý projekt zaměřený na zvýšení vzdělání mladých lidí do 26 let a 

následné vyhledávání zaměstnání u místních zaměstnavatelů.  

V rámci projektu nabízíme především kurzy Dělník ve strojírenské výrobě a Údržba 

veřejné zeleně (méně žádané jsou kurzy Dlaždič prefabrikovaných dlažeb a Hospodyně). 

V prvních dvou uvedených kurzech se vzdělalo zatím nejvíce osob, některým z nich jsme 

již také našli uplatnění na trhu práce prostřednictvím dotovaných míst u zaměstnavatelů. 

Projekt končí v břenu 2015. 

  

obr. č.1: Účastníci kurzu „Dělník ve strojírenské 

výrobě“ při zkoušce z dílčí kvalifikace konané na 

Střední škole lodní dopravy a technických řemesel 

Obr. č. 2: Účastníci kurzu „Údržba veřejné zeleně“, při 

výuce v areálu zahrady Střední školy zahradnické a 

zemědělské A.E. Komerse v Děčíně Libverda 

 

http://www.chsd.cz/
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2.3. Dodávka služeb pro projekt „Proč zrovna já?“  

 

Charitní sdružení Děčín je subdodavatelem služeb pro realizátora projektu „Proč zrovna 

já“ (reg.č.: CZ.1.04/3.1.00/73.00001), kterým je Probační a mediační služba České 

republiky, jejichž podstatou je poradenství pro oběti trestných činů. Poradenství 

poskytujeme především v oblasti při vyrovnávání se s dopady trestného činu, 

poskytování právních informací ohledně trestního řízení a náhrady škody, 

zprostředkování účasti v programu mediace mezi obětí a pachatelem a další související 

služby. 
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A trochu „z jiného soudku“… 

Kromě realizace projektů financovaných z národních i nadnárodních zdrojů se Charitní 

sdružení zabývá i finančně méně náročnějšími, ale o to radostnějšími akcemi. 

 

 

2.4. Advent v Podmoklech 2013 

Na Husově náměstí proběhl v neděli 1. 12. 2013 již potřetí za sebou Podmokelský 

advent. Jako každý rok, i letos byla tato akce připravena svépomocí lidí, kteří si chtějí 

připomenout vánoční čas poklidným setkáním lidí. 

Celá akce probíhala za doprovodu vánočních koled pěveckého sboru SaH pod vedením 

Jany Štrbové, o děti i jejich kreativní rodiče se starali zástupci naší neziskové organizace 

Charitního sdružení Děčín. O občerstvení se postarali sami návštěvníci, kteří přinesli své 

po domácku vyrobené dobroty.  Zvláštní poděkování patří panu Tomáši Matějovskému, 

který pronesl k lidem pár milých slov a připomněl všem, o čem vánoce jsou a především 

mají být. 

 

Advent v Podmoklech, 2013, Husovo náměstí 

 
Připravili jsme dílničky pro děti 

 

 

 

 

a přišel zazpívat i sbor SaH pod vedením Jany Štrbové.
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3. Zpráva o hospodaření Charitního sdružení Děčín za rok 2013 

 

     Účetním výsledkem za rok 2013 je zisk ve výši 29.424,17 Kč.  Organizace v roce 

2013 vykonávala i hospodářskou činnost, ze které je výše uvedený hospodářský 

výsledek.  

Tento hospodářský výsledek roku 2013 bude po schválení valnou hromadou převeden na 

účet nerozděleného zisku, ztrát a účet fondu, ze kterého je prováděno dofinancování 

provozních nákladů hlavní činnosti organizace. Do dalšího účetního roku přechází dosud 

nezúčtovaná záloha od partnera projektu „Druhá šance je na tobě“ ve výši 340 003,78 Kč 

a poskytnutá dotace od KÚ Ústeckého kraje ve výši 90 000,- Kč, na činnost Občanské 

poradny a Asistenční služby, která bude čerpána v roce 2014. 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 neziskové organizace anebo pro subjekty, kterým 

poskytujeme partnerství v projektech financovaných především EU. 

  

Za období od 1. 1. 2013- 31. 12. 2013 činí celkové příjmy částku 3 309 268, 38 Kč. 

 

Rozbor příjmů: 

zdroj: výše dotace (v 

tis. Kč) 

DOTACE ÚSTECKÉHO KRAJE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Občanská poradna  30 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi 30 

DOTACE MPSV NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Občanská poradna  700 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi  900 

DOTACE MĚSTA DĚČÍN NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Občanská poradna 150 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi 80 

OSTATNÍ AKTIVITY A ZDROJE DOTACÍ 

Budoucnost bez dluhů - protidluhové poradenství (EU + státní rozpočet) 300,76 

Spolupráce s OSPOD (dotační program na podporu rodin s dětmi, MPSV) 402, 25 

Druhá šance je na Tobě (ESF, OP LZZ) 314,26 

Dobrovolníci (Ministerstvo vnitra) 32 

ÚP (mzdové prostředky na veř. pros. práce, dotovaná místa) 60 

FAKTUROVANÉ SLUŽBY 

Středisko městských služeb 8,6 

Asociace občanských poraden 12,81 

Lokální asistence (Úřad vlády) 24 

Slunečník, G. Nagel, Bělásek, ost. 15,8 

Použití fondů – dofinancování Občanské poradny Děčín 13,58 

Použití fondu – dofinancování projektu Budoucnost bez dluhů – protidluhové 

poradenství 

195,34 

dary 29,71 

Ostatní (vratka části pokuty), kladné úroky 10,09 

CELKEM 3 309,27 

 



3. Hospodaření  

 
19 

Rozbor výdajů: 

typ výdaje: tis. Kč typ výdaje: tis. Kč 

Spotřeba materiálu                     32,45 DDHM 13,01 

Spotřeba energie                                             102,18 Repre 3,32 

Náklady na nájemné                                     274,32 Mzdové náklady                                       1 628,02 

Opravy a údržba                                             14,57 Zákonné pojištění (sociální, zdravotní), 

kooperativa                      

437,61 

Cestovné 47,28 Daně a poplatky                                               0,56 

  Ostatní zákonné sociální náklady 6,15 

Spoje 65,09 Poskytnuté mzdové příspěvky na dotovaná 

místa 

96,22 

Služby                           546,50 Bankovní poplatky                                         12,56 

CELKEM  3 279,84 

 

 

Za období od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013 jsme vynaložili náklady v celkové výši 3. 279, 8 

tis. Kč. 

Nejobjemnější položkou jsou samozřejmě náklady vynaložené na mzdy zaměstnanců a 

zákonné sociální a zdravotní pojištění.  
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4. Závěrem 

 

Přejeme všem lidem dobré vůle zdraví a štěstí, které ať zhodnotí ve zdraví a štěstí 

ostatních lidí.... 

 

 

 
Pohled z okna kanceláře Občanské poradny Děčín v předjaří.... 

 

 

 

 

Nashledanou za rok ! 

 


