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Úvodem 

 

Úvodní slovo 

Opět uplynulo další jaro, léto, podzim, zima. Opět máme důvod bilancovat. Jeden z dalších úseků 

ať už v lidském životě nebo ve světě účetních zákonů skončil. Rok 2014 byl opět bohatý na 

zkušenosti, akce, pracovní úspěchy a další impulsy, které pohánějí člověka vpřed. 

Jako nezisková organizace můžeme být opět hrdí, že jsme přežili další rok působení a že se naše 

aktivity stále rozrůstají a máme sílu do další práce. 

Více než kdy předtím si uvědomujeme, jak je důležitá práce s komunitou jako celkem. Dle 

zaměření sociálních služeb jsme orientovaní na osoby v krizi, na sociálně slabé rodiny s dětmi. 

Stejně tak důležitá je ovšem práce s ostatními aktéry komunity, tedy s majoritou.  

Proč? Ve společnosti se viditelně vytrácí pospolitost mezi lidmi. Mezi lidmi různého sociálního 

postavení. Člověk umí pomoci sobě rovnému, ale jen málokdo umí podat pomocnou ruku člověku 

chudému, ať už chudému majetkem nebo chudému „intelektem a vzděláním“. Bojíme se chudoby 

v jakékoliv podobě. Obáváme se, že je to něco nakažlivého. Často se na sociálních sítích setkávám 

s osočováním na jedné straně radikálů, na straně druhé „sluníčkářů“. Jsou to debaty zpravidla 

patové, protože nikdo z nich nevychází jako vítěz, resp. obě strany si myslí, že zvítězily 

argumentací nad stranou druhou. Je to jakýsi boj mezi aktéry, kteří nejsou přímými účastníky 

problému. Analogií k tomu je rčení“když se dva perou, třetí se směje“, v tomto případě „když se 

dva perou, třetí o tom mluví“.  Každý, nechť si zamete před vlastním prahem a řekne si, zda může 

do debaty přispět opravdu něčím pozitivním a tedy problém pomoci řešit či zda jen šíří 

negativismus, který je pohodlnější. 

 Jen málo si uvědomujeme, že pomocnou rukou může být vlídné slovo, odvezení nepoužívaného 

oblečení do dětského domova, úsměv na mračícího se člověka.  

A tak si dejme předsevzetí: Pracujme na sobě, bojujme sami se sebou, jen tak můžeme dát 

ostatním vzor. 
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1. Hlavní činnost 

 

1.1. Asistenční služba pro rodiny s dětmi 
 
 
1.1.1. Průběh realizace projektu v roce 2014 
 

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 asistenta – 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 ve školním roce 2013/14 každou středu a ve školním roce 2014/15 každý pátek odpoledne. 

O prázdninách pak pořádáme pro děti z klientských rodin výlety. 

Celkem jsme v rámci projektu dlouhodobě spolupracovali s 41 rodinami a 68 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 327 osob (125 dospělých a 202 dětí) a uskutečnilo 

se 1811 intervencí a 128 konzultací v rodinách klientů. Počet rodin i intervencí byl oproti loňskému 

roku o trochu vyšší, především díky personální a finanční stabilizaci služby. Nově jsme začali 

spolupracovat s 23 rodinami. V 21 rodinách pak byla během roku spolupráce ukončena, buď 

z důvodu splnění zakázky a osamostatnění rodiny (8 rodin), nebo kvůli odebrání dětí z rodiny (2 

rodiny), odstěhování rodiny (4) anebo proto, že již rodina nejevila o službu zájem (7 rodin). 

Kreativní kroužek proběhl 33x. O letních prázdninách jsme navíc opět ve spolupráci s nadací Děti a 

rodina připravili 14 výletů. Doplňkových volnočasových aktivit se zúčastnilo 38 dětí z klientských 

rodin. 

Mezi největší úspěchy v rodinách patří například úspěšné splácení dluhů v některých z nich. Jedna 

rodina, která bydlela u babičky, a babička de facto přebírala rodičovské kompetence, se 

odstěhovala a osamostatnila, což výrazně zlepšilo vztahy mezi rodiči a dětmi. V další rodině se 

povedlo zlepšit školní docházku syna, takže měl jen minimum absence a žádné neomluvené hodiny 

a zlepšily se i jeho celkové výsledky. Pro otce, který zůstal sám s malým synem se povedlo zajistit 

stabilní bydlení a zajistit volný čas pro syna na dobu, kdy je otec v práci.  

Jako příklad naší práce může posloužit i následující kazuistika (údaje o rodině jsou upraveny): 

Spolupráce Charitního sdružení Děčín s p. N. trvá již několik let. Za dobu naší spolupráce se 

klientka stala mnohem samostatnější v řešení pochůzek po úřadech, lékařích apod. Matka také 

splnila podmínky pro návrat dcery P. z dětského domova. Dceru má doma ve své péči již několik 

let. P. navštěvuje speciální základní školu, kde má vynikající výsledky. Spolu s asistentkou CHSD 

byla klientka schopna získat a udržet si kvalitní bydlení pro sebe a své děti. Před rokem byl kvůli 

výchovným problémům odebrán z rodiny syn L., byl umístěn do výchovného ústavu. Jeho chování 

se během půl roku zlepšilo, velkou motivací mu byla možnost návratu domů k rodině a studium 

učňovského oboru, který si vybral. S matkou a kurátorem pro děti a mládež pracujeme na návratu 

syna domů, který by se měl uskutečnit do konce školního roku 2014/2015. 
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Projekt byl v roce 2014 financován z prostředků MPSV a MV ČR (dobrovolnické aktivity) a dotacemi 

Ústeckého kraje a Města Děčín. 

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín byly podpořeny z dotačního programu Rodina a 

ochrana práv dětí MPSV. 

 

1.1.2. 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 řešení 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 2014 jsme ve spolupráci s OSPOD pracovali ve 29 rodinách (18 z nich bylo nových), v nichž 

jsme realizovali 59 společných plánů vycházejících z Individuálních plánů ochrany dítěte (IPOD) 
zaměřených především na zlepšení výchovného prostředí pro děti a zvyšování rodičovských 
kompetencí. 80% těchto plánů byla aspoň částečně splněna. Postupně jsme vytvořili inovovaný 
model spolupráce založený na naplňování cílů stanovených v IPOD a součástí spolupráce 
v mnohoproblémových rodinách se staly i případové konference. Vedle OSPOD při výkonu sociálně 
právní ochrany dětí spolupracujeme i s Krizovou poradnou Děčín, Azylovým domem Děčín, 
Speciálně-pedagogickým centrem Děčín, Střediskem výchovné péče Děčín a školami, kam děti 

docházejí. 
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 1.1.3. Zhodnocení projektu 

 

V roce 2014 se nám povedlo pokračovat v práci bez větších změn ve skladbě týmu, pouze v květnu 

odešla Yveta Falgová na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila Lenka Hospůdková, která 

se stala platnou posilou a zejména při vymýšlení volnočasových aktivit je velkým obohacením. Od 

září studuje Věra Musilová sociální práci na UJEP, což by mělo spolu s průběžným vzděláváním 

celého týmu přispět k dalšímu růstu odbornosti pracovníků služby.  

Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po sociálně aktivizačních službách, která pravděpodobně 

souvisí i s demografickou tendencí, kdy se do Děčína stěhují sociálně slabší lidé. Vzhledem 

k rostoucímu zájmu o služby vidíme jako nezbytné posílit tým v následujícím roce alespoň o 

jednoho pracovníka a následně bychom také chtěli zaregistrovat ambulantní formu služby. Vedle 

toho plánujeme uzavřít smlouvu s psychologem, který bude našim klientům zajišťovat odborné 

služby. 

Ve spolupráci s OSPOD Děčín jsme v roce 2014 mnohem víc využívali individuální plán ochrany 

dítěte jako základ této spolupráce a aktivně jsme se zapojovali i do případových konferencí. Pro 

zlepšení spolupráce stále rozvíjíme co nejefektivnější model předávání informací, ale i způsob, jak 

ukončit spolupráci s nemotivovanými klienty, aby se dostalo kvalitních služeb těm, kteří na své 

situaci něco měnit chtějí.  

Na konci roku jsme podali žádost o rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany o uzavírání 

dohod o výkonu pěstounské péče a o poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s 

níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a 

sledování výkonu pěstounské péče, což by měl být další směr, kterým bychom chtěli naše služby 

pro rodiny rozšiřovat. Prioritou ale zůstává zachování a případně i zvyšování kvality našich služeb. 

Rok 2014 tak byl pro Asistenční službu pro rodiny s dětmi rokem stability a rokem, který otevřel 

další možnosti a příležitosti rozvoje. Pro ně se nám pak již na rok 2015 podařilo najít nové finanční 

zdroje (například Nadace Terezy Maxové nebo Fond pro nestátní neziskové organizace, jenž je 

financován z EHP fondů 2009–2014), takže doufáme, že jsme vytvořili dobrý základ pro další 

rozvoj služby a rozšiřování její nabídky. 
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Dobrovolníci:  
 
 

 

 Kudláček Jiří  

Fejtková Žaneta 

Bunganičova Aneta  

Javůrková Marie 

 

Jozová Anděla  Kábrtová Pavla 

 

Picková Iveta  

Řezníčková Eliška 

 

Tomášková Michala 

Tichá Martina Sokolářová Radka  
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Vzdělávání:  

 

 Celý tým se účastní 3 jednodenní supervizí zajišťované Mgr. Zdenou Bednářovou, ACORUS, 

Praha (12 hodin) 

 

 

 Individuální vzdělávání: 

 

Adriana Andrová 

Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem Sociální agentura, o.p.s. – 8 

hod. 

Řešení konfliktů a vyjednávání bfz o.p.s. - 6hod. 

Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní 

péče 

Velký vůz Sever o.s. – 15hod. 

 

Lenka Hospůdková 

Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem Sociální agentura, o.p.s. – 8 

hod. 

 

  

Věra Musilová 

Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem Sociální agentura, o.p.s. – 8 

hod. 

Řešení konfliktů a vyjednávání bfz o.p.s. - 6hod. 

Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní 

péče 

Velký vůz Sever o.s. – 15hod. 

Základy rozhovoru s dítětem Velký vůz Sever o.s. – 8hod. 

1. ročník studia sociální práce na UJEP Ústí nad Lebem 

 

Martina Volfová 

Rozhoduji za sebe aneb problematika způsobilosti k právním 

úkonům v novém občanském zákoníku 

LLP Vision s.r.o. - 8hod. 

Rozhovor – nástroj pomoci  Hermes Praha - 20hod. 

 

  

Martina Zyková 

Úvod do problematiky komunikace s nespolupracujícím klientem Sociální agentura, o.p.s. – 8 

hod. 

Řešení konfliktů a vyjednávání bfz o.p.s. - 6hod. 

Problematika přechodu dítěte z biologické rodiny do ústavní 

péče 

Velký vůz Sever o.s. – 15hod. 

Základy rozhovoru s dítětem Velký vůz Sever o.s. – 8hod. 
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1.2. Občanská poradna Děčín 

 

1.2.1. Průběh realizace aktivit projektu v roce 2014 

Občanská poradna Děčín poskytuje podle zákona 107/2006 Sb., o sociálních službách, odborné 

sociální poradenství, konkrétně pak sociálně-právní poradenství zaměřené na 18 oblastí práva. Je 

jednou ze zakládajících poraden sítě Občanských poraden v České republice koncem 90. let.  

V rámci poradenství dochází k pomoci osobám v krizi, které řeší sociálně nepříznivou momentální i 

dlouhotrvající životní situaci a potřebuji odbornou radu z oblasti právních předpisů. 

Dotaci na tuto sociální službu jsme obdrželi od MPSV (1.137.000,- Kč), Krajského úřadu Ústeckého 

kraje (50.000,- Kč) a Statutárního města Děčín (140.000,- Kč). 

 

Z 18 oblastí práva poradci radí hlavně v těchto oblastech: 

 Sociální dávky mimo rámec sociálního pojištění 

 Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost 

 Bydlení 

 Rodina e mezilidské vztahy 

 Občansko-právní vztahy 

 Problematika zadlužování občanů 

 Ochrana spotřebitele 

 Občanský soudní řád a jeho alternativy 

 

V roce 2014 jsme rozšířili otevírací hodiny, souhrnně byla otevírací doba následující: 

 

PO   8.00 - 12.00 13.00 -  17.00 

UT   8.00 – 12.00 13.00 – 15.30 

ST   8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

ČT   8.00 – 12.00 13.00 – 15.30 

PA   8.00 – 12.00 

 

 

Občanskou poradnu Děčín zajišťovali personálně 3 poradci (3 sociální pracovníci celkem na 2,05 

úvazku). Oproti roku 2013 se nám podařilo zvednout úvazky poradců o skoro 0,5, i tak byla 

personální kapacita nedostačující a při uvedené otevírací době a přepočtených úvazcích ovšem 

nebylo možné registrovat okamžitou kapacitu na více jak 2. 

Dlouhodobě platí, že Občanská poradna Děčín má mnohem vyšší poptávku po službách, což 

dokazuje objednací lhůty cca 14 dní i déle. 

 

1.2.2. Zhodnocení projektu 

V Občanské poradně Děčín bylo v roce 2014 přijato 1072 klientů (z toho 192 opakovaných), 

proběhlo 1149 konzultací (návštěv) a bylo vzneseno 1059 dotazů.  

Statistiku našich nejčastějších dotazů uvádíme zde: 

 

- občanský soudní řád (21,8 %) 

- občansko-právní vztahy (22 %) 

- rodina a mezilidské vztahy (11,9 %) 

- problematika zadlužování občanů (9,7 %) 

- bydlení (9,9 %) 

- pracovně-právní vztahy a zaměstnanost (7,1 %) 

- sociální dávky mimo rámec sociálního pojištění (4,9 %) 

- ochrana spotřebitele (3,1 %). 

 

Ostatní dotazy (9,6 %) pocházejí ze zbylých 10 oblastí práva. 
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Existence Občanské poradny Děčín posiluje existenci nezbytného neziskového sektoru v Děčíně. Ve 

městě s vysokou nezaměstnaností, s výskytem větší kumulace sociálně-patologických jevů (běžné 

pro Ústecký kraj) a navíc ve státě, kde se pravidelně mění právní řád, je člověk odkázán na pomoc 

právních poradců. Občanská poradna nabízí bezplatnou alternativu poradenství v 18 oblastech 

práva, přičemž většina z nich se někdy dotkne životů lidí, kteří jsou poté většinou odkázáni na 

právní služby, resp. na alternativní služby, např. na nás.  

 

Samozřejmě je smyslem naší služby nejen hájit práva klientů, ale i připomínat jim jejich 

povinnosti. To je mimochodem i smysl poskytování sociální služby, snažíme se vést klienta ke 

zodpovědnosti a k samostatnosti. 

 

 

1.2.3. Odborné zajištění provozu Občanské poradny Děčín, vzdělávání zaměstnanců 

 

Odborný tým: 

Jméno pozice 

Mgr. Věra Kuklová manažer OP, od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 DPP, od 1.7.2014 0,5 

úvazku 

Bc. Lenka Herichová sociální poradce DPP, od 1. 9. 2014 úvazek 0,75 

Kateřina Ondrušová sociální pracovník (0,5 úvazku, od 05/2014 odchod na mateřskou 

dovolenou) 

Bc. Aneta Bunganičová sociální poradce, 1,0 úvazku 

Mgr. Lenka Litomiská sociální poradce, DPČ 

 

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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1.2.4. Vzdělávání týmu 

  

Zaměstnanci se vzdělávají pravidelně v rámci ať již akreditovaných či neakreditovaných akcí po 

celé ĆR. Kromě individuálního vzdělávání se pravidelně účastní skupinových supervizí pod vedením 

Ing. Štěpánky Syrovátkové. 

 

 Individuální vzdělávání: 

 

Aneta Bunganičová 

Nový občanský zákoník interní školení vedené Mgr. Alešem Podrábským, 

5 hodin 

Zvláštní řízení soudní Vzdělávací centrum Morava  –  rozsah 6 hodin  

Vzdělávací program o nem. a důch. pojištění Asociace sociálního poradenství, 5 hodin 

Školení k informační databázi ASPI Asociace občanských poraden, 12 hodin 

 

Lenka Herichová 

Nový občanský zákoník interní školení vedené Mgr. Alešem Podrábským, 

5 hodin 

Zvláštní řízení soudní Vzdělávací centrum Morava  –  rozsah 6 hodin  

Školení k informační databázi ASPI Asociace občanských poraden, 12 hodin 

Základy rozhovoru s dítětem Velký vůz Sever o.s. – 8hod. 

 

Kateřina Ondrušová 

Nový občanský zákoník interní školení vedené Mgr. Alešem Podrábským, 

5 hodin 

 

 Lenka Litomiská 

Zvláštní řízení soudní Vzdělávací centrum Morava  –  rozsah 6 hodin  

Vzdělávací program o nem. a důch. pojištění Asociace sociálního poradenství, 5 hodin 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb a 

sociálních pracovníků v aktuálních sociálně 

právních tématech 

Asociace občanských poraden, 12 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
interní školící akce k novele Občanského zákoníku, únor 2014



2. Ostatní činnost 
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2. Ostatní činnost 

 

Jak to již v našem případě bývá, kromě realizace dvou registrovaných sociálních služeb 

jsme realizovali i další aktivity. Mezi nejdůležitější patří: 

 

 

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

 

 

Jak jsme již ve výroční zprávě z roku 2013 uvedli, začal 2-letý projekt zaměřený na 

zvýšení vzdělání mladých lidí do 26 let a následné vyhledávání zaměstnání u místních 

zaměstnavatelů.  

I přes počáteční úspěchy v zapojování a následně zaměstnávání mladých lidí se projekt 

dostal do problémů z hlediska zájmu cílové skupiny. Bylo čím dál tím obtížnější naplnit 

kurzy účastníky z cílových skupin. V posledních cyklech, které projekt konal, bylo 

zapojeno již jen pár lidí, resp. jednotlivců, u kterých i tak byl problém dokončit kurz 

předepsaným způsobem a ani nebyl zájem z jejich strany o nástup do zaměstnání. Proto 

jsme se s příjemcem projektu Střední školou lodní dopravy a technických řemesel 

dohodli, že zažádáme o předčasné ukončení projektu, což nám bylo MPSV schváleno. I 

přes předčasné ukončení projektu se nám podařilo vytvořit 6 pracovních míst z původně 

plánovaných 12.  

 

2.2. 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. Každý měsíc proběhnou cca 4-8 konzultací pro klienty. 

 

 

 

 

 



3. Komunitní činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Komunitní činnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Komunitní činnost 

 

I letos jsme podnikli a byli realizátory několika komunitních akcí. Ty již představujeme 

jen obrazem. 

 

3.1. Advent v Podmoklech 2014 
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3.2. Dětský den 2014 na muzejním dvoře v Děčíně  
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4. 1. Zpráva o hospodaření Charitního sdružení Děčín za rok 2014 

Účetním hospodářským výsledkem za rok 2014 je ztráta ve výši 64.616,76 Kč. Účetní 

jednotka vykazuje v roce 2014 hospodářskou činnost, ze které je výše uvedený 

hospodářský výsledek. Ztrátu ovlivňuje penále za porušením rozpočtové kázně projektu 

"Budoucnost bez dluhů-protidluhové poradenství". Hospodářský výsledek roku 2014 bude 

po schválení valnou hromadou převeden na účet nerozděleného zisku, ztrát. Finanční 

prostředky na tomto účtu zabezpečují provozní chod spolku do doby obdržení dotací na 

další rok. Účet fondu, ze kterého je prováděno dofinancování provozních nákladů hlavní 

činnosti organizace, vykazuje zůstatek ve výši 28.947,01 Kč. V roce 2014 byla použita 

částka 477,16 Kč na dofinancování střediska MPSV. Do dalšího účetního roku přechází 

dosud nezúčtovaná záloha od partnera projektu „Druhá šance je na tobě“ ve výši 

21.907,11 Kč, poskytnutá dotace od KÚ Ústeckého kraje ve výši 80 000,- Kč, na činnost 

Občanské poradny Děčín a Asistenční služby pro rodiny s dětmi v roce 2015 a dosud 

nevyčerpaný dar od ČSOB  ve výši 16.380,- Kč (projekt končí v dubnu 2015). 

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 služby v projektech financovaných EU.  

     

Za období od 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 činí celkové příjmy částku 4 090 817,85 Kč z 

toho: 

Rozbor příjmů: 

zdroj: výše dotace  

(v tis. Kč) 

DOTACE ÚSTECKÉHO KRAJE NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Občanská poradna Děčín 50 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi 40 

DOTACE MPSV NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Občanská poradna Děčín 1137 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi  900 

DOTACE MĚSTA DĚČÍN NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Občanská poradna Děčín 140 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi 130 

OSTATNÍ AKTIVITY A ZDROJE DOTACÍ 

Spolupráce s OSPOD (dotační program na podporu rodin s dětmi, MPSV) 378,04 

Druhá šance je na Tobě (ESF, OP LZZ) 918,10 

Dobrovolníci (Ministerstvo vnitra) 25 

FAKTUROVANÉ SLUŽBY, DARY 

Středisko městských služeb 9,80 

Asociace občanských poraden 61,6 

Lokální asistence (Úřad vlády) 4,8 

Úřad práce – pronájem prostor 28,0 

Slunečník, G. Nagel, Bělásek, ost. 58,14 

Použití fondů, darů – dofinancování Občanské poradny Děčín 7,22 

Přijaté příspěvky,dary-ČSOB (provoz Občanské poradny Děčín) 33,62 

Přijaté příspěvky,dary-pomoc Dětskému domovu v České Kamenici 161,0 

Přijaté příspěvky,dary-Nadační fond "Děti a rodina“ 8,47 

Ostatní (vratka části pokuty), kladné úroky 0,03 

CELKEM 4 090,82 
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Rozbor výdajů: 

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

Spotřeba materiálu                     42,66 DDHM 115,59 

Spotřeba energie                                             83,28 Repre 0,62 

Náklady na nájemné                                     240,0 Mzdové náklady                                       1622,29 

Opravy a údržba                                             75,86 Zákonné pojištění (sociální, zdravotní), 

kooperativa                      

460,85 

Cestovné 34,72 Daně a poplatky                                               13,48 

  Porušení rozpočtové kázně, penále 161,05 

Spoje 65,30 Poskytnuté mzdové příspěvky na dotovaná 

místa 

695,14 

Služby                           363,58 Poskytnuté příspěvky, dary                                         181,00 

CELKEM  4155,43 

 

 

Za období od 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 jsme vynaložili náklady v celkové výši 4. 155 tis. 

Kč. 

Nejobjemnější položkou jsou samozřejmě náklady vynaložené na mzdy zaměstnanců a 

zákonné sociální a zdravotní pojištění.  
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Děkujeme všem, kteří  Charitní sdružení podporují a spolupracují s ním. 

Vážíme si každé podpory a pomocné ruky. 



6. Seznam podporovatelů 
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Seznam podporovatelů: 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ústecký kraj 

Statutární město Děčín 

Nadace Děti a rodina 

Úřad práce 

NROS 

ESF, OP LZZ 

Ministerstvo vnitra 
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Obecné kontakty: 

Adresa pracoviště: Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín IV - Podmokly 

 

Webové stránky: www.chsd.cz 

Facebook: Charitní sdružení Děčín 

Email obecný: chsd@chsd.cz 

 

 

 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi 

Email do Asistenční služby pro rodiny s dětmi: asist@chsd.cz 

Pevná linka: 412 510 660 

Mobil: 773 775 961 

 

 

Občanská poradna Děčín 

Email do Občanské poradny: poradna@chsd.cz 

Pevná linka: 412 517 368 

 

 

 

Vedení organizace: 

Mgr. Věra Kuklová, telefon: 739 029 679, email: reditelka@chsd.cz  

http://www.chsd.cz/
mailto:chsd@chsd.cz
mailto:asist@chsd.cz
mailto:poradna@chsd.cz
mailto:reditelka@chsd.cz

