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Úvodní (a zároveň poslední) slovo ředitelky Věry Kuklové 

Nejedná se o poslední slovo organizace, ale poslední slovo mé osoby ve funkci ředitelky 

Charitního sdružení Děčín.  

Po 7 letech působení a vedení organizace jsem se rozhodla opustit tento post a předat 

pomyslnou pochodeň dalšímu člověku, který přinese do organizace „nový svěží vítr“.  

Bylo to sedm velmi inspirujících let. Něco jsem uměla, ale spíše jsem se musela mnohé 

naučit. Učili jsme se vlastně navzájem.  

Jak už to tak bývá, neziskový sektor má velké plány a velkou chuť měnit společnost 

pozitivním směrem, ale zároveň má omezené možnosti, jak tyto plány uskutečňovat. I tak se 

mu z velké části v České republice daří, čemuž pomáhají i neúnavní lidé v tomto neziskovém 

sektoru.  

A proto mu přeji, aby „nehladověl“ po schopných lidech a aby si našel stabilní místo ve 

společnosti. 

Tuším, že máme ještě v tomto směru co napravovat a pár let nám to ještě potrvá. ¨ 

 

Mnoho energie všem do práce i do života.  

 

 

 

S úctou  

 

Věra Kuklová 

ředitelka Charitního sdružení Děčín 
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1.1. Asistenční služba pro rodiny s dětmi 

 
1.1.1. Průběh realizace projektu v roce 2015 
 

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 pracovníka služby – 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 2014/15 každý pátek a ve školním roce 2015/16 každou 

středu odpoledne. Od října 2015 k němu přibyl i taneční kroužek v pondělí odpoledne. O 

prázdninách pak pořádáme pro děti z klientských rodin výlety podporované nadačním fondem 

Děti a Rodina. 

Celkem jsme v rámci projektu dlouhodobě spolupracovali s 34 rodinami a 66 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 289 osob (115 dospělých 

a 174 dětí) a uskutečnilo se 1569 intervencí a 82 konzultací v rodinách klientů. Kromě toho 

jsme službu rozšířili o terénní formu. Ambulantních konzultací proběhlo 109. Počet rodin byl 

oproti loňskému roku o trochu nižší. Nižší počet rodin oproti loňskému roku je dán 

skutečností, že v roce 2014 přibylo hodně nových rodin a také větší množství rodin spolupráci 

s naší službou ukončilo, zatímco v roce 2015 bylo méně změn, protože se v mnoha případech 

ještě pracovalo s rodinami z předešlého roku - obvyklá délka spolupráce bývá kolem 1 až 2 

roků. Pokládáme to i za doklad zlepšení komunikace s OSPOD, takže vytipované rodiny lépe 

odpovídají nabídce naší služby. Nově jsme začali spolupracovat se 14 rodinami. V 11 

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

osamostatnění rodiny (6 rodin), anebo proto, že již rodina nejevila o službu zájem (5 rodin). 

Kreativní a taneční proběhly celkem 37x. O letních prázdninách jsme navíc opět ve spolupráci 

s nadací Děti a Rodina připravili 16 výletů. Kroužku se zúčastnilo celkem 14 a výletů 36 dětí 

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

Jedné rodině jsme po přistěhování do Děčína pomáhali se zajištěním všech potřebných 

dokladů. V jiné jsme pomáhali babičce při převzetí péče o vnučku, které zemřel otec a která 

se z touto ztrátou těžko vyrovnávala. Pro dospělé i dětské klienty se nám povedlo zajistit 

pomoc psychologa.  

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

 

V rodině Z bydlí otec s přítelkyní, která je právě ve výkonu trestu. V domácnosti je tedy 

pouze otec s 3 nezletilými dětmi. Nejmladší dceru má otec se stávající přítelkyní. Zbylé dvě 

děti, syna (7let), dceru (5 let) má s bývalou přítelkyní, která se s dětmi nestýká. Rodina bydlí 

v Jílovém v bytě 2+1. Klient je na rodičovské dovolené. 

  

Klient dříve bydlel v jiném městě se svou bývalou přítelkyní. Klient si sám sehnal bydlení 

v Jílovém, kde doteď celá rodina pobývá. Otec nezletilých dětí se neorientoval v novém 

městě, děti neměly zajištěné lékaře ani zařízenou ZŠ a MŠ. Jinak otec domácnost zvládal a o 

děti bylo řádně postaráno. 

S naší pomocí byl nalezen praktický lékař pro děti, kam jsme klienta doprovodili. Pomohli 

jsme mu také zajistit ZŠ pro syna a přípravný ročník pro dceru a celkově zjistit, kde se ve 

městě co nachází.  

 

Jelikož se klient už v novém městě orientoval a o děti se řádně staral, mohly být služby jako 

úspěšné ukončeny.  

 

Projekt byl v roce 2015 financován z prostředků MPSV a MV ČR (dobrovolnické aktivity), 

Nadace Terezy Maxové, Nadací Děti a Rodina a dotacemi Ústeckého kraje. Projekt byl také 

významnou měrou podpořen z Fondu pro nestátní a neziskové organizace grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz  a  www.eeagrants.cz. 

 

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. 
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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. 

5) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o 

sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). 

6) 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, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 

výchovnou a poradenskou péči poskytnout. 

V rámci bodů 1-4  jsme v roce 2015 ve spolupráci s OSPOD pracovali ve 27 rodinách (11 

z nich bylo nových), v nichž jsme realizovali 37 společných plánů vycházejících 

z Individuálních plánů ochrany dítěte (IPOD) zaměřených především na zlepšení výchovného 

prostředí pro děti a zvyšování rodičovských kompetencí. 85% těchto plánů byla aspoň 

částečně splněna. Součástí spolupráce v mnohoproblémových rodinách jsou 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. 
 

 

1.1.3. Doprovázení rodin s dětmi v náhradní rodinné péči 

V roce 2015 jsme získali rozšíření pověření k výkonu sociálně právní ochrany a stali jsme se 

doprovázející organizací pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči (body pověření 5 a 6). 

Sestavili jsme nabídku služeb pro rodiny a zajistili jsme tuto službu i po odborné stránce. Na 

zajištění odborných služeb s námi spolupracovali Mgr. Veronika Uhlířová – Lošťáková, Mgr. 

Sofie Wernerová, PaedDr.Vladimír Šik PhD., a Mgr. Eva Štrossová. V oblasti vzdělávání pak 

spolupracujeme ještě s lektory z organizace Velký vůz Sever. Vedle zákonem stanovených 

služeb nabízíme klientským rodinám i skupinová setkávání a volnočasové aktivity pro děti.  

Smlouvu jsme během roku uzavřeli s 26 rodinami, se kterými začaly pracovat dvě sociální 

pracovnice, Bc. Adriana Andrová a Bc. Martina Zyková. Rok 2015 byl pro nás ve znamení 

získávání zkušeností a vytváření co nejkvalitnější nabídky služeb podle potřeb našich klientů, 

které chceme v následujících letech dále rozvíjet.  
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 1.1.3. Zhodnocení projektu 

 

V roce 2015 se nám povedlo navýšit kapacitu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o 

jednoho pracovníka, Davida Harwalíka, který ale po půl roce odešel pracovat do jiné oblasti a 

na jeho místo nastoupila Bc. Alexandra Vaňková. Z toho důvodu se navýšení kapacity ještě 

neodrazilo ve zvýšení počtu konzultací, protože oba pracovníci se během roku především 

zapracovávali. Reálně by se tedy navýšení mělo projevit až v následujícím roce.  

Kromě toho jsme rozšířili nabídku Služeb pro rodiny o ambulantní formu sociálně aktivizační 

služby (pondělí dopoledne a pátek odpoledne) a především jsme získali 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. Nabídku služeb pro všechny cílové skupiny pak rozšířila možnost odborné 

psychologické pomoci.  

 

Ve spolupráci s OSPOD Děčín jsme v roce 2015 nadále využívali individuální plány ochrany 

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

Aktivně jsme se také zapojovali do vytváření a realizace Komunitního plánu města Děčín. 

 

Zásadní význam pro rozvoj našich služeb v roce 2015 měla podpora z Fondu pro nestátní a 

neziskové organizace grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

www.fondnno.cz  a  www.eeagrants.cz. Ta nám umožnila vytvořit podmínky pro rozšíření 

nabídky služeb a zároveň jsme díky této podpoře mohli vytvořit fundraisingový plán, který by 

nám měl pomoci ke stabilnějšímu financování do budoucna. Rok 2015 pro nás byl rokem 

velkého rozvoje služeb. Rádi bychom v dalších letech pracovali na jejich další stabilizaci a 

jejich zkvalitňování. Zájem o naše služby v děčínském regionu stále je, proto bychom pro 

naše klienty byli rádi i nadále kvalitním a spolehlivým partnerem. 

 

 

 

 

Aktivity projektu Spolupráce s OSPOD Děčín jsou podpořeny z dotačního programu 

Rodina a ochrana práv dětí MPSV.  
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Dobrovolníci: 

 

Bunganičova-Hlaváčová Aneta 

Fejtková Žaneta 

Kábrtová Pavla 

Kudláček Jiří 

Musilová Veronika 

Picková Iveta 

Sokolářová Radka 
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Vzdělávání:  

 

 Celý tým: 3 jednodenní supervize zajišťované Mgr. Zdenou Bednářovou (ACORUS, 

Praha) (12 hodin – 8.4., 18.9. a 11.12.) 

 Individuální vzdělávání: 
 

Adriana Andrová 

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ ústavu s biologickou 

rodinou 

Velký vůz Sever, 8 hodin 

Úvod do problematiky příbuzenské pěstounské péče Nadační fond  J&T, 8 hodin 

Fundraising České centrum Fundraisingu, 

35 hodin 

Techniky pro přímou práci v náhradní rodinné péči Amalthea, 16 hodin 

 

Lenka Hospůdková 

Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny Triadis, o.p.s., 15 hodin 

Rozhovor – nástroj pomoci Hermés Praha,  20 hodin 

Individuální vzdělávání v praxi, trauma krize, případová 

konference, sebepoznání ve vztahu k týmu 

Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, 

20 hodin 

 

 Věra Musilová 

Projektové řízení a příprava projektů NROS, Praha, seminář 

Využití přístupu rodinných konferencí pro práci s rodinami MPSV, Praha, seminář 

Individuální vzdělávání v praxi, trauma krize, případová 

konference, sebepoznání ve vztahu k týmu 

Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, 

20 hodin 

 

Martina Volfová 

Vzdělávací seminář pro spolupracující subjekty orgánu sociálně-

právní ochrany dětí 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. 

s.r.o., 8 hodin 

Obtížné situace a témata v pomáhající praxi 

 

Hermes Praha – 16 hod. 

  

Martina Zyková 

Vzdělávací modul pro pracovníky orgánů sociálně-právní 

ochrany dětí 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. 

s.r.o., 40 hodin 

Kontakt dítěte žijícího v náhradní rodině/ ústavu s biologickou 

rodinou 

Velký vůz Sever, 8 hodin 

Úvod do problematiky příbuzenské pěstounské péče Nadační fond  J&T, 8 hodin 

Fundraising České centrum Fundraisingu, 

35 hodin 

Techniky pro přímou práci v náhradní rodinné péči Amalthea, 16 hodin 

Individuální vzdělávání v praxi, trauma krize, případová 

konference, sebepoznání ve vztahu k týmu 

Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, 

20 hodin 

 

 

David Harwalík 

Rodinné mapy: sociální anamnéza a sociální diagnostika rodiny Triadis, o.p.s., 15 hodin 

Pomoc v hmotné nouzi a dávky na bydlení Veřejný ochránce práv, 6 hodin 

Rozhovor – nástroj pomoci Hermés Praha,  20 hodin 

Obtížné situace a témata v pomáhající praxi Hermés Praha,  16 hodin 

Individuální vzdělávání v praxi, trauma krize, případová 

konference, sebepoznání ve vztahu k týmu 

Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, 

20 hodin 
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1.2. Občanská poradna Děčín 

 

1.2.1. Průběh realizace aktivit projektu v roce 2015 

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 (1.134.000,- Kč), Krajského úřadu Ústeckého 

kraje (50.000,- Kč) a Statutárního města Děčín (220.000,- 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 2015 byla Občanská poradna otevřena pro klienty každý pracovní den, zpravidla otevírací 

doba kopíruje úřední dny tak, aby si klient mohl vyřídit své záležitosti týkající se úředních 

záležitostí vzápětí po konzultaci u nás. 

 

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 – 14.00 

 

 

Občanskou poradnu Děčín zajišťovali personálně 3 poradci (3 sociální pracovníci celkem na 2, 00 

úvazku). 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 2015 přijato 979 klientů, poskytnuto 1071 kontaktů, 

(návštěv) a bylo vzneseno 964 intervencí (dotazů).  

Mezi nejčastější patří dotazy v těchto oblastech: 

 

- občanský soudní řád  

- občansko-právní vztahy  

- rodina a mezilidské vztahy  

- problematika zadlužování občanů  

- bydlení  

- pracovně-právní vztahy a zaměstnanost 

- sociální dávky mimo rámec sociálního pojištění 

- ochrana spotřebitele aj. 

 

Ostatní dotazy 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,  

 

Odborný tým: 

Jméno pozice 

Mgr. Věra Kuklová manažer OP, 0,4 úvazku 

Bc. Lenka Herichová sociální poradce, úvazek 0,75 

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 

 

 

1.2.4. Vzdělávání zaměstnanců  

Aneta Bunganičová 

Školení k informační databázi (Úprava dědění v NOZ, 

Ochrana spotřebitele v roce 2015, Insolvence a 

oddlužení, Exekuce 2015) 

Asociace občanských poraden, akreditace 

MPSV, rozsah 18 hodin 

Vzdělávací program : „Opatrovník“ Institut Bernarda Bolzana v.o.s, akreditace 

MPSV, rozsah 6 hodin 

  

 

 Lenka Herichová 

Vzdělávací program : „Opatrovník“ Institut Bernarda Bolzana v.o.s, akreditace 

MPSV, rozsah 6 hodin 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb a sociálních 

pracovníků v aktuálních sociálně právních tématech 

Asociace občanských poraden, akreditace 

MPSV, 12 hodin 

 

Lenka Litomiská 

Školení k informační databázi (Úprava dědění v NOZ, 

Ochrana spotřebitele v roce 2015, Insolvence a 

oddlužení, Exekuce 2015) 

Asociace občanských poraden, akreditace  

MPSV, rozsah 18 hodin 
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2. Ostatní činnost 
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Jak už to bývá zvykem, i v roce 2015 jsme podnikli komunitní akce, resp. jsme pomáhali 

tyto akce spolupořádat. V roce 2015 to byly například Adventní trhy v Oblastním muzeu 

Děčín,kde jsme pomáhali zajišťovat dílničky pro děti, pořádali jsme Advent v Podmoklech 

2015 či jsme byli spolupořadateli Dětského dne na dvorku Oblastního muzea Děčín. 

Fotodokumentace z Adventu v Podmoklech viz obrázky níže. 

 

2.1. Advent v Podmoklech 2015 
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3. Hospodaření
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3. 1. Zpráva o hospodaření Charitního sdružení Děčín za rok 2015 

Účetním hospodářským výsledkem za rok 2015 je zisk ve výši 62.808,23 Kč. Účetní 

jednotka vykazuje v roce 2015 hospodářskou činnost, ze které je výše uvedený 

hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek roku 2015 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 2015 nebyl použit. 

Do dalšího účetního roku přechází dosud nezúčtovaná záloha od NROS ve výši 198 

512,50 Kč (projekt končí 31.3.2016) a nezúčtovaná záloha od ÚP na projekt "Pěstounská 

péče" ve výši 443 220,16 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 neziskové organizace a 

nebo pro subjekty, kterým poskytujeme partnerství v projektech financovaných EU. 

     

Za období od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 činí celkové příjmy částku 4 080 036,62 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 30 

DOTACE MPSV NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Občanská poradna Děčín 1134 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi  1022 

DOTACE MĚSTA DĚČÍN NA PROVOZ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

Občanská poradna Děčín 220 

Asistenční služba pro rodiny s dětmi 0 

OSTATNÍ AKTIVITY A ZDROJE DOTACÍ 

Spolupráce s OSPOD (dotační program na podporu rodin s dětmi, MPSV) 401,13 

NROS (Asistenční služba pro rodiny s dětmi) 561,22 

Dobrovolníci (Ministerstvo vnitra) 20 

Úřad práce ČR – „Pěstounská péče“, příměstský tábor 392,80 

Přijaté příspěvky od rodičů 16,96 

FAKTUROVANÉ SLUŽBY, DARY 

G. Nagel, Úřad práce ČR, Edera s.r.o. 88,5 

Přijaté příspěvky,dary-ČSOB (provoz Občanské poradny Děčín) 16,38 

Přijaté příspěvky,dary-Nadační fond Terezy Maxové 100 

Přijaté příspěvky,dary-Nadační fond "Děti a rodina“ 10,15 

Anonymní dárci, prodej DHM 4,15 

Přijaté dary, příspěvky od rodičů dětí 1,52 

Ostatní (vratka části pokuty), kladné úroky 11,23 

CELKEM 4 080,04 
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Rozbor výdajů: 

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

Spotřeba materiálu                     77,13 DDHM 37,36 

Spotřeba energie                                             83,28 Repre 3,04 

Náklady na nájemné                                     240,00 Mzdové náklady                                       2138,74 

Opravy a údržba                                             22,73 Zákonné pojištění (sociální, zdravotní), 

kooperativa                      

607,65 

Cestovné 72,23 Daně a poplatky                                               12,80 

Spoje 61,43 Ostatní zákonné sociální náklady 7,5 

Služby – kurzy, školení 126,36 Služby – právní a účetní                          264,20 

Služby ostatní 27,06 Služby pro pěstounské rodiny 235,73 

    

CELKEM  4017,23 

 

 

Za období od 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 jsme vynaložili náklady v celkové výši 4. 017,23 

tis. Kč. 

Nejobjemnější položkou jsou samozřejmě náklady vynaložené na mzdy zaměstnanců a 

zákonné sociální a zdravotní pojištění.  
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Loga partnerů: 

 

 

.  

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací: 
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondnno.cz/
http://www.eeagrants.cz/

