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1. Úvodní slovo 
 

Charita stále více ukazuje naší společnosti, že láska k bližnímu není jen krásný 
ideál křesťanského poselství víry, ale(,) že má vyjádření v konkrétním životě a také na 
Mostecku. Bez těchto ideálů a konkrétních projevů lásky se nepodaří mnoho změnit 
k lepšímu v naší společnosti, zaměřené na výkon a úspěch. Musí být organizace, které 
dokáží pomáhat lidem v nouzi, zvláště v situacích, ve kterých zatím neumí státní 
organizace zasáhnout. Je to často namáhavá práce a bez lidí, kteří chtějí pomoci svému 
bližnímu i za cenu osobního uskrovnění by se to nemohlo podařit.  

Snad nový zákon o sociální pomoci a zejména proces komunitního plánování přinese 
změny k lepšímu, k lepší pomoci lidem v nouzi a také lepší odměně lidem, kteří jim 
pomáhají. I když se vytvoří spravedlivější mechanismy, žádná opravdová změna se 
neuskuteční bez obětavosti a lásky k bližnímu  
 
 
Mgr P. Josef Hurt 
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2. Profil organizace 
 
2.1  Základní údaje 
 
Plný název               : Oblastní charita Most 
Zkrácený název   :  OCHM 
Právní forma    : Církevní právnická osoba 
Sídlo     :  Jilemnického 2457, 434 01, MOST 
Spojení    :  Tel. 476 119 999, Fax 476 119 999,  
E-mail                    : steiner@charitamost.cz 
Datum a místo registrace  :  17. 3. 2000, Ministerstvo kultury ČR   
Identifikační číslo   : 708 289 20 
Bankovní spojení   : Raiffesisen bank, a.s., Most,  č.ú.: 1017021646/5500                                  

 
 
 
 

2.2  Charakter a územní působnost 
 

OCHM je nestátní neziskovou organizací (církevním právnickým subjektem) pro podporu a 
koordinaci koncepčního rozvoje sociální oblasti na území regionu Mostecka, Teplicka a 
Chomutovska.  
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OCHM byla založena diecézním biskupem v roce 2000 jako samostatná církevní právnická 
osoba a je účelovým zařízením římskokatolické církve.  OchM spolupracuje se státní správou 
na všech úrovních, samosprávami obcí, institucemi, které reprezentují především sociální 
sektor a se zástupci dalších účelových organizací z celého regionu.  
 

OCHM byla v roce 2005 :  
• členem Sdružení Česká katolická charita,   
• členem Euroregionu Krušnohoří, 
• členem Sdružení azylových domů ČR, 
• členem Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje. 
 
 
2.3  Hlavní cíl a poslání 
 
• pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských hodnot bez ohledu na jeho příslušnost 

k rase, národnosti, náboženství či státní a politické příslušnosti  
 
 
2.4   Organizační struktura 
 
2.4.1  Rada OchM 
 

Rada OchM je dozorovým orgánem, který se podílí na koncepčním řízení organizace. Rada 
OchM měla v roce 2005 tři členy: 
 

Mgr. Josef Hurt   Římskokatolická farnost Most    předseda 
Ing. Stanislav Kostiha  důchodce        člen 
Mgr. Eva Čenkovičová  Diakonie Církve bratrské      člen  

 
 2.4.2   Organizační struktura - zaměstnanci 
 
Organizace na začátku roku 2005 ustanovila novou tříúrovňovou organizační strukturu, která 
byla nezbytná s ohledem na další výrazný rozvoj organizace, související s realizací velkého 
množství významných projektů a s cílem rozdělit systém řízení na více osob v různých 
pozicích.  
 
 Ve   sledovaném   období   vykonával   funkci   ředitele  OCHM Mgr. Leo Steiner. 
Asistentkou  ředitele byla Pavla Martinowitzová a ekonomkou organizace Ing. Hana Kyselová. 
Vedoucím střediska azylové domy byla Alena Lencová, střediska komunitní kluby Eva 
Čenkovičová a asistenčních služeb Bc. Eva Kočinová. Ostatní pracovníci zastávali různé 
funkce v těchto střediscích na realizaci specifických projektů.  
 
Organizace na konci roku 2005 měla 33 zaměstnanců.  
 
Tým stálých pracovníků OCHM spolupracoval při realizaci projektů s více než 20 
externími odborníky z regionu, zejména z oblasti rozvoje sociální oblasti.   
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Nová organizační struktura OCHM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Činnost a poskytované služby 
 
• Pastorační a duchovní činnost 
• Humanitární pomoc v tuzemsku  
• Zřizování a provozování nestátních sociálních zařízení a služeb 
• Zřizování a provozování nestátních sociálních zařízení a služeb pro vzdělávání a výchovu, pro 

mimoškolní činnost s dětmi a mládeží 
• Poradenská sociální činnost    

 
3.1 Hlavní činnosti jednotlivých středisek OCHM    

3.1.1. Středisko komunitní kluby 
V roce 2005 se podařilo zrekonstruovat nové prostory komunitního klubu Sovička a rovněž 
byla zahájena rekonstrukce objektu Centra rodiny v tísni v Oseku, kde má sídlo komunitní 
klub Pastelka. V  prvém pololetí roku 2005, rovněž pod záštitou Oblastní charity Most, byl 
provozován komunitní klub Sovička II v Chomutově, který v současné době provozuje 
nezisková organizace Mania, o.s. 
Dílčím úspěchem střediska byla rovněž realizace navazujících rozvojových projektů 
(Rozmarýnek – mateřské centrum, Romáček – centrum pro Romy), které plánujeme nadále 
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realizovat. Velmi potřebným uskutečněným projektem byl projekt zahraniční církevní 
humanitární pomoci dětem ze sociálně slabých  rodin, který přispěl k dalšímu pozitivnímu 
zlepšení této cílové skupiny – dětí ze sociálně vyloučených rodin (příspěvek na ošacení, 
stravné, příspěvky na kroužky, hygienické potřeby, výlety, studijní pomůcky, apod.).  
 
 

Klub pro předškoláky i školáky SOVIČKA 
Kontaktní adresa: ul. P.Jilemnického 2459, 434 01 Most                         
Tel.: + 420 – 775 713 301             
                                                           
Projekt Komunitního centra pro děti a mládež Sovička se zaměřuje na děti ze 
sociálně slabých rodin ve věku od 4 do 17 let, resp. na vyloučená 
společenství. Je realizován od roku 2000. Naše děti pocházejí z rodin s 
nejnižšími příjmy. 

 
 

Předškolní klub: 
 
V současné době dochází do dopoledního klubu 15 dětí. Připravujeme děti na vstup na 
základní školu. Snažíme se, aby byly schopné držet krok se svými vrstevníky v počátcích 
školní docházky. Děti zde nabývají potřebné vědomosti a znalosti, společenské návyky a 
různé dovednosti. 
Předškolní klub je otevřen v pracovní dny od 7:00 – 12:00 
hod. 
 
Školní klub: 
 
V klubu pro školáky se pravidelně věnujeme doučování  dětí a 
poté volnočasovým aktivitám (hrajeme divadlo, zpíváme, 
chodíme na výlety, v zimě si pravidelně pronajímáme 
tělocvičnu kde hrajeme míčové hry, pořádáme turnaje ve 
Šprtci, výlety, letní tábor). 
 
Školní klub je otevřen v pracovní dny od 13:00 – 18:00 hod. 
 
Učíme děti snášenlivosti, dobrým mezilidským vztahům i k chápání jeden druhého.  

 
Kalendář akcí pořádaných v roce 2005: 
 
ü leden  Tříkrálová sbírka  
ü březen  návštěva Aquadromu, bruslení, návštěva divadla Rozmanitostí,  

Štěňátka na návštěvě u nás, Planetárium 
ü květen  návštěva Archeologického ústavu, Dětský den s Městskou policií 
ü červen  dětský den „Mezi domy“, opékání buřtů v AD Osek 
ü červenec výlet do Hory Sv. Kateřiny, návštěva hasičů - Velebudice   
ü srpen  letní tábor v Oseku 
ü září  návštěva ZOO, výlet do Německa, turnaj ve šprtci 
ü říjen  Talent Roma, táborák, pouštění draka 
ü listopad taneční soutěž „Naše písně a tance“ 
ü prosinec vánoční koncert na náměstí  
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Děti i rodiče si k nám našli cestu a přicházejí stále další. Každé dítě se nejprve snažíme mezi 
nás začlenit, aby si zvyklo, přestalo se ostýchat, začalo komunikovat. Poté si ověříme jeho 
dovednosti , znalosti a v pracovním kolektivu si svoje poznatky sdělíme. 
 

Hledáme optimální cestu jak dítěti pomoci a jak ho vést. 
 
V programu našeho centra jsou poznávací výlety, společné hry, táboráky, sportování a to i 
v tělocvičně, kterou si pronajímáme od základní školy. 
 
Rozšiřuje se spolupráce s dalšími podobnými zařízeními, děti se společně scházejí 
s vrstevníky z Centra volného času města Mostu, Domu dětí a mládeže. 
 

Klademe důraz na vzdělávání a posilování osobnosti dítěte v daném prostředí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Středisko azylové domy 
 
Azylový dům je zařízení, které slouží lidem bez přístřeší a lidem v nouzi a nabízí jim 
potřebnou pomoc. Klienty azylových domů jsou lidé, kteří z různých důvodů ztratili nebo 
opustili svůj domov, neumějí vyřešit komplikované problémy s tím spojené a proto hledají a 
přijímají pomoc azylového domu. 
Azylové domy představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou 
a koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Plní funkci reintegračního 
zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat další 
uplatnění či zakotvení lidem bez přístřeší a lidem v nouzi. Zařízení jsou určena pro muže, 
ženy a matky s dětmi, převážně pro ty, kteří mají naše občanství. Dále pomáhá dle svých 
možností všem, kteří se na azylový dům obrátí. 
Oblastní charita Most provozuje služby azylového domu pro muže a ženy v Oseku již od roku 
2002. Jelikož se tento projekt osvědčil a stal se příkladem i pro nedaleká města, zastupitelé 
měst Oseka a Duchcova se rozhodli Oblastní charitu Most požádat o další spolupráci.  V roce 
2005 tak byl uveden do chodu další azylový dům v Duchcově a do konce roku zrekonstruován 
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dům pro Centrum rodiny v tísni v Oseku, které bude sloužit matkám s dětmi a mladým 
dospělým, kteří odcházejí z dětských domovů. V Duchcově jde o dům pro muže a ženy bez 
domova. 
 
Aktivity v azylových domech jsou zaměřeny na konkrétní klienty. Na doprovázení a hledání 
cesty při řešení různých životních situací jako jsou: 
Ø poskytování poradenské činnosti (právní, vyhledávání pracovních míst, výběr 

povolání,   doporučení kurzů či   školení),  
Ø doprovázení (na úřady, k lékaři, do zaměstnání atd.), 
Ø nebo plánovaná nabídka kurzů, které bude provádět charita sama, šitá na míru 

klientely, s jejich dalším zaměstnáním v dílně a prodejně naší organizace. 
 
Cílem služeb, které jsou poskytovány, je zlepšení tíživé sociální situace klientů, jejich návrat 
k běžnému způsobu života, ke schopnosti vyřizovat si své záležitosti, získat zaměstnání, 
dostát svým povinnostem. U lidí, kteří toho nejsou očividně schopni, zařídit péči v jiném pro 
ně vhodném zařízení.  
 
Azylový dům v Oseku 
 
Kontaktní adresa: ul. K.H.Borovského čp 311, 415 07 Osek          
Tel.: + 420 - 417 822 161 
E-mail: stiburek@charitamost.cz                                                                                     
Cílová skupina: muži a ženy od 18 do 60 let, občané ČR 
Kapacita 25 míst 
 
Projekt Azylový dům v Oseku u Teplic vznikl v roce 2002 a za 
tuto dobu se stal důležitým článkem v sociální pomoci nejen 
Charity, ale i celého teplického okresu. Po rozjezdu projektu 
byl v září roku 2002, Dnem otevřených dveří, slavnostně zahájen provoz tohoto zařízení a 
přijati první klienti.     
 
Kolaudace proběhla v srpnu 2002. Zrekonstruovány byly přízemí a 1.patro, střecha, obvodové 
zdi a vnitřní prostory. Vznikly tak velmi pěkné pokoje, společné koupelny a WC, dvě 
kuchyňky, místnost pro automatické pračky, uložení prádla. 
Objekt je celý opraven a vybaven plynovým topeníma zařízenou kuchyní. Jedná se o 
třípodlažní budovu s velkými půdními prostorami. Celková plocha objektu činí v půdorysu 
320 m2. 
K domu patří i menší hospodářské objekty, které jsou ve zchátralém stavu a v budoucnu by se 
mohly opravit na případné sklady.  
 
Tento projekt byl v roce 2005 spolufinancován ze státního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého 
kraje, městem Osek, klienty a mnoha drobnými dárci. 
           
Příběh klienta Z, 18let: 
Klient k nám přišel z ulice, kde se pohyboval téměř dva roky. Matka ho vyhodila z bytu s tím, 

že je dost starý na to, aby se o sebe postaral sám. Na ulici během této doby pochytil mnoho 

zlozvyků od drobných krádeží až po občasné užívání drog. Naším cílem bylo  finančně mu 

pomoci a zajistit léčení v psychiatrické léčebně, kde by se zbavil nejen lehké drogové 

závislosti, ale především si zhojil psychická traumata pocházející z dětských let. Přes mnohé 

těžkosti a bariéry osobního rázu měl p. Z snahu spolupracovat a náš společný plán vyšel. Od 

mailto:stiburek@charitamost.cz
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pracovníků psychiatrické léčebny máme jen dobré zprávy. Všichni doufáme, že p. 

Z v budoucnu využije druhé šance. 

 
 
Azylový dům v Duchcově  
Kontaktní adresa: ul. Nádražní 9/ 555, 419 01 Duchcov          
Tel.: + 420 - 417 533 124  
E-mail: vojtkova@charitamost.cz                                                                                    
Cílová skupina: muži a ženy od 18 do 60 let, občané ČR 
Kapacita 30 lůžek 
 
Azylový dům v  Duchcově zahájil svou činnost v polovině 
roku 2005, kdy představitelé města a Oblastní charity 
podepsali smlouvu o pronájmu nebytových prostor. 
Duchcovský azylový dům může poskytnout přístřeší 30 
osobám, většinou ve třílůžkových pokojích. V domě bylo pamatováno i na bezbariérové 
ubytování. Dům slouží dospělým lidem bez přístřeší a lidem v nouzi, kteří z různých důvodů 
ztratili nebo opustili svůj domov. Do konce roku 2005 využilo těchto služeb 30 klientů.  
Cílem programu je motivace klienta k aktivnímu řešení své situace, postupné zapojování do 
samostatného běžného života, převzetí odpovědnosti nad sebou.  
 
Tento projekt byl v roce 2005 spolufinancován ze státního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého 
kraje, městem Osek, klienty a mnoha drobnými dárci. 
 
Příběh klientky B, 52let: 
 
Klientka k nám přišla z psychiatrické léčebny se závažnou  diagnózou - schizofrenie, byla 

klidná a společenská, ale velmi často trpěla výraznými úzkostnými stavy. Mnohdy nezvládla 

ani drobný nákup v blízké prodejně. Její rodina odmítala intenzivnější péči a dlouhodobé 

samostatné bydlení nepřipadalo v úvahu. Okamžitě jsme začali kontaktovat vhodné blízké i 

vzdálené instituce, kde by klientka mohla žít nejen trvale, ale i hodnotně. Už po měsíci se 

uvolnilo místo ve Společnosti Energie v Meziboří, která se stará o duševně nemocné a 

umožňuje jim kvalitní život v příjemném prostředí. Klientka je spokojená má zde péči i 

přiměřené aktivity.  

 
Centrum „Rodina v tísni“  
Kontaktní adresa: ul. Husova č.p. 305, 415 07 Osek          
Tel.:   + 420 - 417 530 813 
E-mail: koutny@charitamost.cz                                                                     
Cílová skupina: děti a mládež ze sociálně slabých rodin 

v Oseku, matky s dětmi a mladí dospělí 
odcházející z dětských domovů, občané ČR 

Kapacita:   Komunitní centrum Pastelka -  10 dětí     
                  Azylový dům pro matky s dětmi - 5 matek s dětmi 

Dům na půl cesty  -  4 mladiství 
                   
Budova Centra „Rodina v tísni“ je určena pro skupiny lidí, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo 
je ohrožen vývoj dítěte. Rozhodli jsme se ho, díky jeho rozloze, rozdělit do tří středisek: 
 

I. Komunitní centrum pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin „PASTELKA“, 
II. Dům pro matky s dětmi, 

mailto:vojtkova@charitamost.cz
mailto:koutny@charitamost.cz
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III. Dům na půli cesty. 
 
Dům je třípodlažní, v přízemí je umístěna Pastelka, kanceláře, pokoj pro případné imobilní 
klienty (krizový pokoj) a klubovna s dílnou. První patro je určeno pro matky s dětmi a 
podkrovní část pro klienty střediska Domu na půli cesty.  
                    
Základní ideou projektu je : 

Ø pomoc matkám s dětmi (těhotným ženám), jež se ocitly v nepříznivé sociální situaci, 
kterou nemohou samy řešit. Jsou to ženy s dětmi v obtížných rodinných situacích nebo 
mladé dívky, které si musejí poradit s nechtěným těhotenstvím. Zařízení poskytuje 
dočasné ubytování (zpravidla na rok s možností prodloužení) s možností přípravy 
stravy a hygieny. Dále zajišťuje poradenství, výchovné, vzdělávací a aktivační služby 
a nabízí pomoc v prosazování práv a zájmů a psycho-sociální terapii. 

Ø Poskytnutí časově omezené komplexní služby klientům - mladým dospělým, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, založené na poskytování bydlení a sociálního tréninku, 
zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností a dalších schopností klienta. 
Cílem je zapojení klienta do samostatného běžného života.  

Ø vzdělávání dětí a podpora jejich osobnostního vývoje s lepší vyhlídkou do budoucna. 
Dále pak hlídání a doučování dětí matek – klientek zařízení. 

 

Na přelomu roku 2005 a 2006 došlo k rekonstrukci objektu spolufinancované z prostředků EU 
programu SROP, opatření 3.1. V roce 2005 byl projekt (provoz) spolufinancován ze státního 
rozpočtu a z prostředků programu SROP, opatření 3.2. 
 

Sociální byty 
Kontaktní adresa: ul. Hrdlovská 651, 415 07 Osek          
Cílová skupina: klienti AD v Oseku, občané ČR 
Kapacita:   dva klienti 
 

K Centru „Rodina v tísni“ patří i dva sociální byty, které město Osek pronajalo naší 
organizaci. V bytech jsou ubytováni vybraní klienti, kteří již zvládli záležitosti spojené s 
běžným životem. Oblastní charita Most klientům tímto malým projektem poskytuje 
„přestupní stanici“ mezi bydlením v azylovém domě a životem ve vlastním bytě. 
 

3.1.3. Středisko asisteční služby 
Kontaktní adresa: ul. Jilemnického 2457, 434 01 Most          
Tel.:   + 420 – 476 119 999, 775 713 217 
E-mail: drahosova@charitamost.cz 
Cílová skupina: děti a mládež ze sociálně slabých rodin 

v Oseku, matky s dětmi a mladí dospělí 
odcházející z dětských domovů, občané 
ČR 

Hlavním cílem střediska  je poskytování  asistence klientům, 
kteří se z různých důvodů ocitly v nepříznivé životní situaci. 
 

     Domácí a osobní asistence 
 Tento druh služeb OCH Most poskytuje již po dobu několika let. Většina uživatelů těchto 
služeb jsou lidé staršího věku nebo lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují 
pomoc pří zvládání běžných každodenních úkolů, jako jsou domácí práce, osobní hygiena, 
podávání léků, úklid, nákup, apod. Pomáháme jim při návštěvě zdravotního zařízení, při 
vyřizování úředních záležitostí, doprovázíme je na vycházkách. Našim úkolem je také 
motivace k aktivnějšímu životu. Specifikum služeb spočívá v tom, že naši pracovníci dochází 
za klienty domů. A tak po celou dobu poskytování našich služeb zůstávají v prostředí které je 
jim blízké. Práce asistentky se však nezakládá  na pouhém  poskytování pomoci tohoto druhu. 

mailto:drahosova@charitamost.cz
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Důležitý je dobrý a přátelský vztah, který  často pro opuštěné a osamocené lidi je zdrojem 
bezpečí,  psychické podpory a jistoty.  
    Pečovatelská služba          

Loni pečovatelskou službu mohly využívat senioři, kteří bydlí v Oseku a Duchcově. 
V poskytování těchto služeb nás značně podpořily i samosprávy  obou měst.  Vzhledem 
k tomu, že zdravotní a fyzický stav klienta ne vždy vyžaduje celodenní péči, s každým 
klientem sepisujeme dohodu o  rozsahu poskytovaných služeb podle jeho osobních představ a 
potřeb, jako například úklid domácnosti, donáška nákupů, nechybí  ani vlídné slůvko, které je 
důležité (nezbytné) pro psychický klid a duchovní pohodu.  Často omezené zdravotní a 
fyzické možnosti vedou ke ztrátě sebevědomí a částečnému sociálnímu vyloučení člověka. 
Proto je našim  cílem  pomoci  těmto lidem aby byli opět soběstační a jejich život byl co 
nejvíce naplněn. Snažíme se naslouchat přáním a požadavkům našich klientů, což pomáhá i 
nám k zlepšení a zkvalitnění našich služeb.  
    Asistence v sociálně slabých rodinách      

Do této cílové skupiny přicházíme ve  chvíli, kdy  rodiny nejsou zcela integrované ve 
společnosti, žijí v sociálně slabých vyloučených komunitách, nebo jsou na pokraji sociálního 
vyloučení. Naše služba je poskytována v Chomutově, Mostě, a Oseku. Naším úkolem je 
pomoci rodinám a jejím příslušníkům se sociálně integrovat do prostředí, v němž žijí. Cílem 
je zlepšení péče o děti, vytvoření lepších podmínek k jejich vývoji, pravidelnost školní 
docházky. Obnovení funkce, které by rodina měla plnit včetně dostatečné výchovy a 
socializace dětí.  Předcházení negativním sociálním jevům, jako kriminalita mládeže, drogová 
závislost a další. Podpora růstu osobnosti dítěte v těchto rodinách. Zlepšení kvality života dětí 
a otevřít jim naděje na lepší výhledu uplatnit se ve společnosti.   
 

3.2 Přehled významných realizovaných projektů OCHM v roce 2005  

Název projektu 

Žádáno od (např: 
MPSV, MŠMT, Kraje, 

obce, ÚP, nadace, 
fondy, jiné) 

Celkový 
rozpočet 
projektu 

Přidělená 
dotace 

Komunitní centrum Sovička MPSV 1 093 100,00 629 300 

Rozmarýnek-podpora fungující rodiny MPSV 553 360,00 190 300 

Sovička - Kždý má šanci MŠMT  74 900,00 74 900 

Sovička-Romáček MŠMT 395 000,00 190 000 

Sovička - společný projekt s Ústí MPSV 1 093 000,00 27 000 

Sovička Vatikán 370 000,00 319 834 

Sovička v Chomutově SČKCH 80 000,00 133 056 

Asistence v soc. slabých rodinách  MPSV 434 700,00 308 600 

Asistence v soc. slabých rodinách (do 31.8.2006) Phare 2003 RLZ 1 029 000,00 1 029 000 

Centrum "Rodina v  tísni" MPSV 1 227 300,00 265 200 

Rodina v  tísni Civilia 500 000,00 100 000 

Rodina v  tísni Renovabis SRN 1 000 000,00 357 956 

Centrum "Rodina v tísni" - provoz (do 30.6.2006) SROP - 3.2. I. výzva 1 990 000,00 1 990 000 

Centrum "Rodina v tísni" - oprava objektu SROP - 3.1. 7 100 000,00 6 400 000 

Azylový dům Osek MPSV 1 706 650,00 785 200 

Azylový dům Osek Město Osek 300 000,00 300 000 

Azylový dům Osek Ústecký kraj 400 000,00 250 000 

Azylový dům Duchcov MPSV 200 000,00 254 600 

Azylový dům Duchcov Ústecký kraj 300 000,00 100 000 

Azylový dům Duchcov Město Duchcov 200 000,00 120 000 

Sociální atlas Phare CBC 2002 424 000,00 375 000 

Pečovatelská služba Ústecký kraj 360 000,00 150 000 

Pečovatelská služba Osek Osek 120 000,00 120 000 

Peč. a domácí péče - vybavení zdrav. pomůcky Dar z programu MUS, a.s. 150 000,00 100 000 

Pečovatelská služba Duchcov Duchcov 120 000,00 120 000 

ROM-IN (pouze partner v projektu - do 30.6.2006) Phare 2003 RLZ  87 000,00 87 000 
Centrum komplexní péče o seniory a zdrav. 
handicapované 

Ústecký kraj 160 000,00 150 000 

Celkem 21 468 010 14 981 946 
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4. Hospodářská bilance za rok 2005 
 
Výdaje:  
Spotřeba materiálu (nákup drobného vybavení, počítače, pomůcky na 
výtvarnou a hudební výchovu, hygienické potřeby na AD, kancelářské 
potřeby, PH, apod. ) 

1.005.171 
 

Materiální a finanční pomoc seniorům 0 
Spotřeba energie 468.607 
Opravy a udržování 29.863 
Cestovné, výlety  58.211 
Občerstvení dětem, pohoštění 87.927 

 Nájemné 166.133 
Poštovné 7.201 
Telefonní poplatky 134.001 
Leasing 45.900 
Vstupenky do zoo,divadlo,bazén 15.497 
Ostatní služby 639.317 
Mzdové náklady 3.448.898 
Zdravotní a sociální pojištění 1.183.392 
Ostatní sociální zákonné náklady 31.215 
Ostatní provozní náklady  107.798 
Odpisy majetku 6.060 
Poskytnuté příspěvky 5.000 

  7.440.191 

Příjmy:  
Provozní dotace 6.252.641 

Příspěvky od klientů 804.966 

Dary a příspěvky ( na letní tábor, za telefon,služby šatníku, za výrobky 
klientů, apod.) 

323.741 
 

Úroky 719 

Jiné ostatní výnosy 56.062 

 7.438.128 

Celkem zisk/ztráta: -2.063,- Kč 
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