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ÚVODNÍ SLOVO 
 
„SPÁSA SKRZE VÍRU 
 

Apoštol Pavel nám účastí na Ježíšově způsobu nazírání ve svých spisech zanechal popis věřící 
existence. Ten, který věří, je přijetím daru víry přetvořen v nové stvoření, dostává se mu nového 
bytí, synovského bytí, stává se synem v Synu. „Abba, Otče“ je nejvíce charakteristickým výrazem 
Ježíšovy zkušenosti, která se stává jádrem křesťanské zkušenosti (srov. Řím 8,15). Život ve víře 
je jakožto synovská existence uznáváním původního a radikálního daru, který je základem lidské 
existence a lze jej shrnout větou sv. Pavla z listu Korinťanům: „Máš něco, co bys nebyl dostal?“ (1 
Kor 4,7). Právě tady je jádro polemiky sv. Pavla s farizeji, diskuse o spáse skrze víru nebo skrze 
skutky zákona. Sv. Pavel odmítá postoj toho, kdo chce před Bohem ospravedlnit sám sebe svými 
vlastními skutky. Ten, i když je poslušen přikázání a koná dobré skutky, klade sám sebe do centra 
a neuznává, že původcem dobroty je Bůh. Kdo tak jedná, kdo chce být zdrojem vlastní 
spravedlnosti, brzy se vyčerpá a zjistí, že nemůže zachovat věrnost ani zákonu. Uzavírá se, 
izoluje se od Pána a od druhých a jeho život se stává marným, jeho skutky sterilními jako strom, 
který je daleko od vody.“      
(Lumen fidei, Encyklika papeže Františka o víře) 
 
Nemáme nic, co bychom nedostali a proto za vše, co se tento rok povedlo, děkujeme Bohu. 
Jsem ráda, že děkujete spolu s námi, 
Štěpánka Kecková 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI  

název: Oblastní charita Česká Kamenice 
právní forma: církevní právnická osoba 
registrace: Ministerstvo kultury ČR 
datum vzniku: 7. února 2000 
působnost: Česká Kamenice, Ústecký kraj 
sídlo: Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice 
telefon/fax: + 420 412 582 602 
e-mail: kamenice@dchltm.cz  
webové stránky: http://charita-ceska-kamenice.cz 
IČ: 70818135 
bankovní spojení:  GE-Money Bank 
číslo účtu: 152154332/0600 

středisko Ústí nad Labem 

adresa: Na Sklípku 37, 400 07 Ústí nad Labem 
e-mail: charitack@email.cz 
telefon: +420 773 779 213  

mailto:kamenice@dchltm.cz
mailto:charitack@email.cz
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POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

 domov se zvláštním režimem 

 chráněné bydlení 

 podpora samostatného bydlení 

 sociálně terapeutické dílny 

 nízkoprahové denní centrum 

DALŠÍ AKTIVITY 

 Sv. Dismas - pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění 

 Pomoc uprchlíkům 

 Charitní šatník 

 Postní almužna 

 Tříkrálová sbírka 

 Dny duševního zdraví a trhy v muzeu 

 Noc kostelů 
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ V  ROCE 2015 
 
 

RADA CHARITY 

Mons. Karel Jordán Červený – předseda 
Miroslav Hlavnička – člen odpovědný za oblast komunikace 
Marta Tůmová – člen odpovědný za oblast zahraničních kontaktů 

 

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI  

PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. - supervizor 
MUDr. Helena Vidovičová – psychiatrická lékařka 
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ZAMĚSTNANCI  

Michal Albrecht, pracovník v sociálních službách  
Eva Desenská, pracovnice v sociálních službách 
Mgr. Michal Giacintov, pracovník v sociálních službách 
Vladimíra Hampejsová Schořová, účetní 
Drahomíra Hartmanová, zástupkyně ředitelky  
Bc. Richard Hnízdil, sociální pracovník 
Romana Horáková, pracovnice v sociálních službách  
Bc. Alena Chalupová, sociální pracovnice 
Bc. Štěpánka Kecková, statutární zástupce, ředitelka 
Sylva Klimtová, pracovnice v sociálních službách   
Jana Krejčová, pracovnice v sociálních službách 

Simona Krnáčová, pracovnice v sociálních službách 
Vincencie Kubištová, pracovnice v sociálních službách 
Jan Šena, údržbář 
Jan Švec, pracovník v sociálních službách  
Mgr. Jiří Mach, metodik  
Martina Marková, pracovnice v sociálních službách  
Jan Mýtina, pracovník v sociálních službách v sociálních službách  
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Jarmila Nováková, pracovnice v sociálních službách  
Mgr. Ivana Páralová, sociální pracovnice 
Veronika Petříková, zdravotní asistentka 
Zuzana Poláčková, pracovnice v sociálních službách 
Zdenka Prošková, pracovnice v sociálních službách 
Zuzana Rojerová, pracovnice v sociálních službách 
Ivana Ryšavá, pracovnice v sociálních službách  

Ivana Sedlmajerová, pracovnice v sociálních službách  
Mgr. Jiří Sucharda, pracovník v sociálních službách 
Světlana Šindelářová, pracovnice v sociálních službách 
Zoja Uhlířová, pracovnice v sociálních službách  
Eva Zemanová, zdravotní sestra 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM  

Pobytová sociální služba poskytovaná v sídle organizace v České Kamenici 
nedaleko náměstí. 

Uživateli jsou starší lidé ohrožení závislostí na alkoholu, s chronickým duševním 
onemocněním, nebo se zdravotním postižením a zpravidla s nízkým příjmem. 

Cílem služby je zkvalitnění života uživatelů, jejich motivace k neustálé práci na sobě 

a k získání větší samostatnosti. Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími 
omezeními, děje se tak individuálně s přihlédnutím k možnostem každého uživatele. 
Abychom v domově vytvořili rodinnou atmosféru vzájemného soužití, začleňujeme 
do služby komunitní prvky. 

Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Kapacita služby je 28 lůžek 

V roce 2015 byla služba poskytnuta 41 uživatelům. 
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ  

Pobytová sociální služba poskytovaná naší organizací od 1. 1. 2012 v České 
Kamenici, Děčíně a Ústí nad Labem. Služba je poskytována v bytech. 
Uživateli služby jsou lidé ohrožení závislostí na návykových látkách, nebo 
s chronickým duševním onemocněním. 
Cílem služby je podporovat uživatele v začleňování se do běžného a samostatného 

způsobu života v soběstačnosti, sebeobsluze, v uplatňování práv a v odpovědnosti 

za své chování. 

Za jeden z podstatných prostředků pro dosažení uvedených cílů považujeme 
poskytnutí bydlení s v běžné komunitě s důrazem na vytváření soukromí. 
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

Kapacita služby byla v roce 2015 37 lůžek. 

V roce 2015 byla služba poskytnuta 49 uživatelům. 
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ  

Terénní sociální služba poskytovaná v bytech uživatelů a na dalších místech v Ústí 
nad Labem a v Děčíně. Služba je poskytována od 1. ledna 2013. 

Uživateli služby jsou lidé ohrožení závislostí na návykových látkách, nebo 
s chronickým duševním onemocněním. 

Cílem služby je podporovat uživatele v začleňování se do běžného a samostatného 

způsobu života, v soběstačnosti, sebeobsluze, uplatňování práv a v odpovědnosti 

za své chování. 

Činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí. 

Okamžitá kapacita služby je 5 osob. 

V roce 2015 byla služba poskytnuta 31 uživatelům 
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY  
Ambulantní sociální služba poskytovaná v České Kamenici a v Ústí nad Labem. 

Služba je poskytována od 1. ledna 2013. Uživateli služby jsou lidé ohrožení 

závislostí na návykových látkách, nebo s chronickým duševním onemocněním. 

Převážná část z nich též užívá služby domova se zvláštním režimem, chráněného 

bydlení, nebo podpory samostatného bydlení. 

Cílem služby je poskytnout uživatelům podporu pro zlepšení dovedností nezbytných 

pro běžný způsob života, pomoci jim při vytváření a zdokonalování pracovních 

dovedností a poskytnout prostor pro jejich seberealizaci. 

Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání 

péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a 

dovedností. 

Okamžitá kapacita služby je 15 osob – 10 v České Kamenici a 5 v Ústí nad 

Labem. 

V roce 2015 byla služba poskytnuta 43 uživatelům. 
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM  

Ambulantní sociální služba poskytovaná v České Kamenici v sídle organizace. 

Uživateli služby jsou lidé bez přístřeší s nízkým nebo žádným příjmem.  

Cílem služby je nabídnout lidem bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich 
základních životních potřeb a pomoci jim při řešení jejich nepříznivé situace.  

Činnosti: možnost se osprchovat, vyprat si, případně dostat čisté oblečení, 
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 

Okamžitá kapacita služby jsou 3 osoby. 

V roce 2015 jsme zaznamenali více jak 1300 kontaktů s uživateli. 
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SV. DISMAS - pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění  

Motivačně vzdělávací program „Příprava na nový život“ 

Co budeme dělat?   

setkáme se celkem 5x, každé setkání bude trvat 1,5 hodiny, a bude probíhat vždy 

v dohodnutý den. Po skupině by měla být možnost popovídat si individuálně. 

Budeme hodně diskutovat, zajímají nás vaše názory a pohledy na svět. Nebudeme 

se trápit poučkami a suchou teorií. Budeme si hrát. Co se dovíme nového si 

odzkoušíme v  modelové situaci nějakou zábavnou hrou 

Proč to děláme?   

chceme vám nabídnout zábavu, jiný pohled na věc, informace, kontakt s novými 

lidmi, …možná řešení Vaší budoucnosti  

Témata jednotlivých setkání:  

1. Jsem tady a chystám se na propuštění, co teď? 

Vzájemné seznamování, mapování potřeb účastníků, nastavení  témat dalších 

skupin. 
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2. Jak na dluhy? 

Problematika zadlužení a předlužení, bankovní nebankovní půjčky, možnosti řešení, 

osobní bankrot. Hospodaření s financemi. Finanční plán. 

3. Vyplatí se mi pracovat?   

Trh práce – výhody a úskalí práce na smlouvu nebo práce na černo. Životopis, 

motivační dopis, příprava na vstupní pohovor 

4. Kdo mi může pomoci, až budu venku? 

Systém pomáhajících nestátních organizací. Systém státní pomoci. Praktický návod 

součinnosti s úřady 

5. Jak se nevrátit za mříže? 

Systém hodnot, změna životního stylu. Nabídka na podporu a provázení 

prostřednictvím služby Oblastní Charity Česká Kamenice.  
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POMOC UPRCHLÍKŮM 

Na pomoc uprchlíkům jsme zorganizovali sbírku, která byla předána do uprchlického 
tábora Bělá – Jezová. Ale nezůstali jsme jen u hmotné pomoci. Ve spolupráci 
s Diecézní charitou Litoměřice jsme odpověděli na žádost o pomoc přímo v táboře. 
Každý týden v pondělí a ve čtvrtek dva kolegové zajišťovali komunikaci s uprchlíky 
ohledně nákupů a následně rozdělování. 

V rámci dobrovolnictví jsme zajišťovali jeden víkend v měsíci volnočasové aktivity 
v uprchlickém táboře. 

CHARITNÍ ŠATNÍK 

Charitní šatník je otevřen pro všechny potřebné denně od 8:00 do 18:00 hod. 

Textil přijímáme nepřetržitě. Nepotřebný, starý, poničený textil předáváme firmě 
Dimatex, která ho dále používá k humanitárním účelům. 

POSTNÍ ALMUŽNA 

Do letošní Postní almužny se zapojila farnost Zahrádky a vybrané finanční 
prostředky byly použity na podporu výuky náboženství. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V neděli 3.1.2016 v 9:30 hod část našich koledníků požehnal vážený kanovník Karel 
Jordán Červený a s vlídnými slovy nás poslal nést zvěst o narozeném Kristu do 
vašich domácností.  A i když letošní Tříkrálovou sbírku provázela velmi negativní 
kampaň lidí, kteří ji chtěli poškodit, chci poděkovat vám všem, kteří znáte naši práci 
pro všechny malé, bezbranné a potřebné a do kasiček darovali 103 882,-Kč! Sbírku 
provázelo spousta nádherných setkání, kdy jsme s promrzlými koledníky dostali 
čerstvě usmažené lívanečky, teplý čaj. I návštěv ve vaší domácnosti, kam jsme nesli 
požehnání na celý rok 2016. 

Jednotlivé místa rozpečeťování:  
Česká Kamenice          61 019,- Kč  
Kamenický Šenov          7 530,- Kč  
Zahrádky                      18 456,- Kč  
Janská                            2 334,- Kč  
Provodín                         2 220,- Kč  
Holany                            3 000,- Kč  
Jestřebí                          2 556,- Kč  
Chřibská                         6 767,- Kč 
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DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ A TRHY V MUZEU 

V Ústí nad Labem se již tradičně zúčastňujeme velikonočních a adventních trhů 
pořádaných městským muzeem. V roce 2015 jsme se 21. března zúčastnili 
velikonočních a 28. listopadu adventních trhů. Na akcích jednak prezentujeme naši 
organizaci a jednak prodáváme výrobky z našich sociálně terapeutických dílen v 
České Kamenici a v Ústí nad Labem. Součástí našeho stánku byl i program pro 
dětské návštěvníky trhů. 

10. září 2015 jsme se podruhé v Ústí nad Labem zúčastnili veletrhu sociálních 
služeb konaného v rámci celorepublikové akce Týdny duševního zdraví, kterou 
pořádá organizace Fokus. Stánek byl příležitostí pro prezentaci našich služeb, 
prodej výrobků z terapeutických dílen a pro rozhovory s o problematice duševního 
onemocnění. Do trhů v muzeu i do veletrhu sociálních služeb se rádi zapojují 
uživatelé našich služeb. 
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NOC KOSTELŮ 
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Za podporu děkujeme především:  

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce v Děčíně a Ústí nad Labem, 
Ústeckému kraji, Magistrátu města Děčína, Městu Česká Kamenice, Výboru dobré 
vůle – nadace Olgy Havlové, Růženě Kavkové – ředitelce Diecézní charity 
Litoměřice, Mons. Jordánu Červenému – děkanovi v České Kamenici, Miroslavu 
Hlavničkovi, Mgr. Miroslavě Karáskové, Dětskému domovu v České Kamenici, HZS 
v České Kamenici, Římskokatolické farnosti Srbská Kamenice, společnosti LIMMA 

FOOD s.r.o. Česká Kamenice, Nadaci České spořitelny, Zdravotním potřebám 
„Petra Hybšová“a společnosti Pes a člověk. 
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