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Vznik zařízení 
 
Oblastní charita  byla založena jako společný počin Města Česká Kamenice a Biskupství 
litoměřického dne 7.2.2000. Od června téhož roku začala poskytovat služby v pronajatém 
objektu, který byl vystavěn v roce 1872 jako chudobinec. 
 
 
Registrace  
 
Oblastní charita Česká Kamenice je registrována v rejstříku církevních právnických osob u 
Ministerstva kultury ČR s datem 7. 2. 2000 
Organizace má přiděleno identifikační číslo 70818134 a u finančního úřadu v Děčíně je 
registrována pod daňovým identifikačním číslem CZ70818134. 
 
 
Sídlo  
 
Oblastní charita sídlí v novogotickém, památkově chráněném objektu, který je v majetku 
města. Budova je čtyřpodlažní, vytápěná ústředním topením. V 1. NP je dílna, šatník, sklad a 
kotelny. V 1.NP je noclehárna pro muže a domov pro nepřizpůsobené seniory s kapacitou 15 
osob, dále je zde sociální zařízení, kuchyň, jídelna, společenská místnost a kuřárna. Vstup do 
1.NP je bezbariérový. Ve 2. NP je dům na půl cesty s kapacitou 7 osob a ubytování pro ženy. 
Dále se zde nachází původní kaple, kanceláře a sociální zařízení. Ve 3. NP je půda. 
Provoz domu, který slouží také jako denní centrum, zajišťuje nepřetržitá služba. 
Adresa: Oblastní charita, Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice. 
 
Orgány zařízení 
 
 
Statutárním orgánem Oblastní charity Česká Kamenice je ředitel. 
 
Poradní sbor (schází se nejméně 1x ročně) ve složení: 
 
předseda – děkan P. Karel Jordán Červený 
Člen (komunikace) – Miroslav Hlavnička 
člen (vzdělávání, právní pomoc) – Mgr. Martin Kolář 
členka (zahraniční kontakty) – Marta Tůmová 
členka (ekonomika) – Drahomíra Hartmanová 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Poslání  
 
Pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, bez ohledu na příslušnost k rase, 
národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti. 
 
Důvodem vzniku Oblastní charity Česká Kamenice byl narůstající počet lidí bez domova,  
nepřizpůsobených seniorů a bezprizorní mládeže opouštějící dětské domovy. Služba na 
pomoc potřebným znamená, jak pro ně samotné, tak pro společnost, významnou prevenci 
rizik v oblasti sociální, zdravotní a morální. Stejně jako člověk v nemoci potřebuje zdravotní 
péči, aby se uzdravil, člověk v krizi potřebuje sociální pomoc, aby svůj problém zvládl. 
 
Posláním zařízení je osobám v nepříznivé sociální situaci poskytnout: 
 

• pomoc v nouzi -  ubytování, podmínky pro osobní hygienu, základní stravu, nutné 
oblečení, praní a žehlení prádla, základní sociální poradenství. 

• prostředí zajišťující zachování nebo znovunalezení lidské důstojnosti, podporu 
začlenění se do společnosti vlastními silami, aktivní řešení své situace, postupné 
zapojování do samostatného běžného života a převzetí odpovědnosti nad sebou. 
Vytvářet pocit sounáležitosti v nediskriminujícím a nedegradujícím prostředí.    

 
 

Provoz zařízení 
 
Zařízení provozuje noclehárnu, denní centrum, dům na půl cesty, domov pro nepřizpůsobené 
seniory, šatník, humanitární pomoc.  
 S každým nově přijatým klientem je veden rozhovor o jeho situaci a klient si dohodne podle 
svých představ a schopností, čeho chce dosáhnout a jakou pomoc v rámci poskytovaných 
služeb potřebuje. Ředitelka nebo sociální pracovník průběžně s klienty konzultují postup 
plnění jejich plánů. 
Denní centrum dopoledne zajišťuje pro nezaměstnané klienty pracovní terapii pod vedením 
pracovního terapeuta a odpoledne umožňuje trávit volný čas podle svých zájmů v domě nebo 
mimo něj. Klientům a příchozím zvenčí poskytujeme zdarma pečivo, čaj a vodu z automatu. 
Noclehárna přímo navazuje na poskytování sociálních služeb v rámci provozu denního centra, 
řeší absenci obdobného zařízení v místě regionu. Poskytuje zázemí, soukromí, pocit bezpečí a 
sounáležitosti. 
Dům na půl cesty poskytuje v nepřetržitém provozu zázemí pro mladé lidi ve věku od 18 – 26 
let. Jedná se zejména o děti z dětských domovů, popřípadě z jiných institucionálních zařízení, 
nebo rozvrácených rodin. Jsou to vlastně mladí lidé bez přístřeší, v sociální nouzi. 
Domov pro nepřizpůsobené seniory: v projektu jsou zahrnuti i dva klienti nezpůsobilí 
k právním úkonům. 
Charitní šatník mohou bezplatně využít klienti, sociálně potřebné rodiny ve městě, apod. 
 
  
 
 
 
 
 



Cílová skupina 
 
Noclehárna a denní centrum: muži a ženy od 26 let – neomezeně. Musí se jednat o osoby 
v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší, s vůlí své problémy řešit. 
Dům na půl cesty: chlapci a dívky od 18 do 26 let, kteří se ocitnou bez rodinného zázemí, 
prostředků a schopnosti samostatného života, s potřebou pomoci správně se orientovat 
v hodnotách a najít své místo na světě. 
Nepřizpůsobení senioři: senioři ve věku 65-80 let, kteří pro svůj způsob života a návyky 
nemohou pobývat v obvyklých zařízeních, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu 
věku, nepříznivého zdravotního stavu, patří mezi osoby  s nižším příjmem apod. 
 
 
Cíle zařízení 
 
Cíle práce zařízení: 

• podpořit osoby v produktivním věku v jejich vlastních snahách najít si zaměstnání a 
vlastní bydlení a vrátit se k samostatnému plnohodnotnému životu                                                                                                                   

• pozitivně motivovat mladé lidi k aktivnímu přístupu k vlastní situaci, pomoci si  
uvědomit své schopnosti a představy o budoucím životě, podporovat doplnění 
vzdělání a podněcovat snahy nalézt pracovní uplatnění a vést k osamostatnění a 
schopnosti nést odpovědnost za svůj život založený na pozitivních hodnotách 

• dát seniorům možnost žít v klidu podle svých zvyklostí s možností účastnit se dění  
podle zájmu a svobodně se pohybovat a v případě potřeby mít dostupnou pomoc. 

 
Prostředky k dosažení cílů: 

• vytváření příznivého prostředí psychické podpory a důvěry, 
pracovníci i klienti jsou rovnocennými partnery ve spolupráci na společném díle 

• umožnění všem klientům podílet se na chodu zařízení a na smysluplných pracích 
organizovaných charitou (s ohledem na jejich fyzickou kondici a zdravotní stav), a       
posilovat tak jejich sebedůvěru a sebeúctu 

• individuální, citlivý a diskrétní přístup k jednotlivým klientům i k jejich záležitostem 
• spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi. 

 
Poskytujeme sociální poradenství všem, pro klienty domu na půl cesty zajišťujeme 
skupinovou a individuální psychoterapii. 
Klienti mají každodenní náplň činnosti související s péčí o vlastní osobu, o své věci a o 
pořádek ve svém soukromí i společném prostoru. Oblastní charita Česká Kamenice dbá na 
ekonomický a ekologický provoz, klienti důsledně třídí odpad. Pokud nemají zaměstnání, 
uplatňují svoji iniciativu na údržbu domu, práci na zahradě, na úklidové akce, pomáhají 
starším občanům města např. se skládáním uhlí, odklízením sněhu apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Personální zajištění organizace 
 
 
statutární zástupce (ředitelka) 
koordinátor projektů 
1x sociální pracovník                    5x pečovatel/ky               1x pracovní terapeut 
 
 Nepřetržitý provoz zařízení zajišťovalo celkem osm zaměstnanců. Pracovníci mají jednou 
měsíčně porady, stížnosti a akutní záležitosti se vyřizují neprodleně. Mezi vedením a 
pracovníky vládne atmosféra vzájemné podpory a týmová spolupráce. Pravidelná supervize a 
psychologický trénink pomáhají s řešením problémových situací. 
 
 
 

Vývoj do budoucna 
Vzhledem k potřebám regionu a v návaznosti na cíle a opatření komunitního plánování 
počítáme s udržením stávající kapacity. Pracujeme na zavádění standardů kvality sociálních 
služeb a hodláme rozvíjet další projekty ve prospěch potřebných lidí. 

 
 

 
Akce v roce 2006 
 
Tříkrálová sbírka 
Oblastní charita Česká Kamenice se již šestý rok podílela na Tříkrálové sbírce organizované 
Českou katolickou charitou po celé ČR. Na začátku ledna se vydalo koledovat 5 
skupinek  dětí z místních škol převlečených za krále. Děti měly z koledování dobrý pocit, což 
bylo znát z jejich reakcí, vracely se z koledování veselé a spokojené. Do pokladniček bylo 
celkem vykoledováno 39.104,50 Kč. 
Potěšila nás štědrost a dobrá vůle našich spoluobčanů, kteří do sbírky přispěli. Nejedná se 
totiž pouze o finanční obnos, ale především o pocit sounáležitosti s druhými lidmi. Člověk 
člověku tak sděluje, že nikdo na světě nemusí být sám. Co více si přát. 
 

 
 
 



Svatba v charitě 
Po válce, při osídlování pohraničí připutoval do Kamenice s rodiči ze Slovenska malý chlapec 
Dominik. Nikdy se nenaučil číst ani psát, celý život těžce pracoval v zemědělství a vykonával 
různé pomocné práce. Žil všelijak, třeba u těch, kdo ho zrovna potřebovali na práci 
v romských komunitách apod., lidé občas zneužívali jeho dobráckou povahu, užil si hodně 
posměchu pro svou zálibu v nošení uniforem a sbírání odznaků. Až v pokročilém věku našel 
pan Dominik slušné zázemí v charitě. V Kamenici je „zavedenou firmou likvidace odpadů“, a 
dokáže si k důchodu přivydělat. Našel si partnerku, a tak jsme vypravovali svatbu se vším, jak 
se sluší a patří: koláče, prstýnky, kytku a oběd…Přikládáme fotografii, posuďte sami. 
 

 
 
 
Pouť 
Šestá pěší pouť mládeže litoměřické diecéze za nová kněžská a duchovní povolání začala 4. 
července. Trasa vedla z Mělníka do České Kamenice. Náš děkan P. Jordán nás požádal o 
pomoc při zajištění zázemí pro poutníky. Z původě avizovaných 8 poutníků dorazilo 
25(množili se cestou). Při večerním táboráku, kytaře a slavnostním městském ohňostroji se 
dobře pobavili i naši klienti, věříme, že akce byla přínosem pro všechny zúčastněné. 
S velikou radostí jsme přivítali otce biskupa Pavla v Oblastní charitě na slavnostním obědu a 
po odpoledním společném posezení byla letošní akce POĎ NA PÓŤ ukončena. 
 

 
 
 

 
 



 
„ Historické město roku „ 
Město Česká Kamenice získalo letos titul „ Historické město roku „ v soutěži o nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón. Naše charita sídlí 
v budově zapsané na seznamu UNESCO a chceme věřit, že titul byl získán i naším přičiněním 
– chodíme sbírat odpadky podél silnic, podílíme se na úklidu veřejných prostranství a 
důsledně třídíme odpad. 
 
 

 
 
 
Základní umělecká škola 
Vedení charity se snažilo zpříjemnit klientům prostředí v domě a oslovilo Základní 
uměleckou školu v České Kamenici a požádalo děti, aby po svém ztvárnily bezdomoveckou 
problematiku. Jedno dubnové odpoledne byly děti pozvány k nám, obrázky jsme společně 
prohlíželi a zarámovali. Děti měly zároveň možnost dozvědět se o poslání a práci charity, 
seznámit se s obyvateli a prohlédnout si dům. K jejich překvapení zjistily, že bezdomovec 
není jen ten, kdo spí pod mostem a jde z něj strach. 
 
 

 
 
 
 
 



Humanitární sbírka 
V květnu jsme uspořádali humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Naši klienti se touto 
akcí zapojili do projektu sociální pomoci, která slouží k vzájemnému prospěchu darujících a 
přijímajících. Sbírka se týkala veškerého textilu a starého papíru. Na pracovišti v Broumově 
se všechny věci třídí a rozdělují potřebným u nás i v zahraničí, nepoužitelný odpad se 
průmyslově a ekologicky zpracovává. Při třídění se uplatňují lidé bez domova, obtížně 
zaměstnatelní, po léčbě ze závislosti a propuštění z výkonu trestu. Touto pomocí jsme mimo 
jiné chtěli vyjádřit podporu i těmto lidem. Dát jim smysluplnou práci, aby nebyli břemenem 
společnosti, ale její prospěšnou součástí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hospodaření za rok 2006 (v tis. Kč) 
 
Náklady: 
 
Spotřeba materiálu a energie   359 
Náklady na služby    223 
Mzdové náklady            1 114   
Soc. a zdravotní pojištění   386 
Dary          0 
Ostatní náklady        9 
Odpisy          3 
 
Náklady celkem            2 094 
 
Výnosy 
 
Tržby za vlast. výkony   361 
Tržby za služby-ZP                   0 
Tržby za služby ostatní   166 
Dotace ministerstvo    546 
Dotace kraje     290 
Dotace obce     615 
Ostatní dotace         0 
Ostatní výnosy        2 
Dary tuzemské        0 
Dary ze zahraničí        0 
Sbírky církevní      70 
 
Výnosy celkem            2 050 
Hospodářský výsledek   -44 
Počet zaměstnanců 
 
Fyzický                                                            10 
Přepočtený                                                        8,7 
 
Poděkování 
Za podporu děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze, Úřadu práce v Děčíně, 
Krajskému úřadu Ústeckého kraje a Magistrátu města Děčína. 
 

         
             Ministerstvo práce            Úřad práce Děčín                         Ústecký kraj           Magistrát města Děčína 
              a sociálních věcí 

 
 
 
 



Tato výroční zpráva má za cíl Vás stručně informovat o činnosti a hospodaření Oblastní 
charity Česká Kamenice v roce 2006. 

Děkujeme všem, kteří každý den vydávají svědectví o vztahu člověka k člověku. 
 
 
                                                                                 Hana Poláková 
                                                                                 ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice 
 
 

 
 
                                                                                                           


