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Úvod

Vážení přátelé,

viditelnou tváří Kristovy církve ve světě, ve kterém žijeme, je i činnost charity, resp. 
jejích pracovníků. Byl bych velmi rád, kdybychom se na tuto činnost nedívali jen jako 
na konání organizace, byť ušlechtilé. Samozřejmě, charitní služba musí být vhodně 
organizována, ale nestačilo by to právě proto, že by se vždy nezahlédla ona tvář 
církve. Ta má své konkrétní rysy: lidské i božské. Výkaz charitních projektů a součet 
všech dobročinných skutků by byl neúplný, kdybychom opomenutím přehlédli dobrou 
vůli charitních pracovníků, snažících se křesťanským způsobem uvažovat a konat. Jsou 
pracovníky Kristovy církve a pevně věřím, že jejich ambicí je zprostředkovat laskavě 
otevřenou Kristovu náruč i Jeho tvář všem potřebným, našim společným bližním.

Při pročítání Výroční zprávy Diecézní charity Litoměřice za rok 2011 vám přeji radost 
ze zjištění, že ušlechtilé křesťanské postoje v severních Čechách nevymizely a že dobro, 
projevované mnohdy i v tichu a skrytosti, tedy podle příkladu Ježíše Krista, má i zde své 
činitele a velké množství vděčných příjemců.

Upřímně a rád děkuji charitním zaměstnancům a všem dobrodincům za to, že jejich 
přičiněním se všichni mohou přesvědčit, že Kristova církev svou tvář má a že není smutná.

S požehnáním všem

Mons. Jan Baxant 

biskup litoměřický
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1. Poslání, vznik, působnost, struktura

Poslání organizace: pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu 
na příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti

Právní postavení:

Diecézní charita Litoměřice (dále jen DCH) je samostatnou právnickou osobou dle Kodexu 
kanonického práva a součástí římskokatolické církve. DCH Litoměřice byla zřízena 
diecézním biskupem dne 4. 11. 1991.

DCH má právní subjektivitu

DCH sídlí v Litoměřicích a působí v litoměřické diecézi

DCH řídí její ředitel

DCH je členem Charity Česká republika

Orgány DCH Litoměřice:

ředitelka: Růžena Kavková

prezident: R.D. ICLic Józef Szeliga 

Rada DCH Litoměřice: statutární zástupce litoměřické diecéze, P. Stanislav Přibyl CSsR 
(generální vikář litoměřické diecéze), P. Józef Szeliga (prezident DCH Litoměřice), Růžena 
Kavková (ředitelka DCH Litoměřice), Mgr. Eva Čenkovičová (ředitelka Oblastní charity 
Most), Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová, Dis (ředitelka FCH Lovosice a OCH Ústí na 
Labem)

Ekonomická rada DCH Litoměřice: Helena Tocauerová (ekonomka DCH Litoměřice), 
Zuzana Bumbová (ekonomka litoměřického biskupství), Ludmila Velemanová (nezávislá 
konzultantka Diecézní charity Litoměřice)

Územními složkami DCH jsou farní a oblastní charity (FCH, OCH). DCH Litoměřice tvoří 
celkem 11 profesionálních a 12 dobrovolných charit. Oblastní a farní charity provozují 
jednotlivá střediska pomoci: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, osobní 
asistenci, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, azylové domy 
pro matky s dětmi v tísni, komunitní centra a nízkoprahové kluby pro děti, domy na půl 
cesty, charitní poradny, terénní programy, pomoc cizincům, humanitární pomoc a zahraniční 
rozvojovou spolupráci, charitní šatníky a další střediska pomoci.
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2. Přehled aktivit DCH
2.1. Zdravotnická zařízení

Charitní ošetřovatelská služba CHOS
CHOS je domácí zdravotní péče, která je poskytována na základě indikace registrujícího 
praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, v případě terminální péče 
i ambulantního specialisty. Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pacienta 
týmem registrovaných nelékařských zdravotnických pracovníků.
 

Charitní ošetřovatelská služba Liberec
(provozuje DCH Litoměřice)
Odbornost: 925
Působnost: Liberec, Chrastava a okolí, Frýdlant v Čechách a okolí, Nové Město pod Smrkem
Provozní doba: nepřetržitě
Počet klientů v roce 2011: 461

Charitní ošetřovatelská služba Chomutov
(provozuje DCH Litoměřice)
Odbornost: 925
Působnost: Chomutov a okolí, Jirkov a okolí
Provozní doba: nepřetržitě
Počet klientů v roce 2011: 102

Charitní ošetřovatelská služba Mladá 
Boleslav
(provozuje DCH Litoměřice)
Odbornost: 925
Působnost: Mladá Boleslav a okolí
Provozní doba: nepřetržitě
Počet klientů v roce 2011: 776

Charitní ošetřovatelská služba Litoměřice
(provozuje FCH Litoměřice)
Odbornost: 925
Působnost: Litoměřice a okolí 
Provozní doba: 7-15 hodin
Počet klientů v roce 2011: 120

Hospicová péče
CHOS poskytuje rovněž hospicovou péči. 
Hospicová péče je taková péče, která nabízí 
těžce nemocným a jejich blízkým účinnou pomoc, 
kdy už jsou prostředky klasické medicíny, síly 
a schopnosti nejbližšího okolí pečovat o nemocného nedostačující.Hospicová péče je určena 
většinou pro pacienty s onkologickým onemocněním, přijímáni jsou ale i pacienti s jinými druhy 
nevyléčitelných onemocnění, většinou v terminálním stadiu onemocnění.
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2.2. Sociální služby

2.2.1. Služby sociální péče

Charitní pečovatelská služba
zajišťuje pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení. Zahrnuje především pomoc v péči o domácnost, 
zajištění osobní hygieny, přípravu jídla, doprovod na vyšetření, apod. Služba je 
poskytována na základě písemné smlouvy mezi charitní pečovatelskou službou 
a uživatelem a je hrazena uživatelem.

Charitní pečovatelská služba Liberec
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 3632154
Působnost zařízení: Liberec
Provozní doba zařízení: Po-Pá: 07,00 – 16,00 hodin, dle potřeby i So a Ne
Počet klientů v roce 2011: 29 

Charitní pečovatelská služba Chomutov
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 9801549
Působnost zařízení: Chomutov, Jirkov a okolí
Provozní doba zařízení: Po-Pá: 07,00 – 15,00 hodin, dále dle potřeby klientů
Počet klientů v roce 2011: 33 

Charitní pečovatelská služba Mladá Boleslav
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 8091590
Působnost zařízení: Mladá Boleslav a okolí
Provozní doba zařízení: Po-Ne: 8,00 – 15,30 hodin, dále dle potřeby klientů
Počet klientů v roce 2011: 16 

Charitní pečovatelská služba Mnichovo Hradiště
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 40229939 
Působnost: Mnichovo Hradiště a okolí, Bakov nad Jizerou a 
okolí
Provozní doba: Po – Ne: 7,00 – 15,00 hodin, dále dle potřeby 
klientů
Počet klientů v roce 2011: 116

Charitní pečovatelská služba
(provozuje FCH Lovosice)
Identifi kátor služby dle registrace: 1166804
Působnost zařízení: Lovosice a okolí
Provozní doba zařízení: Po – Pá: 8,00 – 18,00 hodin, dále dle 
domluvy 
Počet klientů v roce 2011: 19

Charitní pečovatelská služba Most
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 5798742
Působnost: Most, Teplice, Osek, Duchcov
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 – 16,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 48
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Charitní pečovatelská služba Sobotka
(provozuje OCH Sobotka)
Identifi kátor služby dle registrace: 1356155
Působnost: Sobotka a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 7,00 – 17,30 hodin, So: 10,00 – 14,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 72

Charitní pečovatelská služba Litoměřice
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 5839908
Působnost: Litoměřice a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 7,00 – 15,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 25

Osobní asistence
je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním 
prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje a je hrazena uživatelem.

Osobní asistence Most
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace:7323829
Působnost: Litoměřice a okolí
Kapacita: 7 klientů
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením (od 19 
let)
Působnost: Most a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 – 16,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 3

Osobní asistence Mnichovo Hradiště
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 3920150
Cílová skupina: osoby s chronickým, tělesným, sluchovým, 
zdravotním, zrakovým postižením, senioři, rodiny s dětmi
Působnost: Mnichovo Hradiště a okolí, Bakov nad Jizerou a okolí
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 6

Domovy pro seniory
jsou pobytovou službou poskytující ubytování, sociální, ošetřovatelské a aktivizační 
služby seniorům nad 65 let, kteří zejména z důvodu vyššího věku, úbytku sil a zhoršeného 
zdravotního stavu, nemohou žít ve svém domově, kde jim rodina nebo jiné služby sociální 
péče nemohou zajistit dostatečnou podporu.

Domov pokojného stáří Libošovice
(provozuje OCH Sobotka)
Identifi kátor služby dle registrace: 5894253
Kapacita: 26 uživatelů 
Cílová skupina: senioři nad 65 let věku
Působnost: Sobotka a okolí
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 32
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Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince
(provozuje OCH Liberec)
Identifi kátor služby dle registrace: 6940940
Kapacita: 20 osob
Cílová skupina: senioři nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či 
zdravotního stavu
Působnost zařízení: Chrastava, Liberec a okolí
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 24

Domov na Dómském pahorku domov pro seniory
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 6566711
Kapacita: 108 lůžek
Cílová skupina: senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, senioři se zhoršeným 
zdravotním stavem, senioři vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, senioři mobilní 
i imobilní, senioři starší 65 let (v odůvodněných případech od 59 let s podmínkou potřebnosti 
sociální a zdravotnické péče)
Působnost: Ústecký kraj 
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 132

Domov na Dómském pahorku - Týdenní stacionář
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace:5488355
Kapacita: 9 lůžek
Cílová skupina: senioři nad 65 let věku se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, senioři 
se zhoršeným zdravotním stavem, senioři vyžadující pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby, senioři pouze mobilní 
Působnost: Ústecký kraj 
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 33

Domy s pečovatelskou službou
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 3403190
Kapacita: 92
Cílová skupina: senioři, osoby zdravotně, tělesně postižené a rodiny, 
ve kterých se narodily tři a více dětí současně
Působnost: Litoměřice
Provozní doba zařízení: Po – Pá: 7,00 – 20,00
Počet klientů v roce 2011: 305

Charitní domov sv. Zdislava – Domov pro seniory
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 9518537
Kapacita: 5 lůžek
Cílová skupina: senioři ve věku od 65-ti let se sníženou soběstačností 
ze zdravotních nebo sociálních příčin, mobilní či částečně imobilní (chodící za pomoci holí, 
berlí či chodítek), pro které z nejrůznějších důvodů nepostačují ostatní typy sociálních služeb, 
zejména služeb terénních, zaměřených na tuto populační skupinu. Věková struktura cílové 
skupiny: mladší senioři (65-80 let), starší senioři (nad 80 let).
Působnost: Ústecký kraj
Provozní doba zařízení: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 6
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Dům pokojného stáří sv. Ludmily
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby dle registrace: 7141935
Kapacita: 36 lůžek
Cílová skupina: senioři od 65 let věku
Působnost: Ústí nad Labem a okolí
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 42

Domovy se zvláštním režimem
jsou pobytovou službou poskytující ubytování, sociální, ošetřovatelské a aktivizační 
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů chronického duševního 
onemocnění, závislosti na návykových látkách nebo trpí různými typy demencí. Režim 
v domovech je přizpůsoben specifi ckým potřebám těchto osob.

Domov se zvláštním režimem
(provozuje OCH Česká Kamenice)
Identifi kátor služby dle registrace: 7629312
Kapacita: 28 lůžek
Cílová skupina: muži a ženy nad 45 let věku ohrožení závislostí nebo závislých na alkoholových 
drogách, trpících chronickou duševní nemocí s výjimkou Alzheimerovy demence, s nízkým 
příjmem
Působnost: celá ČR
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 39

Charitní domov sv. Zdislava - Domov se zvláštním režimem
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 5624320
Kapacita: 25 
Cílová skupina: osoby (muži i ženy), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké 
demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí, jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc fyzické osoby. Služba je poskytována osobám od 50 let věku a osoby musí 
být alespoň částečně mobilní (chodítka, hole).
Působnost: Ústecký kraj
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 30
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2.2.2. Služby sociální prevence

Azylové domy
poskytují pobytové služby na 
přechodnou dobu osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou 
bydlení. Služba obsahuje zejména 
tyto činnosti: poskytnutí stravy nebo 
pomoc při zajištění stravy, poskytnutí 
ubytování, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. Klienti azylových domů jsou povinni 
spolupracovat se sociálními pracovníky na zlepšení 
a vyřešení své situace.

Azylový dům - Dům P. Marie Pomocné
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 2241142
Kapacita: 23 lůžek
Cílová skupina: soběstační muži ve věku 18 – 64 let bez přístřeší a v nepříznivé sociální situaci 
Působnost: Litoměřice a okolí, případně z celé ČR
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 59
Cena za noc: 30 - 80 Kč

Azylový dům Samaritán
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby dle registrace: 1001488
Kapacita: 43 lůžek
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, a to muži i ženy od 18 let
Působnost zařízení: Ústí nad Labem a okolí, často i mimo Ústecký kraj
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 140
Cena za noc: 100 Kč

Azylový dům Osek
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 5776963
Kapacita: 25 míst
Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Působnost: krajská
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 65
Cena za noc: 100 Kč

Azylový dům Duchcov
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 5690901
Kapacita: 30 míst
Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Působnost: krajská
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 103
Cena za noc: 100 Kč
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Azylové domy pro matky s dětmi v tísni
poskytují pobytové služby, pomoc osamělým matkám a jejich dětem překlenout 
těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Poskytnutím sociální služby se 
zachovává rodinné soužití, dochází k prevenci kriminality a  předchází se odebrání dětí 
z péče matky. Pomocí sociálního a právního poradenství, výchovných, vzdělávacích 
a aktivizačních činností je pomáháno matkám s dětmi k návratu do společnosti 
a k osamostatnění se.

Domov pro matky s dětmi v tísní – Domov sv. Anny
(provozuje OCH Liberec)
Identifi kátor služby dle registrace: 99558898
Kapacita: 6 pokojů pro 6 matek a 11 dětí (17 lůžek)
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby, které vedou 
rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženi, rodiny s dětmi
Působnost zařízení: Liberecký kraj, v případě nenaplnění kapacity celá ČR 
Provozní doba zařízení: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 31 žen a dětí 
Cena za noc: matka 65 Kč, dítě 35 Kč

Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky
(provozuje OCH Liberec)
Identifi kátor služby dle registrace: 3146268
Kapacita: 7 pokojů pro 7 matek a 10 dětí (17 lůžek)
Cílová skupina: oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, 
osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 
jsou tímto způsobem života ohroženi, rodiny s dětmi, osoby se 
sluchovým postižením
Působnost: Liberecký kraj, v případě nenaplnění kapacity celá ČR 
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 46 žen a dětí 
Cena za noc: matka 65 Kč, dítě 35 Kč

Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 4013275
Kapacita: 61 lůžek
Cílová skupina: osoby bez přístřeší - handicapované matky s dětmi
Působnost: celostátní
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 58
Cena za měsíc: 2630 Kč – 3 870 Kč (podle počtu dětí)

Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni
(provozuje FCH Česká Lípa)
Identifi kátor služby dle registrace: 1297986
Kapacita: 40 lůžek
Cílová skupina: ženy, matky s nezaopatřenými dětmi 
v tísni
Působnost: Česká Lípa a okolí s možností 
celorepublikovou
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 42 žen a 85 dětí
Cena za noc: 90 – 150 Kč (podle počtu dětí)

é matky s dětmmii

tí)

mmi 

12

VZ_DCHLTM_2011_06.indd   12VZ_DCHLTM_2011_06.indd   12 29.5.2012   11:31:2929.5.2012   11:31:29



201991-2011 let
Azylový dům pro matky s dětmi Agapé 
(provozuje OCH Teplice)
Identifi kátor služby dle registrace: 8489399
Kapacita: 20 klientů
Cílová skupina: matky s dětmi
Působnost: Krupka, Teplice a okolí
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 56
Cena za noc: 90 Kč – dospělý, 70 Kč - dítě

Azylový dům v Centru Rodina v Tísni
Identifi kátor služby dle registrace: 6239239
Kapacita: 15
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, osoby v krizi, etnické menšiny, osoby žijící v soc. 
vyloučených komunitách
Působnost: krajská
Provozní doba: nepřetržitá 
Počet klientů v roce 2011: 32 maminek a 45 dětí
Cena za noc: 70 Kč – matka, 40 Kč - dítě

Nízkoprahová denní centra
jsou zařízením, které poskytuje osobám bez přístřeší  podmínky pro uspokojování 
základních životních potřeb, tzn. možnost  poskytnutí nebo přípravy stravy, možnost 
hygienického servisu či možnost převléknutí se.

Centrum pomoci Samaritán
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby dle registrace: 2145028
Kapacita: 50 klientů
Cílová skupina: osoby bez přístřeší, a to muži i ženy ve věku od 18 let 
Působnost zařízení: Ústí nad Labem a okolí, často i mimo Ústecký kraj
Provozní doba: denně - 7,30 – 9,00 hodin, 11,00 – 14,00 hodin, 16,00 – 18,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 266

Nízkoprahové denní centrum - Dům P. Marie Pomocné
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 5964684
Kapacita: 15 osob / den
Cílová skupina: muži a ženy ve věku 18 a více let, osoby bez přístřeší
Působnost: Litoměřice a okolí, případně celá ČR
Provozní doba: denně – 8,00 – 19,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 105
Počet návštěv v roce 2011: 4273

Nízkoprahové denní centrum
(provozuje OCH Česká Kamenice)
Identifi kátor služby dle registrace: 2472265
Kapacita: 60 klientů
Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Působnost: Česká Kamenice
Provozní doba: Po – Pá: 7:00 - 19:00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 265
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Noclehárny
jsou ambulantní službou a poskytují osobám bez domova přenocování a možnost osobní 
hygieny sestávající se z poskytnutí podmínek pro osobní hygienu či pomoc při osobní 
hygieně. Uživatelům jsou také poskytnuty podmínky pro přípravu jídla.

Noclehárna - Dům P. Marie Pomocné
(provozuje FCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 2548478
Kapacita: 5 lůžek
Cílová skupina: muži bez přístřeší ve věku 18 a více let v nepříznivé sociální situaci
Působnost: Litoměřice a okolí, případně celá ČR
Provozní doba: denně 18,00 – 9,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 62
Cena za noc: 20-30 Kč

Noclehárna Duchcov
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 1826142
Kapacita: 5
Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Působnost: krajská
Provozní doba: 18,00 – 7,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 51
Cena za noc: 50 Kč

Noclehárna Samaritán
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby dle registrace: 3831791
Kapacita: 13 lůžek
Cílová skupina: osoby bez přístřeší
Působnost zařízení: Ústí nad Labem a okolí, často i mimo Ústecký kraj
Provozní doba: 18,00 – 7,30 hodin, v případě nepříznivého počasí celodenní provoz
Počet klientů v roce 2011: 255

Domy na půl cesty
poskytují ubytování na přechodnou dobu osobám po dosažení zletilosti opouštějícím 
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě osobám z jiných 
zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu 
odnětí svobody nebo ochranné léčby. Cílem služby je také vytvoření podmínek pro 
zajištění osobní hygieny a úklidu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob. 

Dům na půl cesty v Centru Rodina v tísni
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 8217675
Kapacita: 4 
Cílová skupina: osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 
Působnost: krajská
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 10
Cena za noc: 100 Kč
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Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým společensky 
nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením 
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem 
jejich života. Umožňují lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí 
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sovička
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 4704201
Kapacita: 30
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 18 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy 
Působnost: Most
Provozní doba: Po-Pá: 8,00 – 12,00, 13,00 – 17,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 88

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pastelka
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 6125071
Kapacita: 30 klientů
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy
Působnost: Most a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 – 12,00, 13,00 – 16,00
Počet klientů v roce 2011: 46

Komunitní centrum pro děti Světluška
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby podle registrace: 3125201
Kapacita: 25 klientů
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 18 let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy, etnické menšiny
Působnost: Ústí nad Labem a okolí
Provozní doba: Po – Čt: 13,00 – 17,00 hodin
Počet uživatelů v roce 2011: 196

Nízkoprahový klub Tykadlo
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby dle registrace: 9288131
Kapacita: 20 dětí/den
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 15 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Působnost: Ústí nad Labem a okolí 
Provozní doba: Út: 13,00 – 18,00 hodin, St, Čt: 13,00 – 17,00 hodin
Počet uživatelů v roce 2011: 91 

“Žijeme spolu” - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(provozuje OCH Rumburk)
Identifi kátor služby dle registrace: 7222807
Kapacita: 35 klientů
Cílová skupina: děti a mládež od 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Působnost: Rumburk a okolí
Provozní doba: Po, Út, St a Pá: 13,00 – 18,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 105
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Amicus 
(provozuje FCH Lovosice)
Identifi kátor služby dle registrace: 6540812
Kapacita: 25 uživatelů
Cílová skupina: děti a mládež od 6 do 26 let věku ohrožené sociálním vyloučením
Působnost: Lovosice a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 14,00 – 19,00 hodin 
Počet klientů v roce 2011: 287 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Janově Domino
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 1012725
Kapacita: 25 klientů 
Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 let do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Působnost: Janov
Provozní doba: Po – Pá: 11,00 – 19,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 124

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 2570590
Kapacita: 15 klientů 
Cílová skupina: děti a mládež od 6 let do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Působnost: Chomutov
Provozní doba: Po-Pá: 11,00 – 19,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 216

Klub Koule - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(provozuje FCH Česká Lípa)
Identifi kátor služby dle registrace: 6790491
Kapacita: 45 klientů na den
Cílová skupina: děti a mládež ve věku 15 až 26 let, které žijí ve vyloučených lokalitách
Působnost: Česká Lípa a okolí
Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá – 13,30 – 18,00 hodin, St -14,00 – 16,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 107 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
jsou služby určené rodinám s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu 
dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, 
nebo jsou zde další rizika ohrožení vývoje dítěte.

Agapé II.
(provozuje OCH Teplice)
Identifi kátor služby dle registrace: 5945195
Kapacita: 3 klienti
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Působnost: Teplice a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 7,30 – 16,30 hodin
Počet klientů v roce 2011: 198

Já jsem maminka
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 6805577
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Kapacita: 40 klientů
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Působnost: krajská
Provozní doba: Út-Čt: 9,00 – 12,00 ambulantní služba
Út-Čt: 13,00 – 18,00 terénní služba
Počet klientů v roce 2011: ambulantně – 20, terénně – 5

Rozmarýnek
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 6776446
Kapacita: ambulantní – 30, terénní – 6 klientů
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Působnost: Most a okolí
Provozní doba: ambulantně: Po – Pá: 10,00 – 12,00, 14,00 – 
16,00 hodin
terénní: Po – Pá: 8,00 – 16,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: terénní – 6, ambulantní - 30

Centrum služeb pro rodinu Světluška
(provozuje OCH Ústí n/L)
Identifi kátor služby dle registrace: 3255982
Kapacita: ambulantní 15/denně, terénní 30/měsíc
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 15 let ohrožené sociálním vyloučením
Působnost zařízení: Ústí nad Labem a okolí
Provozní doba: ambulantní forma: Po – Čt: 8,00 – 12,00 hodin
terénní forma: Po – Čt: 12,30 – 15,30 hodin
Počet klientů v roce 2011: 71

Asistenční služba pro rodiny s dětmi
(provozuje OCH Rumburk)
Identifi kátor služby dle registrace: 6349343
Kapacita: 10 klientů (rodin)
Cílová skupina: rodiny s dětmi nacházející se v nepříznivé sociální situaci
Působnost: Rumburk + Varnsdorf + Šluknov a okolí
Provozní doba: dle potřeb uživatelů
Počet klientů v roce 2011: 30

Amicus – předškolní klub
(provozuje FCH Lovosice)
Identifi kátor služby dle registrace: 3209417
Kapacita: 15
Cílová skupina: rodiny s dětmi do 15 let ohrožené sociálním vyloučením, žijící v sociálně 
vyloučených lokalitách
Působnost zařízení: Lovosice a okolí
Provozní doba zařízení: Po - Pá: 8,00 – 16,30 hodin
Počet klientů v roce 2011: 16 rodin, 20 dětí

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
je soubor specifi ckých činností poskytovaných osobám v důchodovém věku nebo osobám se 
zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 6797953

0 – 
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Kapacita: ambulantně – 12, terénně - 13
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, s mentálním, tělesným, sluchovým, 
zrakovým, zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři
Působnost zařízení: Most
Provozní doba: dle potřeb uživatelů
Počet klientů v roce 2011: 13

Terénní programy
jsou specifi ckou formou sociální práce poskytované přímo na ulici, v přirozeném sociálním 
prostředí uživatelů, což napomáhá k překonání prvotního strachu klientů z jakékoliv 
instituce. Zaměřují se především na problémové skupiny osob, uživatele návykových nebo 
omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených 
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat 
a minimalizovat rizika jejich způsobu života.

Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
(provozuje FCH Lovosice)
Identifi kátor služby dle registrace: 3189832
Cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, etnické menšiny
Působnost: Lovosice a okolí
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 – 16,30 hodin, dále dle dohody
Počet klientů v roce 2011: 120 

Terénní programy
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 9253322
Cílová skupina: děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, osoby v 
krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Působnost: Osek, Duchcov, Litvínov a Chomutov
Provozní doba: dle potřeb uživatelů
Počet klientů v roce 2011: 408

Terénní programy
(provozuje OCH Ústí nad Labem)
Identifi kátor služby dle registrace: 9832613
Kapacita: 30 uživatelů měsíčně
Cílová skupina: etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které 
vedou rizikový způsob života
Působnost zařízení: Ústí nad Labem a okolí
Provozní doba: Po – Čt: 8,00 – 15,30 hodin, dále dle potřeb uživatelů
Počet uživatelů služby v roce 2011: 89 

Magdala – Ústecký kraj 
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 7908464
Cílová skupina: osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou 
tímto způsobem života ohroženy
Působnost: Chomutov a okolí, Teplice a okolí
Provozní doba: Čt – sudý týden – Chomutovsko, Út – lichý týden - Teplicko

Projekt Magdala – Ústecký kraj je terénní program zahájený v březnu 2006, jehož 
prostřednictvím je nabízena pomoc ženám a dívkám, které se živí prostitucí. 

Hlavními cíli programu jsou snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených 
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s rizikovým způsobem života prostřednictvím distribuce zdravotnického a hygienického 
materiálu, osvětové a informační činnosti, zprostředkování zdravotnických a dalších 
návazných služeb klientkám a dále stálá a otevřená nabídka služeb, které mohou pomoci 
klientce, pokud se rozhodne změnit dosavadní způsob života (azylové bydlení, integrační 
programy).

Počet klientů, výjezdů a kontaktů v roce 2011: 

2011 Počet výjezdů do terénu Počet kontaktů Počet klientek

Magdala –Chomutov 21 191 61

Magdala-Teplice 24 274 111

Celkem 45 465 172

Sociální rehabilitace
má za cíl dosáhnout samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob dlouhodobě 
nezaměstnaných, osob ohrožených sociálním vyloučením, osob znevýhodněných na trhu 
práce.

Centrum sociální rehabilitace při Domově sv. Máří Magdalény
(provozuje DCH Litoměřice) 
Identifi kátor služby dle registrace: 8732156
Kapacita: 12 osob
Cílová skupina: osoby s handicapem
Působnost: celá ČR
Provozní doba: nepřetržitá
Počet klientů v roce 2011: 10, 61 kontaktů v terénní službě při sociální rehabilitaci
Cena za den: 50 Kč
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2.2.3. Sociální poradenství
poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení 
jejich situace. Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Základní sociální 
poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb.

Občanská poradna Rumburk, Občanská poradna Rumburk – Kontaktní místo Šluknov
(provozuje OCH Rumburk)
Identifi kátor služby dle registrace: 4291907
Cílová skupina: osoby v krizi bez omezení věku
Působnost zařízení: Rumburk a okolí, Šluknov a okolí
Provozní doba:
Kontaktní místo Rumburk:
Po, St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30 hodin
Út, Pá: 9:00 – 12:00 hodin
Čt: 9:00 – 12:00 hodin - pouze objednávání
Kontaktní místo Šluknov:
Po: 15:00 – 17:00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 407
Počet intervencí v roce 2011: 495

Občanská poradna Teplice
(provozuje OCH Teplice)
Identifi kátor služby dle registrace: 7058897
Cílová skupina: etnické menšiny, oběti domácího násilí, 
oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby se 
zdravotním postižením, osoby v krizi
Působnost: Teplice a okolí 
Provozní doba:
Po, St: 8,00 – 13,00 hodin
Út, Čt: Pá: 8,00 – 16:00 hodin
Pá: 8:00 – 12:00
Počet klientů v roce 2011: 986
Počet intervencí v roce 2011: 1460

Odborné sociální poradenství
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 3475445
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, 
etnické menšiny
Působnost: Most
Provozní doba: Po – Pá: 8,00 – 16,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 1038
Počet intervencí v roce 2011: 470

Odborné sociální poradenství Litvínov
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 3231993
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, 
etnické menšiny
Působnost: Litvínov
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00 hodin 
Počet klientů v roce 2011: 72
Počet intervencí v roce 2011: 88

,
oby see
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Odborné sociální poradenství Litvínov 2
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 5778636
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, 
etnické menšiny
Působnost: Litvínov
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 360
Počet intervencí v roce 2011: 438

Odborné sociální poradenství Chomutov
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 5361940
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, 
etnické menšiny
Působnost: Chomutov
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 42
Počet intervencí v roce 2011: 120

Odborné sociální poradenství Duchcov
(provozuje OCH Most)
Identifi kátor služby dle registrace: 8583484
Cílová skupina: osoby v krizi, osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, 
etnické menšiny
Působnost: Duchcov
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 81
Počet intervencí v roce 2011: 303

Poradna pro osoby v zadluženosti
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby: 7429073
Cílová skupina: občané s trvalým pobytem ve správním obvodě MěÚ Litoměřice, kteří nedokáží 
řešit své zadlužení, či zadlužení teprve zvažují, děti a mládež do 26 let ohrožené budoucím 
neřešitelným zadlužením (studenti)
Působnost: Litoměřice a okolí
Provozní doba: Út, St: 8,00 – 12,00 12,30 – 15,30 hodin
Počet klientů v roce 2011: 126
Počet kontaktů v roce 2011: 293
 
Poskytované služby: Poradna poskytuje odborné sociální poradenství osobám, které nedokáží 
řešit situaci zadluženosti. Poradna poskytuje služby ambulantně a formou telefonické, či 
písemné konzultace. Kromě vlastního poradenství se Poradna v roce 2011 věnovala aktivitám 
preventivního a osvětového charakteru.
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Grafy

Poradna pro uprchlíky a migranty Litoměřice
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 4836687
Cílová skupina: cizinci hlášení k pobytu na území Ústeckého kraje
Působnost: Ústecký kraj
Provozní doba: Po: 10,00 – 12,00, 12,30 – 16,00
 Út, Čt: 8,00 – 12,00, 12,30 – 16,00
 St: 8,00 – 12,00, 12,30 – 19,00
Počet klientů v roce 2011: 119
Počet kontaktů v roce 2011: 270
Poskytované služby: Poradna pro cizince poskytuje odborné sociální poradenství a sociální služby 
v Litoměřicích cizincům v nepříznivé sociální situaci a jejich osobám blízkým. Poradna poskytuje 
služby ambulantně a formou telefonické, či písemné konzultace.
V roce 2011 byly v Poradně řešeny především otázky související s pobytovým statusem uživatelů, 
otázky z oblasti zaměstnanosti a pracovního práva a z oblasti vzdělávání.
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Poradna pro znevýhodněné osoby při Domově sv. Máří Magdalény
(provozuje DCH Litoměřice)
Identifi kátor služby dle registrace: 2403339
Cílová skupina: osoby s handicapem
Působnost: Jiřetín pod Jedlovou a okolí 
Provozní doba: St: 8,00 – 16,00 hodin
Počet klientů v roce 2011: 46
Počet intervencí v roce 2011: 185

Služba ukončena  ke 30.9.2011.
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2.3. Ostatní střediska pomoci

DCH Litoměřice
- charitní šatníky
- pomoc bezdomovcům
- pomoc vězňům

OCH Liberec
- park Oblastní charity Liberec v Chrastavě (udržován a zpřístupněn veřejnosti)
- pomoc vězňům

FCH Litoměřice
- Zapůjčování rehabilitačních pomůcek
- pracovně aktivizační program
- výukový program na PC
- dluhové poradenství

FCH Česká lípa
- sociální automobil
- centrum pro děti a mládež
- charitní šatník
- ubytovna Dobranov
- chráněná dílna Jonáš
- aktivity pro cizince

OCH Česká Kamenice
- charitní šatník 
- pomoc vězňům 
- účast v projektu Podpora transformace sociálních služeb

FCH Lovosice
- charitní šatník
- půjčování kompenzačních pomůcek

OCH Ústí nad Labem
- Mateřské centrum Ovečka (služba pro rodiny s dětmi)
- Projekt VĚDMA (CZ.1.04/3.4.04/26.00264) - rámci projektu realizovány vzdělávací kurzy, 
sociální a právní poradenství 

OCH Sobotka
- charitní šatník 

OCH Šluknov
- centrum pro děti a mládež Ambrela,
- charitní šatník a potravinová pomoc
- rodinná asistence
- program Školní oběd

OCH Rumburk
- charitní šatník
- asistenční služba pro rodiny s dětmi
- „Pryč se samotou“ – služba pro seniory
- možnost výkonu OPP

OCH Most
- JOB 2 - aktivizace uživatelů v jejich činnostech směřujících k uplatnění na trhu práce
- charitní šatník

b

24

VZ_DCHLTM_2011_06.indd   24VZ_DCHLTM_2011_06.indd   24 29.5.2012   11:31:4129.5.2012   11:31:41



201991-2011 let
2.4. Další aktivity v roce 2011

DCH Litoměřice
- oslava 20. výročí Charity v litoměřické diecézi
- v březnu a říjnu 2011 proběhlo na DCH Litoměřice „Průběžné vzdělávání charitních 

pracovníků“
- v dubnu 2011 se pro pracovníky charit litoměřické diecéze uskutečnily rekolekce pod vedením 

pana biskupa Pavla Posáda, prezidenta Charity ČR 

OCH Česká Kamenice
- Sbírka pro Diakonii Broumov – vyhlášení sbírky ve městě, shromažďování šatstva, nádobí, 

hraček apod. a poté odvoz Diakonií

FCH Česká Lípa
- Den dětí
- Adventní koncert

OCH Liberec
- ve spolupráci se zahraničním partnerem Knorr-Bremse Global Care e.V. byly provedeny opravy 

a rekonstrukce:
1. střechy v Domově pro matky s dětmi v tísni v Domově sv. Moniky v Liberci
2. podkroví v Domově pro seniory-Domově sv.Vavřince v Chrastavě
- účast na Velikonoční a Vánoční výstavě výrobků uživatelů sociálních služeb, pořádané 

Krajským úřadem Libereckého kraje
- Vánoční a Velikonoční výstava výrobků klientů v Info centru Chrastava
- pokračování povodňové pomoci až do května 2011

FCH Litoměřice
- koncert koledníků Tříkrálové sbírky z POLSKA
- celoroční kulturní program pro klienty

FCH Lovosice
- III. ročník festivalu Savore Jekhetane
- týdenní vystoupení tanečního souboru Lačho Amicus ve francouzském Meschersch na základě 

pozvání francouzské asociace Espace des Possibles 

OCH Rumburk
- Evropský týden mobility - Den bez aut v Rumburku, OCH Rumburk zajistila část programu dne
- Rozsvícení vánočního stromu, OCH Rumburk připravila výzdobu pódia

OCH Šluknov
- 1.6.2011 založení Charity
- vyjednání koupě domu od města Šluknov (dokončeno v lednu 2012)

OCH Ústí nad Labem 
- Rotahufest - VI. ročník romského tanečně hudebního festivalu 
- Azylkop 2011 - IV. ročník soutěže týmů z azylových domů Ústeckého kraje v nohejbalu 
- Zahradní slavnost 2011
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2.5. Humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce

Romská osada Kojatice (Slovensko)
(provozuje DCH Litoměřice)
Projekt je zaměřen na romskou komunitu obce Kojatice v okrese Prešov v Košickém kraji. 

Popis projektu:
Ve školním roce 2008/2009 začala do zdejšího komunitního centra pravidelně docházet 
kvalifi kovaná pracovnice, která místní děti připravuje na vstup do školy. 
Cílovou skupinou projektu jsou především děti předškolního věku, ale také děti plnící 
povinou školní docházku, které komunitní centrum často navštěvují a pomáhají s činností 
v centru nebo se společně věnují jiné aktivitě.
Záměrem projektu je zlepšení sociální situace romské komunity. Má zajistit romským 
dětem adekvátní předškolní přípravu a poskytnout jim tak stejné možnosti při vstupu 
do školy, jaké mají jejich vrstevníci z majoritní populace. Chceme tak eliminovat vznik 
sociálního vyloučení. Tyto děti se pak možná lépe začlení do majoritní společnosti. 
V roce 2011 zahájilo povinnou školní docházku pět žáků, kteří absolvovali zmiňovanou 
předškolní přípravu v komunitním centru, dle slov jejich třídní učitelky je vliv předškolní 
přípravy velmi významný.
Projekt je realizován ve spolupráci s Obecním úřadem v Kojaticích, který je 
zaměstnavatelem výše zmíněné pracovnice v komunitním centru.

Podpora sociálních aktivit Salesiánů Dona Boska v Mongolsku
(provozuje DCH Litoměřice)
Diecézní charita poskytla v roce 2011 podporu sociálním aktivitám, které realizují v Mongolsku 
Salesiáni Dona Boska ve prospěch znevýhodněných dětí. Díky podpoře dárců Tříkrálové sbírky 
byla Salesiánům poskytnuta fi nanční podpora ve výši12.427 Kč určená na zakoupení zimního 
ošacení a obuvi pro 12 sociálně slabých dětí v provincii Darkhan.
 

Podpora přístupu k předškolnímu vzdělávání na venkově

Realizátor projektu: Charita Česká republika
Spoluřešitel: Diecézní charita Litoměřice 
Doba trvání projektu: květen 2008–prosinec 2011

Cílem projektu je zpřístupnit předškolní vzdělávání i dětem obyvatel těch nejmenších obcí 
v severomongolské provincii Bulgan.
Cílová skupina: 800 dětí

Popis projektu:
Na venkově komplikuje život ztížený přístup obyvatel k nejrůznějším službám, mezi 
které patří vzdělávání předškolních dětí. Při výuce dětí v projektu se využívají lidé žijící 
v daných lokalitách, kteří po nezbytném proškolení pracují jako tzv. domácí učitelé. 
Školky fungovaly zpravidla v tradičních obydlích – jurtách. Odbornou supervizi zajišťovali 
profesionální učitelé z regionálních center (sumů) a metodici z centra provincie. Výuka 
prezenční formou probíhala během teplejší části roku, kdy pastevecké rodiny žijí 
relativně blízko sebe a děti mohou do školek docházet (případně je vozí rodiče). Na 

h nejmenších obcbcíí
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podzim se v kočovných lokalitách, kterých je většina, přecházelo na tzv. mobilní formu 
výuky, protože rodiny pastevců se na zimu stěhují na vzdálenější místa kvůli zajištění 
zimní pastvy. Při tomto systému domácí učitel navštěvuje každou rodinu jednou měsíčně, 
zopakuje s dětmi probrané učivo a zadá rodičům úkoly, které mají s dětmi do příští 
návštěvy splnit.

Podpora reformy studijních programů středních odborných škol 
v provinciích Darkhan a Selenge

Realizátor: Charita Česká republika
Spoluřešitel: Diecézní charita Litoměřice 
Doba trvání projektu: červen 2011–září 2013

Cílem projektu je zlepšit kvalitu a efektivnost výuky v učňovských vzdělávacích 
zařízeních v cílových oblastech.
Cílová skupina: učitelé a studenti 8 škol

Popis projektu:
Projekt se zaměřoval na podporu vybraných středních odborných škol tak, aby byly 
schopny fungovat dle reformovaných studijních programů vyvinutých v rámci projektu 
nadace Millenium Challenge Account. 
Učitelé zemědělských předmětů osmi škol prošli školením o nových studijních programech, 
byli proškoleni v pedagogických dovednostech (jejichž úroveň je ve středním odborném 
školství obecně velmi nízká). Tři školy obdržely materiální pomoc ve formě pomůcek pro 
praktickou výuku.

Zvýšení kvality a dostupnosti primární zdravotní péče ve venkovských oblastech 
provincie Zavkhan 

Realizátor: Charita Česká republika
Spoluřešitel: Diecézní charita Litoměřice 
Doba trvání projektu: červen 2011–2013

Cílem projektu je zřídit mobilní ošetřovny v nejmenších administrativních jednotkách (tzv. 
baghy) provincie Zavkhan (západní Mongolsko)
Cílová skupina: obyvatelé provincie Zavkhan

Popis projektu: 
Projekt se zaměřoval na situaci na venkově, kde je přístup ke zdravotní péči většinou 
omezený v důsledku velkých vzdáleností a nedostatečného vybavení venkovských lékařů. 
Díky pořízení pěti mobilních ošetřoven včetně vybavení a zdravotního materiálu získali 
lékaři zázemí pro provádění základních diagnostických a terapeutických výkonů v pěti 

kol

ělávacích h
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somonech (okresech) v provincii Zavkhan. Díky mobilnosti ošetřoven vznikla možnost 
doprovázet příslušníky komunit (zpravidla pastevce) při jejich přesunech v průběhu celého 
roku. Navíc zdravotnický personál prošel školením zvyšujícím jeho odbornou kapacitu. 

Povodňová pomoc probíhala i v roce 2011
Povodňová pomoc po rozsáhlých povodních na severu Čech v roce 2010 pokračovala 
také v roce 2011. Bezprostředně po povodních zřídila Charita ČR sbírkové konto (sbírku 
prováděla jménem Charity ČR Diecézní charita Ostravsko-Opavská) a možnost zasílání 
dárcovských SMS. 

K 31. prosinci 2010 činil výtěžek sbírky cca 10 mil. Kč.
Ke dni 31. 3. 2011 byla fi nanční pomoc prostřednictvím oblastních a farních charit a Diecézní 
charity Litoměřice poskytnuta 285 domácnostem:
OCH Liberec: 112 domácností
OCH Česká Kamenice: 36 domácností
FCH Česká Lípa: 32 domácností
OCH Rumburk: 21 domácností
DCH Litoměřice: 84 domácností
Celková částka rozdělena mezi domácnosti: 7.705.000 Kč.
Na nákup akutní materiální pomoci bezprostředně po povodních byla uvolněna částka 350.000 Kč. 
DCH Litoměřice také nakoupila 40 nových vysoušečů v hodnotě 192.000 Kč.
DCH ostravsko-opavská darovala DCH Litoměřice další 1.000.000 Kč ze sbírkového konta. 
DCH Litoměřice se proto rozhodla z těchto a ze zbylých fi nancí, určených na obnovu škod po 
povodních, podpořit projekt/y veřejného nebo sociálního charakteru (školy, obce, zařízení 
sociálních služeb), které byly taktéž srpnovou povodní v roce 2010 postiženy. Z předložených 
žádostí se DCH Litoměřice rozhodla podpořit tyto projekty:

Základní škola Dr. M. Tyrše v České Lípě
- znovuobnovení keramického kroužku, příspěvek ve výši 10.000 Kč 
Město Chrastava
- obnovení lávky v ulici Malá Kostelní, příspěvek ve výši 205.335 Kč 
Město Chrastava
- obnova parku (obnova zeleně, chodníků a městského mobiliáře), příspěvek ve výši 120.000 Kč
Město Česká Kamenice
- oprava sportovního hřiště a související plochy za sportovní halou, 

příspěvek ve výši 500.000 Kč
Město Raspenava
- oprava oplocení a zídek Základní školy Raspenava, Fučíkova 

430, 463 61 Raspenava, příspěvek ve výši 250.000 Kč 
Město Raspenava
- oprava podlah v tělocvičně a dalších místnostech, 

které se nacházejí v přízemí budovy Základní 
školy Raspenava, Fučíkova 430, příspěvek ve výši 
768.000 Kč 

Město Raspenava 
- oprava přístupových cest, chodníků a parkovacích 

ploch kolem areálu Základní školy Raspenava, 
Fučíkova 430, příspěvek ve výši 550.000 Kč 

Jménem všech obdarovaných upřímně děkujeme.

sportovní halou, 

, Fučíkova
Kč

.
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2.6. Tříkrálová sbírka 2011
V roce 2011 uspořádala Charita Česká republika již pojedenácté celostátní Tříkrálovou 
sbírku na pomoc lidem v nouzi. Každá tato sbírka má své poslání a cíl – obecným záměrem 
Tříkrálové sbírky roku 2011 byla podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi 
u nás i v zahraničí. 
Do ulic měst a obcí Ústeckého, Libereckého, ale i části Středočeského a Královéhradeckého 
kraje vyšlo přes 350 skupinek koledníků z 25 oblastních a farních charit i farností.
Společným úsilím se podařilo shromáždit přes 1 230 336 Kč, což byl zatím nejlepší 
výsledek v historii sbírky v litoměřické diecézi. 
Díky štědrosti dárců a obětavé snaze dobrovolníků jsme mohli pomoci mnohým lidem 
v nouzi, dětem ze sociálně slabých rodin, seniorům, zdravotně postiženým a dalším 
potřebným lidem.

Z výtěžku sbírky byly podpořeny tyto projekty: 
DCH Litoměřice
Pomoc do zahraničí, pomoc lidem v nouzi

OCH Česká Kamenice
Domov se zvláštním režimem - sociální začleňování 
uživatelů, polohovací postele

FCH Česká Lípa
Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni – vybavení 
zařízení

OCH Liberec
Adopce na dálku - indická holčička Savitha, Domovy pro matky 
s dětmi v tísni – vybavení, Hospicová péče svaté Zdislavy - 
kompenzační pomůcky

FCH Litoměřice
Domy s pečovatelskou službou a Charitní domov sv. Zdislava - aktivizační program pro 
seniory

FCH Lovosice
Nízkoprahový klub Amicus – tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí

OCH Most
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sovička a Pastelka – školní pomůcky, Klub pro 
zdravotně postižené děti s rodiči – výtvarné pomůcky, výlet, Podpora dětí ze sociálně 
slabých rodin v Litvínově, Evropské centrum setkávání - rekonstrukce zařízení

OCH Rumburk
Občanská poradna Rumburk - profesní rozvoj odborných poradců

OCH Sobotka
Charitní pečovatelská služba – zavedení signalizačního systému

OCH Teplice
Azylový dům Agapé pro matky s dětmi – vybavení, Dům se soc. službou Agapé II. - 
volnočasové aktivity dětí

OCH Ústí nad Labem
Nízkoprahový klub Tykadlo - vybavení prostor klubu, podpora vzdělávání matek 
z nízkopříjmových rodin

atkyy 
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OCH Jestřebí
Domov se zvláštním režimem – polohovací postele 

FCH Mladá Boleslav
Domov pokojného stáří Libošovice - stropní zvedací a transportní zařízení

OCH Žatec
ZŠ v Žatci - školní pomůcky, školní aktivity, děti ze sociálně slabých rodin a dětský domov - 
vánoční dárky

Domov sv.Máří  Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou
Domov sv.Máří  Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou - zakoupení lůžkovin

Římskokatolická farnost Jablonné v Podještědí
Nízkoprahový klub pro mládež a rodiče s dětmi - dostavba dětského hřiště
Římskokatolická farnost Mnichovo Hradiště
Pomoc postiženým ve školských zařízeních města

Římskokatolická farnost Podbořany
Sociálně slabé rodiny - dětský farní tábor, nákup sportovního náčiní, Dětský domov Maštov - 
nákup vánočních dárků v roce 2011

Římskokatolická farnost Semily
Podpora matky samoživitelky s 5 dětmi - maminka je po komplikované nemoci upoutána na 
invalidní vozík

Římskokatolická farnost Hrob
Věnováno na projekty DCH Litoměřice

Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
Centrum Svaté Rodiny – vybavení, Vzdělávání a podpora dětského tábora dětí ze sociálně 
znevýhodněných rodin, materiální pomoc sociálně slabým rodinám v tíživé situaci

Římskokatolická farnost Děčín IV Podmokly
Křesťanské společenství Jonáš
- nízkoprahové centrum – vybavení, pomoc lidem v nouzi

Římskokatolická farnost Lobendava
Řemeslné dílny pro děti (hudební dílny) - Orffovy nástroje

Římskokatolická farnost Srbská Kamenice
Adopce na dálku – Indie, Podpora: Domova sv. Karla 
Boromejského, Domova pro matky s dětmi -  Jiřetín 
pod Jedlovou, OCH Česká Kamenice

Všem dárcům i těm, kteří se podíleli na organizaci 
sbírky, děkujeme.

y nástroje

arla
etín 

zacici 
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2.7. Budování partnerství

St. Ursula in Naundorf

Projekt Diecézní charity Litoměřice a Caritasverband für das Bistum Dresden-Meissen. 
„Familienferienstatte St. Ursula in Naundorf“, jehož přestavba byla fi nancována 
z prostředků EU na základě partnerské smlouvy o spolupráci.

Areál se nachází v Národním parku Saské Švýcarsko. Zařízení nabízí stravování, ubytování, 
společenské prostory, konferenční prostory s moderní mediální technikou, dětskou klubovnu, 
venkovní gril, hřiště a sportoviště pro děti i dospělé. Jako místo ke ztišení a modlitbě slouží 
kaple, kde se konají pravidelné bohoslužby. Rodiny, skupiny, jednotlivci a konferenční hosté 
zde můžou trávit společná setkání, pracovní semináře, prázdninové pobyty a rodinnou 
dovolenou. Více informací o projektu a nabízených možnostech najdete na dchltm.cz .

Prezentace národních kultur v Pirně
Diecézní charita Litoměřice přijala nabídku německé charity Caritasverband für Dresden e.V. 
a aktivně se zúčastnila přehlídky různých kultur světa„Jsme tady legálně“, která se konala v  
sobotu 28.5.2011 v Pirně (Německo) . 
Také organizace, které pracují s cizinci, měly možnost představit vlastní činnost a prostřednictvím 
svých klientů také jejich vlastní kulturu.
Diecézní charita Litoměřice se této akce účastnila již několikrát a plánuje účast i v příštích letech. 

Spolupráce v příhraničním regionu Neisse-Nisa-Nysa 
Diecézní charita Litoměřice se společně s DCH Legnice (Polsko), DCH Dresden – Meissen (Německo) 
a DCH Görlitz (Německo) podílela na organizaci  Mezinárodní konference – „Stárnoucí Evropa. Jak 
se s tím vyrovnávají sousedé?“, která se konala 12.9. – 15.9.2011 v Brunów (Polsko). 

Během čtyřdenní konference si zástupci charit z Polska, Německa a Česka sdělili zkušenosti 
z práce se seniory. Cílem projektu je účinně podporovat seniory jako skupinu ohroženou izolací 
a vyloučením. Výměna zkušeností má v důsledku zintenzivnit úsilí na ochranu společenské 
dezintegrace.

Zahraniční stáž
Charitní zdravotní sestry a pečovatelky se za účelem výměny zkušeností zúčastnily zahraniční 
stáže v partnerské diecézi Dresden – Meissen (Německo).

Studijní cesta Bamberg (Německo)
Německá Charita Bamberg ve spolupráci s Diecézní charitou Litoměřice zorganizovala u příležitosti 
evropského roku dobrovolnictví 2011 a 20 let Charity v litoměřické diecézi studijní cestu do 
partnerské diecéze Bamberg.
Ve dnech 12.5. – 14.5.2011 poznávali pracovníci charit z litoměřické diecéze práci zahraničních 
kolegů především v oblasti dobrovolnictví. Cílem byl rozvoj dobrovolnictví v litoměřické diecézi.

Učíme se jeden od druhého – migrace a poradenství pro uprchlíky – výzvy 
a příležitosti
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy  

Sociální pracovníci Poradny pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice se v roce 2011 zúčastnili 
mezinárodního projektu partnerství. V jeho rámci proběhly vzájemné studijní cesty charitních 
sociálních pracovníků působících v oblasti migrace v Německu, Řecku, Rumunsku a České 
republice.

31

VZ_DCHLTM_2011_06.indd   31VZ_DCHLTM_2011_06.indd   31 29.5.2012   11:31:5129.5.2012   11:31:51



201991-2011 let
Přeshraniční spolupráce Domova sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou:
organizuje se Sebnitz - „Kaleb“ – (podpora rodiny, ochrana nenarozeného života) společné 
sportovní, kulturní aj. akce.

Spolupracuje s evangelickou farností ve Spitzkunnersdorfu – návštěvy, akce pro matky a děti, 
potravinová pomoc, ošacení, drogerie, dárky dětem a matkám - Vánoce, Velikonoce.

Spolupracuje s katolickou farností v Ralbitz - Lužičtí Srbové - pravidelné vzájemné návštěvy, 
kulturní akce pro děti a maminky, benefi ční koncert pro Domov, pomoc potravinová, ošacení, 
dárky na Vánoce, Velikonoce, pravidelné setkávání několikrát do roka.

FCH Litoměřice
spolupracuje s Dom Pomocy spolecznej – domov pro seniory v Inowroclawi (Polsko)

OCH Most -  uzavřela kmotrovskou smlouvu se ZŠ vévody Heinricha v Marienbergu

OCH Rumburk – se zapojila do projektů Asociace občanských poraden (dluhové, spotřebitelské, 
bytové a environmentální poradenství) - Kirch Gemeinde Seifhennersdorf

32
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3. Hospodaření

Přehled poskytovaných sociálních služeb vykonávaných v kalendářním roce 2011 Diecézní charitou Litoměřice

regionální

Liberecký, Ústecký, 
Středočeský

regionální
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4. Záměry do roku 2012

DCH Litoměřice
- zřízení Dobrovolnického centra DCH Litoměřice – koordinace dobrovolníků v Litoměřicích
- Dali – Křídlo, Mongolsko - pro rok 2012 plánuje Středisko humanitární, krizové a zahraniční 

pomoci DCH Litoměřice otevřít pro veřejnost projekt přímé podpory potřebných dětí 
a mladých lidí v Mongolsku. Prostřednictvím partnerské organizace Salesiáni Dona Bosca 
v Mongolsku si budou moci dárci z České republiky vybrat konkrétní dítě, či mladého člověka 
a prostřednictvím fi nančního daru podporovat jeho vzdělání a osobnostní rozvoj.

- ve dnech 10. až 12. října 2012 uspořádá DCH Litoměřice seminář na téma Sociálně 
znevýhodněné děti a mládež. Semináře se zúčastní kromě DCH Litoměřice také DCH Dresden-
Meissen (D), DCH Görlitz (D) a DCH Legnice (PL). Místem konání bude Mezinárodní centrum 
duchovní obnovy v Hejnicích. Cílem semináře je především výměna zkušeností, která 
povede ke zlepšení sociální situace znevýhodněné mládeže ohrožené sociálním vyloučením 
v Euroregionu Nisa 

- rekonstrukce nového objektu pro sídlo sekretariátu DCH Litoměřice a charitní služby

OCH Česká Kamenice
- realizace chráněného bydlení a podporovaného bydlení

FCH Česká Lípa
- nákup nového vozidla pro službu Sociální automobil
- ubytovna Nový Bor

OCH Liberec
- pokračování v aktivitách se zahraničním partnerem
- zkvalitňování poskytování sociálních služeb vylepšením  prostředí pro uživatele i zaměstnance

FCH Lovosice
- IV. ročník festivalu Savore Jekhetane
- týdenní vystoupení tanečního souboru ve francouzském Meschersch sur Gironde
- rozšíření terénních programů – personální navýšení 
- rekonstrukce a vybavení Komunitního centra Amicus

OCH Šluknov
- předškolní příprava dětí, sociálně aktivizační služby (registrace)
- zřízení potravinové banky
- rekonstrukce objektu č.p. 611

OCH Ústí nad Labem 
- Domov se zvláštním režimem (registrace sociální služby domov se zvláštním režimem – Domov 

pokojného stáří sv. Ludmily)
- provoz nové sociální služby – terénní programy (registrace nové sociální služby a její provoz, 

služba začleněna v rámci služeb Domu Samaritán)
- realizace navazujícího projektu na projekt Vědma v Centru pro rodinu Ovečka
- rozšíření a formalizace institutu dobrovolnictví
- budování partnerství na české i mezinárodní úrovni

52

VZ_DCHLTM_2011_06.indd   52VZ_DCHLTM_2011_06.indd   52 29.5.2012   11:32:1229.5.2012   11:32:12



201991-2011 let
Diecézní charita spolupracuje:
Adra o.s.
Agentura vlády - pro sociální začleňování
Asista, s.r.o.
CEDR Krásná Lípa
Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa
Cizinecká policie Česká Lípa
ČAČIPEN Krásná Lípa
ČČK Děčín
Člověk v tísni
Deus reklamní agentura 
Diagnostický ústav Liberec 
Diakonie
Divadlo Varnsdorf
Domov se zvláštním režimem v Horní Poustevně
Domov u Trati Litoměřice
Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa
EU 
Euroregion Krušnohoří
Filipovský chrámový sbor
Hospic sv. Štěpána
Jabok Praha
Klub českých turistů Rumburk
Klub myslivců
Knihovna Varnsdorf
Krajská zdravotní a.s.
KÚ Ústeckého kraje
Liberecký kraj
LŠU Varnsdorf
Magistrát města Teplice
Magistrát města Ústí nad Labem
Maltézská pomoc
Mě úřad Česká Kamenice
Město Hrádek nad Nisou
Město Chrastava
Město Liberec
Město Rumburk
Město Varnsdorf
Městská knihovna Česká Lípa
Městská nemocnice Litoměřice
Městská policie Česká Lípa
Městská policie Krupka
Městská policie Rumburk
Městská policie Teplice
Městský úřad Litoměřice
Městský úřad Lovosice
Městský úřad Neštěmice
Městský úřad Střekov
MPSV ČR
MŠ Libošovice
Muzeum Rumburk
Nadace Euronisa
Nadace Preciosa
Nadace Škola hrou
Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci
Nadace Veselý senior
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., 
o.s. Romano Jasnica
Občanské sdružení MBHB – umělecká společnost 
Česká Lípa

Občanské sdružení Pápěří 

Oblastní charita Ústí nad Labem
OÚ Jánská
OÚ Srbská Kamenice
Policie ČR
Poradna pro mezilidské vztahy
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Probační a mediační služba ČR
Probační a mediační služba Litoměřice
Probační a mediační služba Rumburk
Romea, o.s.
Romská iniciativa
SAMAT
Speciální základní škola Rumburk
Spirála o.s.
Střední lesnická škola a Střední odborná škola 

sociální Šluknov
Střední pedagog. škola Litoměřice
Střední škola InterDact s.r.o.
UNILES a.s.
ÚP Děčín
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a 

zdravotnická, obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 
Most, příspěvková organizace

Základní škola Dr. M. Tyrše Česká Lípa
Základní škola Špičák Česká Lípa
Základní, Praktická a Mateřská škola Česká Lípa,
ZŠ a MŠ Sobotka 
ZŠ Tyršova Rumburk

Zahraniční partneři: 
ABID Marienberg
Akademie SWA Chemnitz
Asociata Caritas Bucuresti (Romania)
Caritas Athen (Greece)
Caritas Erlangen
Caritas Legnica
Caritasverband für die Diözese Augsburg (Germany) 
Caritasverband für die Diözese Bamberg
Caritasverband für die Diözese Dresden-Meissen
Caritasverband für die Diözese Görlitz
Diakonické dílo Freiberg
Domaschke Gertrud a Jurij
Domovské obce okresu Brüx/Most se sídlem v Erlangen
Dresden – Pilnitz - farnosti
Katholische Pfarre Leutersdorf
Knorr-Bremse Global Care e.V 
Kulturní a umělecký spolek Oederan
Lidová solidarita oblastní svaz Freiberg
Muldentálský spolek umění intarzie Sörnzig
Německý červený kříž
Nossen - farnost
Obecní úřad Kojatice
Okresní svaz Bautzen
Pečovatelský domov pro seniory „Muldentál“ 

Lunzenau
Selesiáni Dona Boska (Mongolsko)

5. Spolupracující organizace Diecézní charity Litoměřice
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Asociace občanských poraden Praha
AUTOZÍTKA, Martinovice
BEZK Praha
Billa, s.r.o.
Brassica-pap
Caritas Erlangen
Caritasverband für die Diözese Bamberg
Caritasverband für die Diözese Dresden-

Meissen
CENTROPEN, a.s.
Centrum Babylon a.s., Liberec
Česko – německý fond budoucnosti
Československá obchodní banka
ČEZ – Nadace Duhová energie
ESF OP LZZ
Euronisa
Evang. farnost Sohland
Fehrer Bohemia, spol. s r.o., Česká Lípa
Firma Sodexso Pass
GEHE Praha 
Gumotex Automotive
HENKEL 
IKROSOFT
IP Ústeckého kraje 
Ježek software s.r.o., Česká Lípa
JiVe – Elektro – Jiří Veber
Jizerské pekárny, spol. s r.o., Česká Lípa
Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o., 
Česká Lípa

Kat. farnost Schirgiswalde
Kat. farnost Torgau
Kath.Kirchengem. Maria Himmelfahrt
Kirch Gemeinde Seifhennersdorf
Klub českých turistů – odbor Rumburk
Klub Kiwanis Most
Knorr-Bremse Global Care e.V Mnichov
Kooperativa, pojišťovna, a. s.
KPMG, Praha 8
Krajský úřad Ústeckého kraje
Limma Food, Česká Kamenice
Magistrát města Děčín
Magistrát města Ústí nad Labem
Město Česká Lípa
Město Doksy
Město Kamenický Šenov
Město Litoměřice
Město Nový Bor
Město Rumburk
Město Sobotka
Město Stráž p. Ralskem
Město Šluknov
Město Varnsdorf 
Město Zákupy
Město Žandov
Městský úřad Krupka
Městský úřad Lovosice
Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MPSV
Nadace České spořitelny
Nadace ČEZ
Nadace Charty 77
Nadace Olgy Havlové
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Terezy Maxové
Nadace Vodafone
New Yorker
Obec Kovač
Obec Kunratice
Obec Mladějov
Obec Provodín
Obec Stružnice
OD ANDY s.r.o, odd. potravin, Česká Lípa
Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost Evropského sociálního fondu
Pekárna Lima, Česká Kamenice
Philips Česká republika
Pihel za MŠ Špičák, Česká Lípa
Pomozte dětem 
Poštovní spořitelna
Rada vlády pro záležitosti romské komunity  
Renovabis Freising
Rollpap
SAMAT
Semileas – CZ a.s. Semily
St. Wenzeslaus Stift
Strom splněných přání
Tecops
Technická univerzita v Liberci
T-Mobile Czech republic
Tron s.r.o.
TRZC a.s.
UniCredit Bank, a.s.
Úřad práce ČR
Úřad práce Ústí nad Labem
Úřad vlády
Ústecký kraj
Vienna Insurance Group a její zaměstnanci
WBI Systems a.s.
Zemní a výkopové práce – Tomáš Hanuš
Zweigverein Hannover 

6. Seznam dárců roku 2011
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Soukromé osoby:

Andreas Stiftinger
Anna Knechtl
Benda Patrik
Dr. Karl a Ellen Echtler
Dr. Otto a Elfriede Reigl
Gernat Josef
Hermann Graigl
Hildegard Grimm
Ing. Antonín Koláček
Ing. František Doškář
Josef Svoboda
JUDr. Milan Štětina – Advokátní kancelář, 
Česká Lípa

Kratochvíl Václav Aleš
Ladislav Kubík
Lazar Zdeněk
Libuše Kollová
Manželé Döring
Manželé Savovovi
Maria Bürgle
Martina Škodová, DiS.
Melich Martin 
Mgr. Emílie Zedníčková
Mgr. Karol Konečný, lékárna Česká Kamenice
Mgr. Marcel Hrubý, Srbská  Kamenice
Michael Schor
Michael Standera
Monika Hrochová, DiS.
Monika Schützeichel
Monika Trost
MUDr. Jan Bělič
MUDr. Nováková Anna
Otto a Christine Sormes 
P. Karl Kindermann 
P. Robert Hlawitschka
P. Rolf Laumann 
pan Dvořák 
pan Michal Krůta 
paní Baginová 
paní Barbora Luková 
Pavla Nekudová, DiS.
Prokeš Martin
Prýmek Vít
Rajsiglová Dagmar
Ruth Heinz
Sigrid Leneis
Šip Ján
Šípová Lenka
Tomáš Dvořák
Věra Kotrbová 
Werner J. Schmidt
Wüchterl Karl
Zdeněk Kirschner, Šluknov
Zuzaňák Jiří

farnosti litoměřické diecéze a další drobní 
a anonymní dárci
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7. Poděkování
Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci a partneři,

v roce 2011 jsme slavili 20. výročí novodobé historie charitního díla v litoměřické diecézi. 
Byl to rok bilancování uplynulých 20 let. Začínali jsme bez zkušeností, ale s velkým 
nadšením a všichni jsme se učili. 

Díky stážím a podpoře charit z Německa, Rakouska, Francie apod. jsme měli příležitost 
seznámit se s prací a aktivitami Charity v zahraničí a své poznatky realizovat 
v našich podmínkách, což nebylo vůbec jednoduché, jelikož v České republice neexistoval 
systém a podmínky pro fungování neziskového sektoru.

Mnohé se podařilo a hodně práce máme před sebou, především zajištění fi nančních 
prostředků v této nelehké době úspor na provoz charitních projektů. 
Počet občanů, kteří se ocitli v těžké životní situaci, však stále přibývá, proto velké úsilí 
vynakládáme k získávání dobrovolníků a k vytváření podmínek pro jejich práci, protože 
srdcí naplněných láskou a ochotných rukou není nikdy dost.

Vítáme všechny a jsme vděčni za každého, který chce pomáhat s námi.
Rok 2012 je pro Charitu další výzvou na naší cestě.

Děkujeme.

Růžena Kavková
ředitelka Diecézní charity Litoměřice
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8. Aktuální adresář pro rok 2012

Diecézní charita Litoměřice
Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 731 452, tel: 416 735 606,
e-mail:dchltm@dchltm.cz, www.dchltm.cz 
ředitel: Růžena Kavková, prezident: R.D. ICLic Józef Szeliga 

Poradna pro uprchlíky a migranty: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice,
tel.: 416 733 487, fax: 416 733 485, e-mail: ubytovna@dchlm.cz  ,  Marie Haufová

Poradna pro osoby v zadluženosti: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice,
tel: 416 733 487, e-mail: ubytovna@dchltm.cz , Marie Haufová

Magdala – terénní program pro oběti obchodování s lidmi, tel: 416 733 487

Domov sv. M. Magdaleny:
Náměstí 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, tel: 412 379 211, 412 379 243
e-mail: dmm.jiretin@dchltm.cz, Hana Venturová, 
Centrum sociální rehabilitace při Domově sv. Máří Magdalény

CHOPS Chomutov: Březenecká 4804, 430 04 Chomutov, tel: 474 686 195,
e-mail: chops.chomutov@dchltm.cz, Jitka Sedláčková

CHOPS Liberec: Markova 299/4, 460 14 Liberec, tel: 603 505 963,
e-mail: chos.liberec@volny.cz, Zdeňka Černá

CHOPS Mladá Boleslav: Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav, tel:326 722 070,
e-mail: chops.mboleslav@dchltm.cz, Pavlína Šimková

CHPS Mnichovo Hradiště: Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště, 
tel. 326 772 282, 731 402 442, e-mail: chps.mhradiste@dchltm.cz, Stanislava Picková,
Osobní asistenční služba Mnichovo Hradiště a Bakov

Profesionální charity:

Oblastní charita Česká Kamenice, Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice, tel., fax: 
412 582 602, e-mail: kamenice@dchltm.cz , www.charita-ceska-kamenice.cz, Štěpánka 
Kecková 
Činnost: Domov svaté rodiny - Domov se zvláštním režimem; Nízkoprahové denní centrum, 
Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice, tel:412 582 602

Farní charita Česká Lípa, Dubická 992, 470 01 Česká Lípa, tel: 487 829 871
e-mail: reditelna@fchcl.cz, www.fchcl.cz, Eva Ortová
Činnost: Dům Jonáš – dům pro matky s dětmi v tísni a Chráněná dílna Jonáš - Dubická 2189, 
470 01 Česká Lípa, tel: 487 829 872, 487 829 871; Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež, Dubická 992, Česká Lípa; Klub Velryba, klub pro děti je součástí Domu Jonáš, 
jehož služeb využívají děti současných i minulých klientek z Jonáše. 

Oblastní charita Liberec, Uhlířská 424/7 Liberec 11, 460 01, tel: 485 103 964, 
charitaliberec@volny.cz , www.charitaliberec.cz , Ing. Marie Jandíková
Činnost: Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince, Školní 124, 463 31 Chrastava, tel: 
485 143 968, e- mail: domovvavrinec@volny.cz; Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov 
sv. Anny, Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou, mobil:
731 402 507; Domov pro matky s dětmi v tísní - Domov sv. Moniky, Uhlířská 424/7, 460 01 
Liberec, telefon/fax: 485 103 964, 731 402 510
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Farní charita Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, tel: 417770000,
e-mail: fchltm@fchltm.cz, www.fchltm.cz, Bc. Zdenka Broumská
Činnost: Azylový dům, Nízkoprahové denní centrum a Noclehárna - Dům P. Marie Pomocné 
48, Litoměřice, tel: 416 732 303, e-mail: ad@fchltm.cz; CHOPS - Charitní ošetřovatelská 
a pečovatelská služba, Dominikánské náměstí 92/1, 412 01  Litoměřice, tel.: 416 735 599  
e-mail: chops@fchltm.cz; Pečovatelská služba ve střediscích: Kosmonautů 2020/14 
a 2021/16, Litoměřice, tel: 416 734 181, e-mail: dps@fchltm.cz, Švermova 2099/16, 
Litoměřice, tel: 416 735 110, dps-svermova@fchltm.cz , Velká Krajská 47/7, Litoměřice, 
tel: 416 735 110; 
Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory a týdenní stacionář, Zahradnická 1534/4 
a 1534/5,412 01Litoměřice, tel: 417 770 011, ds@fchltm.cz; Charitní domov sv. Zdislava, 
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice, tel: 416 733 809, chd@ fchltm.cz

Farní charita Lovosice, Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice, tel: 416 531 146, 
e-mail:fch. lovosice@centrum.cz, www.fchlovosice.cz, Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová, Dis.
Činnost: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a předškolní klub Amicus – Nádražní 805, 
Lovosice; Terénní služba pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a Charitní pečovatelská 
služba: Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice

Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most, tel.: 476 119 999, 
e-mail: charita@charitamost.cz, www.charitamost.cz , Mgr. Eva Čenkovičová
Činnost: Azylový dům Osek, K. H. Borovského 311, 417 05 Osek, 417 822 161, 
nikolova@ charitamost.cz;  Azylový dům a noclehárna Duchcov,  Nádražní 555/9, 419 01 
Duchcov, 417 533 124, lencova@charitamost.cz; Centrum „ Rodina v tísni“, „Já jsem 
maminka“, „Pastelka“, Husova 305,417 05 Osek,417 530 813, wankovska@charitamost.
cz; „Sovička“, MC Rozmarýnek: Jilemnického 2457(9), Fr. Malíka 973, 434 01 Most, 775 
713 301, stikova@charitamost.cz; Středisko asistenčních služeb, Fr. Malíka 973, 434 01 
Most, tel.:775 713 302, e-mail: lochmanova@charitamost.cz; Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Domino, ul.Školská 125, 435 42 Litvínov 8, tel.:603 148 127, e-mail: drapak@
charitamost.cz;
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro, ul.Jiráskova 3538, 430 03 Chomutov, 
tel.:603 148 127, e-mail: drapak@charitamost.cz; Odborné sociální poradenství, Hamerská 
258, 435 42 Litvínov 8, tel.:603 148 127, e-mail: drapak@charitamost.cz; Odborné sociální 
poradenství, Ruská 945, 436 01 Litvínov, tel.:603 148 127, e-mail: drapak@charitamost. cz; 
Odborné sociální poradenství, 17.listopadu 5461, 430 04 Chomutov, tel.:603 148 127, 
e-mail: drapak@charitamost.cz; Odborné sociální poradenství, ul.Husova č.p. 36/10, 419 01 
Duchcov, tel.: 417 532 083, e-mail: drahosova@charitamost.cz

Oblastní charita Rumburk, Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk, tel: 412 384 744, fax: 
412 332 774, e-mail: reditel@charitarumburk.cz, www.charitarumburk.cz,
Martina Škodová
Činnost: Občanská poradna Rumburk (Člen AOP), Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk, tel: 
412 384 745, e-mail: op@charitarumburk.cz; Občanská poradna Rumburk, k.m.Šluknov, 
T.G.Masaryka 580, 407 77 Šluknov, tel: 739 841 280, e-mail: op.slk@charitarumburk.
cz; Žijeme spolu - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Asistenční služba pro 
rodiny s dětmi, Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk, tel: 412 332 774, e-mail: nzdm@
charitarumburk.cz, asrd@charitarumburk.cz 

Oblastní charita Sobotka, Malé nám. 2, 507 43 Sobotka, tel: 493 572 205, e-mail: och@
sobotka.charita.cz, www.sobotka.charita.cz, Libuše Kollová
Činnost: Domov pro seniory – Domov pokojného stáří, Libošovice 39, 507 44, e-mail: dps.
libosovice@sobotka.charita.cz; Charitní pečovatelská služba, Malé n. 2, Sobotka 507 43

OCH Šluknov, Farní 154, 407 77 Šluknov, tel.: 602 236 279, e-mail: info@charitasluknov.
cz, www.charitasluknov.cz, Dr. Evelin Maria Habel
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Oblastní charita Teplice, Thámova 711/20, 415 01 Teplice, tel: 411 202 998, 
411 180 076, e-mail: teplice@charita.cz , www.teplice.charita.cz, Mgr. Pavel Majerák
Činnost: Azylový dům pro matky s dětmi Agapé, Husitská 78, 417 41 Krupka, tel: 411 180 
086, agape.tp@volny.cz; Sociálně aktivizační služby pro rodiny Agapé II., Pod dolní drahou 
88, 417 42 Krupka 1, 411180076, agape2@volny.cz; Občanská poradna Teplice, Thámova 
711/20, Trnovany, 415 01 Teplice 1, tel.: 411 202 998, e-mail: obcanska.poradna@seznam.cz  

Oblastní charita Ústí nad Labem, Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí n. L., tel: 475 601 805, 
e-mail: charita@charitausti.cz, www.charitausti.cz , Mgr. Petra Szaffnerová Bímonová, Dis.
Činnost: Azylový dům Samaritán, Štefánkova 1, 400 01 Ústí n. L., tel: 475 601 805, e-mail: 
samaritan@charitausti.cz, na stejné adrese Charita provozuje Denní centrum pomoci a 
Noclehárnu - komplex služeb pro lidi bez domova; Centrum služeb pro rodinu Světluška, 
Komunitní centrum pro děti Světluška, Varšavská 42, 400 03 Ústí n/L - Střekov, tel: 475 221 
211, e-mail: svetluska@charitausti.cz; Terénní programy, Varšavská 42, 400 03 Ústí n. L.; 
Dům pokojného stáří sv. Ludmily, V Aleji 434, 403 17 Chabařovice, tel: 475 225 185, e-mail: 
ludmila@charitausti.cz; Nízkoprahový klub Tykadlo, Poláčková 2, 400 11 Ústí n/L Dobětice, 
tel: 475 212 314, tykadlo@charitausti.cz

Dobrovolné charity:

Farní charita Děčín, FÚ, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín, telefon: 412 530 188
Oblastní charita Frýdlant, Děkanská 85, 464 01 Frýdlant v Č.
Oblastní charita Chomutov, FÚ, Náměstí 1. máje 32, 430 01 Chomutov, tel: 474 652 574
Farní charita Jablonec nad Nisou, FÚ Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec n/Nisou, tel.: 
483 312 327
Farní charita Jirkov, Kostelní 55, 431 11 Jirkov, tel: 474 659 460
Farní charita Libochovice, FÚ, Purkyňova 17, 411 17 Libochovice, tel: 416 591 061
Oblastní charita Mělník, Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník, 315 684 963
Farní charita Mladá Boleslav, FÚ, Kateřiny Militké 58/10, 293 01 Mladá Boleslav, tel: 
326 324 115
Oblastní charita Mšeno u Mělníka, Nám. Míru 33, 277 35 Mšeno, tel: 774 666 320
Oblastní charita Varnsdorf, nám. E. Beneše 471, 407 47 Varnsdorf, tel: 412 379 211
Farní charita Vratislavice, Tanvaldská 51, 463 11 Liberec 30, tel: 485 160 625
Oblastní charita Žatec, Hošťálkovo nám. 133, 438 01 Žatec, tel: 603 772 481
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Charita 
Česká republika 

Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10,

412 01 Litoměřice
Telefon: 416 731 452, 416 735 606      

E-mail: dchltm@dchltm.cz
www.dchltm.cz

Konto: KB Litoměřice 174441471/0100
Liga Bank eG 8200505 BLZ 75090300

Text: zaměstnanci DCH Litoměřice
Použité fotografi e:

archiv farních, oblastních
a diecézní charity

Náklad: 400 ks
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