SLOVO ÚVODEM
Rok 2014 přinesl nový čerstvý směr do našich programů a aktivit. Otevřeli jsme více
volnočasových aktivit pro děti a mládež. Stabilizovali jsme stávající programy a začali jsme
se více soustředit na budoucnost, co se týče vize, filosofie a směřování ústecké YMCA, tak
aby nový statut spolku a další záležitosti způsobu financování byly dlouhodobě udržitelné.
SPOLUPRACUJEME
Dárci: SVS, a.s., JUROS, s.r.o., Peter Cremer Central Europe, s.r.o, SČVK, a.s., Jasmína Hana Mašínová, YMCA v ČR a další.
Partneři: Čajovna u spícího draka, Vinárna Podskalák, Club DOMA
Instituce: Statutární město Ústí nad Labem, Informační centrum města Ústí nad Labem,
Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem, ZOO Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně,
městské obvody Ústí nad Labem – Neštěmice, Severní Terasa a Centrum, MPSV, MŠMT,
Ústecká komunitní nadace, NROS – Pomozte dětem, Nadace Albert.
Neziskové organizace: WHITE LIGHT I. o. s., Ústecké hudební studio, CJD Heidenau,
Dobrovolnické centrum, UJEP, Českobratrská církev Evangelická, Církev bratrská a YMCA
v ČR.
Média: Český rozhlas SEVER, ČTK, Deníky Bohemia, Nové Ústecké přehledy, Měsíčník
ENTER a časopis PROTEIN.
HISTORIE
YMCA v Ústí nad Labem zahájila svou činnost 27. září 1998 organizováním
zájmových klubů a kroužků na základních školách v regionu Ústí nad Labem a pořádáním
sportovních akcí a letních táborů v přírodě. Od roku 1998 YMCA na Ústecku realizuje
vzdělávací, zájmové a výchovné projekty na dobrovolnické bázi s obecně prospěšným
charakterem a dopadem na rozvoj místního regionu. V oblasti prevence a péče o děti a
mládež realizuje různorodé programy na území města. YMCA je zapojena do činnosti
koordinační skupiny za oblast dětí a mládeže Sociální komise Rady města Ústí nad Labem.
YMCA v Ústí nad Labem je nevládní nezisková organizace (Křesťanské sdružení mladých
lidí) - mládežnická asociace, hnutí služby a pomoci bližnímu. Posláním je předávat mladým
lidem (nejen věkem, ale i duchem) základní principy morálky, etiky a křesťanské lásky k
bližnímu. Vést je v duchu demokracie a svobodně uvažujících občanů naší společnosti. V
rovnováze všech tří stránek lidské osobnosti - těla, duše a ducha, se YMCA snaží realizovat
preventivní programy a také realizuje mnoho zajímavých projektů různorodého charakteru
bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, sociálního či společenského postavení nebo politického a
náboženského přesvědčení.
RADA SDRUŽENÍ: Předseda - Filip Hušek, místopředseda - Ing. Pavel Hušek,
členové - Pavel Hušek jr. a Pavlína Hušková
REVIZNÍ KOMISE: Předseda - Bc. Petr Svoboda, člen - Mgr. Iva Svobodová

INFORMACE O YMCA V ÚSTÍ NAD LABEM
Název:
YMCA v Ústí nad Labem
Právní forma: spolek - nevládní nezisková organizace
Sídlo, adresa: Drážďanská 106, 40007, Ústí nad Labem
Telefon: + 420 475 220 831
E-mail: usti@ymca.cz
Webové stránky: www.usti.ymca.cz
IČO:
265 33 839
Bankovní spojení: FIO Bank
ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelny
Raiffeisen Bank

- 171 519 069 / 2010
- 171 519 069 / 0300
- 171 519 069 / 5500

DĚTSKÝ KOUTEK U ZVÍŘÁTEK
Dětský koutek U Zvířátek je umístěn ve 2. patře obchodního domu
Sever v centru města Ústí nad Labem. Je vybaven a přizpůsoben pro děti od 2
do 6 let a jejich rodičům. Je místem
klidným a bezpečným a je především
využíván veřejností pro krátkodobé
hlídání dětí, ale také jako herna pro
společný pobyt rodiče s dítětem.
Program DK je přizpůsobený věku
dítěte a zaměřen na harmonický rozvoj
jeho osobnosti. Nechybí zde výtvarné, pohybové a vzdělávací
aktivity, pro děti i rodiče. 3x v týdnu je na programu v dopoledních
hodinách Miniškolka pro děti od 2let. Je to první kontakt a setkání
s vrstevníky a fungování v kolektivu. V průběhu roku jsme
uspořádali 3 větší akce, pro občany Ústí nad Labem, i mimo prostor DK. Akce s názvem, Jak se nebát
nemocnice, Drakiáda v Doběticích na Mariánské skále a ke konci roku akci Vánoční malování. Koutek je
otevřen denně, od pondělí do pátku od 8.30 do 17.00 hodin.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ORION
Nízkoprahový klub Orion je registrovaná sociální služba sloužící
pro děti a mládež ve věku 12 až 18 let. Posláním nízkoprahového klubu je
sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže z Krásného Března, kdy
cílem je prevence před patologickými jevy. Tyto činnosti, které jsou
v rámci klubu poskytovány, lze rozdělit do dvou skupin: volnočasové
aktivity, které jsou pravidelné a nepravidelné a dále pak sociální služby.
Mezi pravidelné aktivity můžeme zařadit stolní fotbálek, PC s internetem, pin pong, karaoke, taneční
kroužek, nepravidelné aktivity se odvíjí na základě témat měsíce, které závisí na potřebách našich uživatelů a
slouží jako primární prevence. (Tématy mohou být šikana, plánované rodičovství, rasismus, stop drogám,
domácí násilí, nezaměstnanost). Při těchto aktivitách pomáhají především dobrovolníci ze zahraničí, takže
uživatelé mohou rozvíjet své komunikační schopnosti v cizím jazyce. Důležitým faktorem je důvěryhodný
vztah mezi odbornými pracovníky a uživateli klubu. Avšak důvěryhodný vztah je důležitý i při řešení
komplikovaných životních událostí našich dětí jako je rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté
stěhování, školní problémy spojené se záškoláctvím, problémy při uplatňování na trhu práce, finanční
situace, těhotenství aj. Dále se řeší negativní zkušenosti vyplývající zejména z vrstevnických skupin
(zkušenost s drogami a jinými omamnými látkami). V rámci sociálních služeb kvalifikovaní sociální
pracovníci nabízejí krizovou intervenci, doprovodné služby, kontakty s institucí, vzdělávací činnosti,
informační servis, poradenství aj.
Klub je otevřen v odpoledních hodinách od pondělí do
čtvrtka vždy od 14:00 do 18:00. Pátek je vyhrazen pro
individuální služby poskytované jednotlivým uživatelům. Za
rok 2014 navštívilo klub 225 uživatelů. Průměrná denní
návštěvnost byla 30 uživatelů. Za jeden z největších úspěchů
považujeme pomoc jednomu uživateli s maturitou a dále
s příjímacím řízením na vysokou školu, kde nyní dokončil
úspěšně první semestr.

LEZECKÉ CENTRUM v klubu DOMA
Lezecké centrum funguje v klubu Doma každý
čtvrtek od 15 do 20 hod., kde můžeme působit
celoročně. V Lezeckém centru je možné samostatné
lezení, lezení s jištěním instruktora, pro začátečníky,
pokročilé, i rekreační a profesionální lezení. Ve čvrtek
probíhají pravidelné kroužky lezení pro děti od 5-ti do
14-ti let a pro dospělé zájemce pořádáme Akademii
lezení.

LUKOSTŘELECKÝ KLUB
Lukostřelecký klub pod vedení instruktora Lukáše Poláka se schází pravidelně od října každý čtvrtek
od 15 do 16 hod. Děti ve věku od 8 do 18 let, docházejí do pronajaté tělocvičny TJ Sokol ve Vaníčkově ulici
č. 9 v Ústí nad Labem. Náplní klubu je výuka lukostřelby, ovládání luku, správné míření na terč a správné
dodržování pravidel při štřílení.

TENSING
TenSing je zkratka pro "teenagers singing", což je zpívání
náctiletých, "týnejdžrů". TenSing je hudebně-sociálně-preventivní
program pro všechny mladé lidi ve věku od 13 do 20 let, ale i
starší. Tento program nabízí možnost seberealizace formou
příjemně a užitečně stráveného času, při kterém mají mladí
možnost dostat se k tomu, co by si třeba jinde nezkusili … sólový
zpět na mikrofon, hra na bicí, elektrickou kytaru apod. V průběhu
roku 2014 se TenSing rozpadl a momentálně hledáme nového
vedoucího, který by se ujal vedení.

SENIOR KLUB YMCA
Koná se pravidelně poslední čtvrtek v měsíci (mimo července a srpna), vždy od 10.00 do 12.00
hodin, v prostorách Nízkoprahového centra Orion. Programy, s malým občerstvením při čaji a kávě, jsou
rozmanité. Probíhají přednášky a besedy na různá zajímavá témata - historie, kultura, příroda, cestování,
apod., doplněné obrázky či filmem. Na začátku Adventu se již tradičně zabývá praktickými ukázkami
adventní a vánoční výzdoby. Každé setkání je uvedeno krátkým Biblickým zamyšlením, modlitbou a
zpěvem křesťanských písní. V roce 2014 se uskutečnilo několik setkání s
průměrnou účastí 15 seniorů.

FILOSOFICKÝ KLUB
Filosofický klub se pravidelně scházel v roce 2014, poslední čtvrtek
v měsíci nejprve v první polovině roku v klubu DOMA a ve druhé polovině
roku pak ve vinárně La Barrique na Skřivánku, vždy s velmi zajímavými
hosty a tématy z oblasti filosofie, politologie, smyslu života, historie i
teologie. Hosty Filosofického klubu během roky 2014 byli: Mgr. Jan Kvapil,
Jaroslav Vojta Hynek, Mgr. Petr Dobeš, Simona Kuboušková, Ing. Tomáš
Růžička, David Kužela a další hosté…. Účastníky byli zájemci z řad ústecké
veřejnosti.

CESTOPISNÉ BESEDY
Cestopisné besedy se konaly nepravidelně každý měsíc v klubu DOMA
a na podzim roku 2014, a byly přesunuty do vinárny Podskalák na Lidické
náměstí č. 5 v Ústí nad Labem. Ti co cestopisné besedy navštěvují pravidelně,
mohli procestovat celý svět a podívat se na zajímavá místa nejen v Evropě.
Uskutečněné cestopisné besedy:
Povídání o Německu s Leou Rapch,
Promítání fotek o Anglii s Janem Vincencem, Toulky po jižní Moravě s Petrem
Němcem, Cestopis o Faerských ostrovech se Simonou Kubouškovou a o
Azorských ostrovech s panem Dr. Vladimírem Kaiserem a jeho ženou.

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
YMCA v Ústí nad Labem je hostitelskou a vysílající
organizací v programu Mládež v akci - Evropská
dobrovolná služba, což je otevřený program pro neformální
vzdělávání mladých lidí od 18 do 30 let věku. Od roku
2006 do roku 2014 působilo v naší organizaci celkem 20
dobrovolníků ze zahraničí. Byli zapojeni do aktivit v
nízkoprahovém klubu Orion, TenSingu, v Lezeckém centru
YMCA a mateřských centrech. Dále se podíleli na
různorodých jednorázových akcích, které naše organizace
pořádala.

KONCERTY
Velikonoční koncert aneb vokálně baletní večer, který se konal na Zelený čtvrtek 17. 4. 2014
v Červeném kostele v Ústí nad Labem. Dále jsme 5. 6. 2014 slavili 170 od vzniku světového hnutí YMCA.
Oslava se konala v Hotelu Clarion v Ústí nad Labem. V adventním čase jsme pak pořádali dva adventní
benefiční koncerty a to na 1. a 3. Adventní neděli. První adventní koncert se konal v kostele sv. Floriána (30.
11. 2014) a druhý adventní koncert pak ve Sborovém domě Církve bratrské v Ústí nad Labem.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014
Náklady
Spotřeba materiálu, DHIM, DNIM
Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné,
energie
Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté dary a příspěvky
Daň z příjmu právnických osob
Náklady celkem
Zisk

Kč
Výnosy
326 548 Dotace MŠMT
Jiné dotace - přímé KČ (minist.,
1 584 725 obce, nadace)
3 737 321 Členské příspěvky
4 788 873 Dary
Příjmy z vlastní činnosti
4 050 Ostatní výnosy
10 441 516 Výnosy celkem
0 Ztráta

Kč
211 300
8 447 389
16 390
348 505
405 168
32 009
9 460 761
980 755

ROZVAHA
2013

Aktiva
Hmotný a nehmotný Investiční majetek
Finanční investice
Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku
Peněžní prostředky
Pohledávky z obchodního styku
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní aktiva
Aktiva celkem
Ztráta

Kč
8 252 182

Pasiva
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk/neuhrazená
ztráta
-33 034 Závazky z obchodního styku
809 997 Závazky ze závislé činnosti
703 508 Daň z příjmů právnických osob
Ostatní pasiva
6 407
9 739 060 Pasiva celkem
980 755 Zisk

Kč
8 209 761
732 504
1 166 776
297 085
313 689
10 719 815
0

