SLOVO ÚVODEM
Každý rok se ohlížíme a hodnotíme výsledky naší práce, náš přínos pro společnost a cesty jakými jsme přispěli ke
zlepšení života dětí a mládeže v Ústí nad Labem.
Snažíme se přispět k občanské společnosti tím, že ji seznamujeme s aktuálními tématy, možnostmi pro mladé lidi a
informacemi o jiných kulturách.
Naše aktivity jsou zaměřené na hlubší rozvoj osobnosti člověka, tak aby obstál v moderní době a udržel si své hodnoty.

SPOLUPRACUJEME
Dárci: Start Up s.r.o., Coprosys s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Envirocont, Jan Novák - výpočetní technika,
Primaska Audit, VZP ČR, Nadace VIA, Philip Morris ČR, Česká národní agentura Mládež, Soledpro s.r.o.,
SPOLCHEMIE a YMCA v ČR.
Instituce: Statutární město Ústí nad Labem, Informační centrum města Ústí nad Labem, Národní památkový ústav v
Ústí n/L., Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Úřad městského obvodu Ústí nad
Labem-město a Neštěmice, MPSV, MŠMT, Probační a mediační služba, Úřad práce v Ústí nad Labem.
Neziskové organizace: WHITE LIGHT I. o. s., Ústecké hudební studio, ZOO Ústí nad Labem, Béthel Litoměřice,
Centrum komunitní práce, CDJ Heidenau, CVJM Dresden, CVJM Chemnitz, Člověk v tísni - klub Nový svět,
Dobrovolnické centrum, Sociální agentura, Fokus - sdružení pro duševně nemocné, Tyflocenrum, Československá
církev Husitská, Českobratrská církev evangelická, Církev bratrská, Česká křesťanská akademie, Římsko-katolická
církev, ULITA, Sequia a YMCA v ČR.
Média: Česká televize, Česká rozhlas SEVER, ČTK, Deník Bohemia, Deník Právo, Městské noviny, Mladá fronta
DNES, Nové Ústecké přehledy, Radniční zpravodaj, Rádio LABE, Televize LYRA - regionální nezávislá televize a
PROTEIN.

HISTORIE YMCA V ÚSTÍ NAD LABEM
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 v
Ústí nad Labem a do Rady humanitárních organizací.
YMCA v Ústí nad Labem je křesťanská 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
Pavel Hušek jr., - předseda Rady sdružení
Vjačeslav Jelisejev - místopředseda Rady sdružení
Filip Hušek - člen Rady sdružení
Petr Svoboda - člen Rady sdružení
Revizní komise
Mgr. Jan Opočenský - předseda Revizní komise
Tomáš Kolařík - člen Revizní komise
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Poradní skupina
Ing. Pavel Hušek - zahradní architekt a památkář, člen České komory architektů
Michal Polesný - projektový manažer a facilitátor koordinačních skupin za oblast dětí a mládeže, etnických
menšin a drogových závislostí a člen Komise programu aktivní politiky Rady města Ústí n/L
Jindřich Šrejber - předseda sdružení ARS PORTA BOHEMICA
Informace o YMCA v Ústí nad Labem
Název:
YMCA v Ústí nad Labem
Právní forma: občanské sdružení
Sídlo, adresa: Hradiště 4, 400 01, Ústí nad Labem
Telefon:
+ 420 475 220 831
E-mail:
usti@ymca.cz
Web. stránky: www.usti.ymca.cz
IČO:
265 33 839
Bankovní spojení: ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelny - 171 519 069 / 0300
Raiffeisen Bank
- 171 519 069 / 5500
Číslo konta veřejné sbírky (obnova klášterní zahrady)
- 1111 095 / 5500

MATEŘSKÁ CENTRA
Mateřská centra Pohádka i Broučci jsou členem sítě mateřských center v České republice. Jsou otevřena pro děti od
šesti týdnů do předškolního věku. Dále slouží maminkám či tatínkům na mateřské dovolené pro setkávání, vzdělávání,
zábavě i rozvoji dětské osobnosti formou her, do nichž se mohou zapojit i další rodinní příslušníci a dobrovolníci.

Mateřské centrum Pohádka bylo založeno na principu rodinné
svépomoci, poskytující společenství, solidaritu a otevřenost všem
generacím. Je místem, kde jsou děti vítány. Zde mohou nalézt
přirozené společenství svých vrstevníků a vidět svoji matku jiné roli,
než v domácnosti. Maminky se mohou zúčastnit různých programů
či se aktivně podílet na jejich vytváření. Mateřské centrum YMCA bylo otevřeno 2. 4. 2004 za účasti zastupitelů města
Ústí nad Labem. Nachází se v prostorách Dominikánského kláštera.
Dále je možné využít dětský koutek Rolnička,
kde si děti mohou hrát na pískovišti a dalších atrakcích. Ten byl otevřen 19. 9. 2004 za významného přispění
Městského obvodu Ústí nad Labem-město, Českého Telecomu a Start up Company.
Herna v MC POHÁDKA je otevřena od úterý do čtvrtka vždy od 9:00 do 12:00 a odpolední herna, vždy po objednání.
Hernu MC je také možno po domluvě využít k narozeninovým oslavám, či jiným dětským akcím. V pondělí a pátek
probíhají v MC Pohádka pravidelné akce, jako je cvičení pro nejmenší a miniškolka a 2x do měsíce jednorázové akce.
Pravidelné akce a jednorázové akce:
Mezi pravidelné akce patří miniškolka, cvičení miminek, vodní hrátky, aktivity v dětském koutku Rolnička na klášterní
zahradě. Mateřské centrum Pohádka navštívilo celkem 423 dětí.
Jednorázové akce:
Karneval ve sklepních prostorách Kláštera, Čarodějný rej, Dětský den Pohádka, Sportovní den pro nejmenší, Ze života
zvířátek, Drakiáda, Ústecká bludička, Narozeniny MC, Zvířátka v zimě, Kreativní programy pro nejmenší. Návštěvnost
jednorázových akcí celkem v MC Pohádka byla 837 osob.
Zdroje financování: MPSV ČR – 237.420,- Kč, Město Ústí nad Labem – 30.000,- Kč, Evropské zdroje – 103.921,- Kč,
Platby od uživatelů – 53.752,- Kč, vlastní zdroje – 104.996,- Kč.
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Mateřské centrum Broučci se nachází v bývalém obchodním
domě Květ v Neštěmicích. Centrum je otevřeno pondělí až
čtvrtek 9:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00. Herna v MC Broučci je
otevřena do čtvrtka vždy od 14:00 a pouze na objednávku. Od
pondělí do čtvrtka probíhají v MC pravidelné akce a kroužky, 2x
- 3x do měsíce jednorázové akce.
Pravidelné akce:
Výtvarný kroužek, hudební kroužek, cvičení miminek, cvičení dětí do 3 let, masáže kojenců, pěvecký sbor Broučci,
baletní kroužek, miniškolka. Mateřské centrum Broučci navštívilo celkem 479 dětí.
Jednorázové akce:
Příprava na Velikonoce, Poklad Velikonočního zajíčka, Narozeniny MC Broučci, Hudební vystoupení Broučků, Dětský
den Broučci, Vítání léta v Neštěmickém parku, Jarní a Podzimní malování, koncert Broučků v parku, Sportovní den,
Vánoční besídka, Mikulášská nadílka, Z pohádky do pohádky, Zimní radování. Návštěvnost jednorázových akcí celkem
v MC Broučci byla 703 osob.
Zdroje financování: MPSV ČR – 232.620,- Kč, Město Ústí nad Labem – 35.000,- Kč, ÚMO Ústí nad Labem-Neštěmice
– 25.000,- Kč, Evropské zdroje – 85.283,- Kč, Platby od uživatelů – 64.518,- Kč, vlastní zdroje – 19.422,- Kč.
Více o mateřských centrech na www.usti.ymca.cz/pronejmensi/
Tento program byl podpořen MPSV ČR a Městem Ústí nad Labem.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ORION
Poslání zařízení
Posláním nízkoprahového klubu Orion je sociální začlenění ohrožených dětí a mládeže z cílové skupiny.
Nízkoprahový klub Orion se deklaruje jako:
-

poskytovatel sociálních služeb v cílových lokalitách
typ zařízení dle komplexu sociálních služeb „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“
vykonavetel veřejně prospěšných aktivit prostřednictvím práce profesionálních pracovníků odborníků a
dobrovolníků

Poskytování sociálních služeb vnímáme jako veřejně deklarovaný závazek a jako důležitou aktivitu směřující k naplnění
poslání o.s. YMCA v Ústí nad Labem jako hnutí služby a pomoci všem potřebným.
Otevírací doba zařízení:
Po – Čt
14:00 – 18:00
Pá
14:00 – 16:00 (kontaktní hodiny)
Cíle zařízení
-

zlepšit kvalitu života cílové skupiny
nízkoprahovým způsobem poskytovat potřebným dětem a mládeži sociální pomoc a asistenci, zprostředkovat
řešení problémů, které hrozí z vyhrocení různých společenských konfliktů
předcházet/omezit/zabránit sociálně patologických jevům, které se v rámci cílové skupiny vyskytují
zmírnit nebezpečí vyplývající z komplikovaných životních událostí (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů,
časté stěhování, školní problémy), konfliktních společenských situací (delikventní činnost) a negativních
zkušeností (zanedbávání a týrání v dětství, sexuální zneužívání, návykové látky)
vytvářet cílové skupině podmínky k aktivitám a zkušenostem, které pozitivně formují jejich osobnost
vést cílovou skupinu k zodpovědnosti za svůj život a k vnitřnímu přijetí základních etických a morálních principů
jako důležité součásti plnohodnotného a smysluplného života.
podporovat aktivity cílové skupiny směřující k jejímu sociálnímu začlenění.
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Obecné principy poskytovaných služeb
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Orion se hlásí k těmto základním principům:
-

poskytování služeb dle etického kodexu sociální práce
fungování služby dle platných standardů NZDM vytvořených Českou asociací streetwork
poskytování služeb dle zákona o sociálních službách a dalších platných zákonů
dodržování práv klientů
respektování svobodné volby klientů
zapojení klientů do tvorby obsahu i formy služby
poskytování služeb na základě skutečných potřeb klientů
poskytované služby musí být vždy směřovat ku prospěchu klienta z dlouhodobého hlediska
poskytované služby se řídí principy nízkoprahovosti:
- všichni klienti z cílové skupiny mají, při dodržení stanovených pravidel, stejný nárok na
poskytnutí služeb bez ohledu na rasu, pohlaví, vzdělání, náboženské vyznání, jazyk, sociální původ,
příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
- součástí nabízených služeb není podsouvání či šíření ideologie nebo náboženského přesvědčení
- klient může zůstat v anonymitě
- pro užívání služeb není nutná pravidelná docházka, registrace,
- klient může přicházet a odcházet ze zařízení dle vlastního uvážení
- klient se nemusí zapojit do připravených činností
- základní služby jsou poskytovány bezplatně

Zdroje financování: MPSV ČR – 300.000,- Kč, Město Ústí nad Labem – 210.000,- Kč, ÚMO Ústí nad LabemNeštěmice – 10.000,- Kč a vlastní zdroje – 43.571,- Kč.
V roce 2008 navštívilo Nízkoprahový klub ORION - 356 klientů.
více na: www.usti.ymca.cz/promlade/orion/
Podpořen MPSV ČR, Ústeckým krajem a Městem Ústí nad Labem

LEZECKÉ CENTRUM
Sportovní a zábavné rodinné centrum s umělou lezeckou stěnou (9 metrů) & boulderem
s rozlohou 105 m2 jsou umístěné v zastřešeném venkovním atriu. V lezeckém centru je
možné samostatné lezení, lezení s jištěním instruktora, pro začátečníky, pokročilé, i
rekreační a profesionální lezení. V atriu dále nabízíme další sporty: stolní tenis, badminton,
šipky a fotbálek. V úterý a čtvrtek probíhají pravidelné lezecké kroužky pro děti od 5ti do
14ti let a pro zájemce z řad veřejnosti Akademie lezení. Pro všechny věkové kategorie je
připraven každý poslední pátek v měsíci lezecký turnaj.
Otevírací doba pro veřejnost: pondělí - sobota 15:00 - 20:00 hod.
neděle: pouze na objednávku
více informací na: www.stena.ymca.cz
Součástí lezeckého centra je CAFÉ-BAR, který je možno využít k lehkému občerstvení a
vypití studeného či teplého nápoje s obsluhou v příjemném nekuřáckém prostředí. Café bar mohou využívat, jak
návštěvníci lezecké stěny, tak i internetové kavárny.

INTERNETOVÁ KAVÁRNA
Je vybavena 11 PC s připojením na internet. V dopoledních hodinách slouží jako školící
místnost pro počítačové kurzy v rámci projektů EU. V odpoledních hodinách je internetová
kavárna zpřístupněna pro veřejnost. Součástí Internetové kavárny je CAFÉ-BAR, který je
možno využít k lehkému občerstvení a vypití studeného či teplého nápoje s obsluhou v
příjemném nekuřáckém prostředí. Pro širokou veřejnost je pravidelně poslední čtvrtek
v měsíci pořádaná cestopisná beseda na zajímavá témata.
Otevírací doba kavárny: pondělí - sobota 15:00 - 20:00 hod.
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SPORTOVNÍ KLUB YMCA
Koná se každou sobotu od 18:00 do 21:00 popř. 21:00 na 26. ZŠ, Mírová 4. Sportovní klub je zaměřen na volejbal,
florbal. Pravidelný počet účastníků – 80 lidí/rok.
Dále YMCA pořádá pravidelné turnaje:
Velikonoční turnaj ve stolním tenise, YMCA Bowling Cup 2009, Prázdninový turnaj v minigolfu, Měsíční turnaje v lezení,
Turnaj o Zlatou skobu a Zimní turnaj ve stolním fotbale.

SENIOR KLUB YMCA
Koná se poslední středu v měsíci vždy od 16:00 do 18:00 v prostorách Mateřského centra POHÁDKA v areálu
Dominikánského kláštera. V rámci klubu probíhají přednášky na různá zajímavá témata – historie, kultura, zájmy a
koníčky, cestopisy apod. Součástí je příjemné posezení u kafe, čaje při zpěvu písní a duchovního zamyšlení. Senior
klub YMCA navštívilo během roku cca 215 lidí.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
V období od 17. - 18. 7. 2008 proběhla víkendová akce v Ústí nad Labem s partnery z CJD Heideanu. Zúčastnilo se
celkem 18 osob.
A obdobný tábor pod názvem „CZE-GER Camp v Pockau proběhl o prázdninách od 23. - 27. 7. 2007 s počtem 15
účastníků.

KONCERTY A VÝSTAVY
Již šestým rokem pořádala ústecká YMCA Veřejnou sbírku pro získání finančních prostředků na rekonstrukci klášterní
zahrady v areálu dominikánského kláštera a její zpřístupnění široké veřejnosti (více na www.usti.ymca.cz). Spolu
s existujícími zařízeními v prostorách kláštera, by se historická zahrada měla stát součástí centra kultury a vzdělanosti a
sloužit k pořádání pravidelných akcí různých žánrů a zaměření.
The Beatles Revival Boom Band & Symphonic Orchestra zahráli pro klášterní zahradu 30. 5. 2009
Benefiční výtěžek z koncertu: 10.000,- Kč.
Veřejná sbírka křesťanského sdružení mladých lidí YMCA pro obnovu klášterní zahrady v areálu Dominikánského
kláštera v Ústí nad Labem – číslo konta 1111095/5500.
Benefiční koncerty v Kostele sv. Vojtěcha
YMCA tradičně pořádala v období vánoc benefiční koncerty. Dne 29.11 se uskutečnil první adventní benefiční koncert,
na němž vystoupil Komorní pěvecký sbor Concerto. Dne 6.12 se uskutečnil druhý adventní benefiční koncert studentů a
kantorů Konzervatoře Teplice. Na třetím adventním koncertu, který se konal 13.12. vystoupil Severočeský smyčcový
kvintet. Výtěžek bude použit na obnovu a revitalizaci historické části Klášterní zahrady v objektu Dominikánského
kláštera.
„SAMETOVÁ REVOLUCE" aneb Historie událostí 17. listopadu 1989
Ve dnech 17.11 - 16.12 se v kostele sv. Vojtěcha konala populárně-historická výstava o
historii událostí 17. listopadu, která byla spolupořádaná neformální skupinou mladých
lidí „YOUTH CLUB“, Muzeem města Ústí n/L., Filozofickou fakultou UJEP v Ústí n. L. a
o.s. ARS Porta Bohemica k 20. výročí od sametové revoluce.
Výstava probíhala od ÚT do SO mezi 10 – 17 hod. a v neděli od 13 do 16 hod. Výstava a
koncerty byly podpořeny Městem Ústí nad Labem a Českou národní agenturou
MLÁDEŽ.
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2009
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2009
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

ROZVAHA 2009
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
Výnosy
327 365,25 Dotace MŠMT
Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce,

Kč
226 500,00

1 967 215,37 nadace)
1 224 321,00 Členské příspěvky
21 920,70 Dary
Příjmy z vlastní činnosti
1 650,00 Ostatní výnosy

1 700 211,50
10 550,00
373 348,83
1 235 566,90
28 911,52

3 542 472,32 Výnosy celkem
32 616,43 Ztráta

3 575 088,75
0,00

Kč
Pasiva
8 252 181,50 Vlastní jmění
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta
-33 034,00 Závazky z obchodního styku
541 817,17 Závazky ze závislé činnosti
444 091,31 Daň z příjmů právnických osob
Ostatní pasiva

Kč
8 209 761,21
501 524,07
160 589,27
54 385,00

9 205 055,98 Pasiva celkem
0,00 Zisk

9 172 439,55
32 616,43
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246 180,00

