SLOVO ÚVODEM
Čas plyne jako voda, a tak nestačí jen bilancovat, protože nám ukazuje chyby, učí nás pokoře a vytrvalosti,
přináším nám nové cenné zkušenosti. Ne jinak tomu bylo v roce 2010, kdy jsme otevírali nový Baby klub na Klíši a
Dětský koutek v obchodním domě Sever. Uspořádali jsme Ten Sing Show na Mírovém náměstí a 3. ročník
Ekumenické Bohoslužby v klášterní zahradě Dominikánského kláštera. V adventním čase jsme pak pořádali, jak již
tradičně, Adventní benefiční koncerty v barokním kostele sv. Vojtěcha.

SPOLUPRACUJEME
Dárci: Coprosys s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Envirocont, Jan Novák - výpočetní technika, Česká národní
agentura Mládež a YMCA v ČR.
Instituce: Statutární město Ústí nad Labem, Informační centrum města Ústí nad Labem, Státní vědecká knihovna v
Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, Úřad městského obvodu Ústí nad Labem-město a Neštěmice, MPSV,
MŠMT.
Neziskové organizace: WHITE LIGHT I. o. s., Ústecké hudební studio, ZOO Ústí nad Labem, CDJ Heidenau,
CVJM Dresden, CVJM Chemnitz, Dobrovolnické centrum, Československá církev husitská, Českobratrská církev
evangelická, Církev bratrská, Česká křesťanská akademie, Římskokatolická církev a YMCA v ČR.
Média: Český rozhlas SEVER, ČTK, Deníky Bohemia, Deník Právo, Městské noviny, Nové Ústecké přehledy,
Měsíčník REGIO a časopis 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 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
Pavel Hušek jr., - předseda
Vjačeslav Jelisejev - místopředseda
Filip Hušek - člen
Petr Svoboda - člen

REVIZNÍ KOMISE
Mgr. Jan Opočenský - předseda
Tomáš Kolařík - člen
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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

MATEŘSKÉ CENTRUM POHÁDKA
Mateřské centrum Pohádka je členem sítě mateřských center v České
republice. Je otevřeno pro děti od šesti týdnů do předškolního věku. 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. Pohádka byla založena na principu rodinné
svépomoci, poskytující společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Je místem, kde jsou děti vítány.
Mohou zde nalézt přirozené společenství svých vrstevníků a vidět svoji matku v jiné roli, než v domácnosti. Maminky
se mohou zúčastnit různých programů či se aktivně podílet na jejich vytváření.
Mateřské centrum bylo otevřeno v roce 2004 za účasti zastupitelů města Ústí nad Labem. Nachází se v prostorách
Dominikánského kláštera, v centru města Ústí nad Labem.
Herna je otevřena od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 12.00 hodin a odpolední herna, vždy po objednání. Hernu
MC je také možno po domluvě využít k narozeninovým oslavám, či jiným dětským akcím. V Pohádce probíhají
pravidelné akce, jako je cvičení pro nejmenší a minijesličky a 2x do měsíce jednorázové akce.
Pravidelné akce a kroužky: Miniškolka, Minijesličky, Cvičení miminek, Vodní hrátky, aktivity v dětském koutku
Rolnička na klášterní zahradě.
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, Dny otevřených dveří
a další kreativní akce pro nejmenší s rodiči.
Zdroje financování: MPSV ČR – 325.035,- Kč, Město Ústí nad Labem – 50.000,- Kč, Ústecký kraj – 50.000,- Kč,
Platby od uživatelů – 62.305,- Kč, vlastní zdroje – 32.098,- Kč, Sponzorské dary – 4.900,- Kč.

DĚTSKÝ KOUTEK ROLNIČKA
Dětský koutek Rolnička, byl otevřen 19. 9. 2004 za významného
přispění Městského obvodu Ústí nad Labem-město, Českého Telecomu a
Start up company. Je bezpečným místem na klášterní zahradě v centru
města, a navazující aktivitou pro mateřské centrum Pohádka. Děti si zde
mohou hrát na pískovišti a dalších atrakcích. Slouží nejen pro účely
Miniškolky a Minijesliček, ale také pro setkávání maminek na rodičovské
dovolené a další jednorázové akce mateřských center.
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MATEŘSKÉ CENTRUM BROUČCI
Mateřské centrum Broučci je členem sítě mateřských center v České
republice. Je otevřeno pro děti od šesti týdnů do předškolního věku. Nachází se
v bývalém obchodním domě Květ v Neštěmicích.
Centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 18.00 hodin. Herna je otevřena pouze na objednávku.
Probíhají zde pravidelné akce a kroužky, 2x - 3x do měsíce jednorázové akce.
Pravidelné akce a kroužky: Výtvarný kroužek, Hudebně pohybový kroužek, Cvičení miminek, cvičení dětí do 3 let,
masáže kojenců, pěvecký sbor Broučci, Baletní kroužek, plavání kojenců a batolat, Miniškolka
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 a
mnoho jiných.
Zdroje financování: MPSV ČR – 276.544,- Kč, Město Ústí nad Labem – 45.000,- Kč, ÚMO Ústí nad LabemNeštěmice – 30.000,- Kč, Platby od uživatelů – 95.117,- Kč, vlastní zdroje – 51.507,- Kč.

MATEŘSKÉ CENTRUM BABY CLUB
Mateřské centrum Baby Club je členem sítě mateřských center v České
republice. Je otevřeno pro děti od šesti týdnů do předškolního věku. Nachází v srdci
ústecké čtvrti Klíše.
Centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.00 hodin. Herna je otevřena pouze na objednávku.
Probíhají zde pravidelné akce a kroužky, 2x - 3x do měsíce jednorázové akce.
Pravidelné akce a kroužky: Cvičení miminek, Masáže kojenců, Hudebně pohybový kroužek, plavání kojenců a
batolat, Miniškolka
Jednorázové akce: Den otevřených dveří, Hudební dopoledne, Karneval, Podzimní malování, Chvilka bez
maminky, Dětský den, Vánoční besídka, Mikulášská nadílka, Z pohádky do pohádky, Zvířátka v zimě, Zimní
radování a malování a mnoho jiných.

DĚTSKÝ KOUTEK YMCA
Dětský koutek byl slavnostně otevřen ve 2. patře obchodního domu Sever v centru
města Ústí nad Labem. Je místem, bezpečným a vybavením přizpůsobeným pro děti od 2
do 6 let. 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, hudební aktivity ani psychosociální aktivity.
Koutek je otevřen od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin. Dle individuálních potřeb rodičů i v jiných hodinách.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ORION
Nízkoprahový klub Orion se deklaruje jako zařízení poskytující služby sociální
prevence dětem a mladým lidem ve věku od 12 - 18let, kteří se nachází v nějaké
komplikované či konfliktní životní zkušenosti, nebo jsou touto situací ohroženi. Klub se
nachází v sociálně vyloučené lokalitě Krásné Březno, a tak má k mladým potřebným
lidem opravdu blízko. Činnosti, které jsou v rámci klubu poskytovány, lze rozdělit do
dvou hlavních skupin: volnočasové aktivity a poskytované odborné sociální služby.
Volnočasové aktivity zahrnují běžně dostupné aktivity pro uživatele jako stolní fotbal,
stolní tenis, deskové hry, počítače s Internetem a další vybavení. Mezi další volnočasové aktivity pro návštěvníky
klubu patří různé kroužky (lezecký, taneční, atp.) a nepravidelné akce v klubu (promítání filmů, turnaje, diskotéky).
V oblasti odborných sociálních služeb klub poskytuje široké spektrum sociálních a blízkých služeb: kontaktní práce,
poradenství, kontakt s rodinou, situační a krizová intervence, doprovodná činnost, kontakt s institucí, vzdělávací
činnosti, preventivní programy.
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Klub je otevřen v průběhu pracovního týdne v odpoledních
hodinách. Pátek je vyhrazen pro individuální služby poskytované jednotlivým
uživatelům odbornými sociálními pracovníky.
V roce 2010 využilo služeb nízkoprahového klubu Orion celkem 238 dětí a
mladých lidí.
Projekt byl v roce 2010 podpořen z Individuálního projektu Ústeckého kraje
v rámci
OPERAČNÍHO
PROGRAMU
LIDSKÉ
ZDROJE
A
ZAMĚSTNANOST, oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace
příslušníků romských lokalit, částkou 1.127.005,- Kč.

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, šipky a fotbálek. V úterý a čtvrtek probíhají pravidelné kroužky
lezení pro děti od 5ti do 14ti let a pro dospělé zájemce pořádáme Akademii lezení. Pro
všechny věkové kategorie je připraven každý poslední pátek v měsíci lezecký turnaj či
další turnaj o zlatou skobu.
Lezecké centrum je pro veřejnost otevřeno od úterý do soboty 15.00 - 20.00 hod.;
v neděli a svátky 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 součástí Lezeckého centra a je vybavena 7 PC s připojením na
internet. V dopoledních hodinách slouží jako školící místnost pro kurzy,
semináře a vzdělávání s možností pronajmutí. 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.
Kavárna je pro veřejnost k dispozici v otevíracích hodinách Lezeckého centra
tzn. od úterý do soboty 15.00 - 20.00 hod.

TENSING
TenSing je zkratka pro "teenagers singing", což je zpívání náctiletých, "týnejdžrů". TenSing je hudebněsociálně-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. TS se schází
pravidelně dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin v prostorách
mateřského centra Pohádka. Program je částečně nízkoprahový, tím že je
otevřen každému návštěvníkovi nejen „z ulice“.
Program: zpěv, hra v kapele, tanec, připravování dramat, zamýšlení se nad
zajímavými tématy.
Jednorázové akce: TenSing show I. a II. a TenSing workshop
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SENIOR KLUB YMCA
Koná se pravidelně poslední středu v měsíci (mimo července a srpna),
vždy od 16.00 do 18. 00 hodin, v prostorách mateřského centra Pohádka
v areálu Dominikánského kláštera. 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.
Červnová setkání jsou dle podle počasí, již většinou na klášterní zahradě u
ohně, kde se zavzpomíná na časy mládí. 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 2010 se uskutečnilo 9 setkání s průměrnou účastí 14 seniorů.

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 18ti do 30 let věku. Od roku 2006 do roku 2010 působilo
v naší organizaci celkem 6 dobrovolníků ze zahraničí. Byli zapojeni do aktivit
v nízkoprahovém klubu Orion, v Lezeckém centru a mateřských centrech. Dále se
podíleli na různorodých jednorázových akcích, které naše organizace pořádala.
Zároveň jsme vyslali dva české dobrovolníky na dlouhodobý projekt do zahraničí.

KONCERTY
Již sedmým 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 zas zahráli pro
klášterní zahradu, a to: 26. 6. 2010
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 Adventní koncerty v Kostele sv. Vojtěcha
YMCA tradičně pořádala v období vánoc Benefiční koncerty. Dne
28.11 se uskutečnil první adventní koncert, na němž vystoupil soubor
Musica Semper Viva. Dne 5.12 se uskutečnil druhý adventní koncert
Pěveckého souboru CONCERTO. Na třetím adventním koncertu, který se
konal 12. 12. vystoupili studenti a kantoři Konzervatoře Teplice. Výtěžek
bude použit na obnovu a revitalizaci historické části Klášterní zahrady
v objektu Dominikánského kláštera.

JINÉ VYJÍMEČNÉ AKCE A AKCE VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI SUBJEKTY
YMCA Bowling Cup 2010 - každoročně pořádaný bowlingový turnaj dvojic pro zaměstnance, dobrovolníky
a účastníky programů nevládních neziskových organizací Ústí nad Labem a okolí. Hraje se o putovní poháry YMCA.
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Festival YMCA a Bohoslužba pod širým nebem - tradiční ekumenické
setkání lidí nejen z Ústeckých církví pořádané koncem léta na klášterní
zahradě pro širokou veřejnost zakončené koncertem známých kapel.
Celonárodní čtení Bible - tradiční velikonoční akce na Mírovém náměstí
v Ústí nad Labem pod záštitou Ministerstva kultury, pořádaná organizací Bible
21 a probíhající ve více jak dalších 80 měst ČR. Veřejného čtení se účastní
známé osobnosti Ústecka. Více na http://www.bible21.cz/
Exit tour - projekt televizního programu pro mládež EXIT 316 běžící od r. 2008
ve spolupráci s vybranými středními školami, s místními neziskovými organizacemi a s rockovou kapelou z USA.
V každém městě jsou uskutečněny kulturně-vzdělávací programy na 3 - 4 středních školách, připraveny odpolední
workshopy pro studenty a vše je zakončeno profesionální rockovou show pro 400 - 600 lidí.
Více na http://www.exittour.cz/

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2010
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 2010
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
382 674,00 Dotace MŠMT
2 242 584,00
1 887 832,00
47 827,00
0,00
8 898,00

Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce,
nadace)

Členské příspěvky
Dary
Příjmy z vlastní činnosti
Ostatní výnosy

Kč
261 400,00
2 911 664,00
15 150,00
74 320,00
1 365 189,00
34 768,00

4 569 815,00 Výnosy celkem
92 676,00 Ztráta

4 662 491,00
0,00

Kč
Pasiva
8 252 182,00 Vlastní jmění
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta
-33 034,00 Závazky z obchodního styku
543 997,00 Závazky ze závislé činnosti
1 111 522,00 Daň z příjmů právnických osob
Ostatní pasiva

Kč
8 209 761,00
501 524,00
730 638,00
152 703,00

9 874 667,00 Pasiva celkem
0,00 Zisk

9 781 991,00
92 676,00

6

187 365,00

