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SLOVO ÚVODEM 

 

Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit.  

Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, 

aby staronový vítr a čerstvý elán přinesl zásadní změny v řešení konkrétních úkolů a aktivit. Na rozdíl k 

tomu: vize, filosofie a směřování ústecké YMCA pak bylo předáno, jako štafetový kolík, do rukou těm, 

kteří chtějí dlouhodobě spolupracovat na strategii rozvoje celé naší YMCA. 

 

 

SPOLUPRACUJEME 

 

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká 

národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. 

 

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, městský obvod Ústí nad 

Labem - Neštěmice, MPSV, MŠMT, Komunitní nadace, Ústí nad Labem – centrum. 

 

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, 5+2 Dny, Nové Ústecké přehledy, Měsíčník 

REGIO a časopis PROTEIN, Týdeník 5+2. 
 
 

 
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  

 

PORADNÍ SKUPINA: členové - Ing. Pavel Hušek - zahradní architekt a památkář, člen České komory 

architektů, Michal Polesný - projektový manažer Centra komunitní práce, facilitátor koordinačních skupin 

za oblast dětí a mládeže, etnických menšin a drogových závislostí, Jindřich Šrejber - předseda sdružení 

ARS PORTA BOHEMICA 
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            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 - 171 519 069 / 2010 

 ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelny - 171 519 069 / 0300 

 Raiffeisen Bank - 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 a ke konci roku akci Vánoční 

malování. Nově máme také výuku anglického jazyka. Koutek je otevřen denně, od pondělí do pátku od 

8.30 do 17.00 hodin.                                                                                   
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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 2013 

navštívilo klub 224 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 

 

V roce 2013 jsme přesunuli lezeckou stěnu z atria 

budovy objektu v Krásném Březně 

do centra města do klubu Doma, kde můžeme působit 

celoročně. 

V Lezeckém centru je možné samostatné lezení, lezení 

s jištěním instruktora, pro začátečníky, pokročilé, i 

rekreační a profesionální lezení. V úterý probíhají 

pravidelné kroužky lezení pro děti od 5-ti do 14-ti let a 

pro dospělé zájemce pořádáme Akademii lezení.  

Lezecké centrum je pro veřejnost otevřeno od úterý do 

soboty 15.00   

Odkaz na naše webové stránky www.stena.ymca.cz 

 
                                               

 

 

 

http://www.stena.ymca.cz/


 5 

 

PROJEKT: Víceúčelové dětské hřiště Vinařská 
 

Obyvatelé sídliště Pod Holoměří - ulice Vinařská 

během let 1999 – 2009 zkoušeli a dotazovali se u 

minulých tří po sobě působících starostů centrálního 

obvodu Ústí nad Labem- město, a žádali podporu o 

vybudování hřiště, a opravu celého prostoru, avšak 

bez výsledku. Na sklonku roku 2009 se dotoho 

zapojila ústecká YMCA, coby nevládní nezisková 

organizace realizující veřejně prospěšné projekty, 

mohla sehrát roli ústředního hráče a získat 

především finanční prostředky. Nejprve jsme obešli 

několik místních obyvatel, získali podpisy a 

zpracovali projekt, který jsme podávali jako 

grantovou žádost na nadaci Partnerství, s názvem: 

Zeleň místo asfaltu v roce 2009. Projekt však nebyl podpořen, tak zas uběhlo několik málo let a v průběhu 

roku 2012, jsme znovu tuto záležitost otevřeli, a to přímo setkání s panem starostou Tvrdíkem – ÚMO ÚL - 

centrum. První jednání bylo bez výsledku, ale s jistým příslibem, pokud budou peníze v rozpočtu, by se 

mohlo hřiště realizovat. Napsali jsme do médií pár článků během podzimu roku 2012, a před vánocemi se 

objevil první dárce, ústecká firma Rekultivace s.r.o, která nám přislíbila celých 50 tisíc korun. Tak jsme 

začali připravovat podklady a psát projekt, aby bylo získáno dalších cca 250 tisíc korun. Za YMCA jsme 

uskutečnili několik jednání a schůzek s dalšími možnými spolupracujícími subjekty jako s ředitelkou 

mateřské školky Vinařská, se zástupci jednotlivých samospráv panelových domů na tamním sídlišti, 

realizovali jsme 2 veřejná setkání pro místní obyvatele ve spolupráci s organizací Stop tunelům, která nám 

mohla též oslovit další politiky a lidi ve vedení 

města Ústí n. L. a angažovala se v propagační 

kampani pro podporu a výstavbu 

víceúčelového dětského hřiště. Bylo též 

několik dalších setkání s panem starostou 

Tvrdíkem, který přišel na začátku roku 2013 s 

pozitivní zprávou, že peníze na hřiště budou, 

že to záleží jen na schválení zastupitelstva, a 

my jsme tedy připravili vše potřebné. Mezitím 

jsme ještě žádali o 50 tisícový finanční 

příspěvek u ústecké Komunitní nadace a s 

dobrým výsledkem, podpořili nás. Získali jsme 

také peníze na zeleň. V květnu 2013 

zastupitelstvo centrálního obvodu vše 

schválilo a to ve výši 400 tisíc korun, i s tím, 

že technickou část včetně vybavení zařídí 

sami. Nám tedy již jen zbývá na jaře 2014 vysázet zeleň a pak společně se zástupci města a dalších subjektů 

hřiště oficiálně a slavnostně otevřít. Slavnostní otevření proběhne na konci dubna 2014 za účasti všech 

partnerů a realizátorů projektu. 

 

Realizátoři a partneři projektu: 

Pavel Hušek jr. (ředitel YMCA v Ústí nad Labem) – řešitel projektu a komunikace s regionálními médii 

Mgr. Markéta Fialová (programová manažerka YMCA v Ústí nad Labem) – propagace a PR projektu 

Mgr. Jan Tvrdík (starosta městského obvodu Ústí nad Labem – město)  

Monika Králová (vedoucí oddělení čistoty a zeleně) 

Jan Šilínek (oddělení čistoty a zeleně - mobiliář v zeleni, hřiště, zeleň, čistota) 

Bc. Iva Neuvirthová (ředitelka Mateřské školy Vinařská)  

Ing. arch. Jan Hrouda (stavební architekt) – zpracovatel Architektonické studie 

Ing. Pavel Hušek (zahradní architekt) – zpracovatel Dendrologického průzkumu a Studie 
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Ing. Gabriel (majitel zahradnické firmy) – realizátor sadovnických úprav a výsadeb 

Obyvatelé sídliště Pod Holoměří, členové výborů samospráv jednotlivých panelových domů Vinařská a 

aktivní občané města Ústí nad Labem. 
 
 
 

 

 

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. TS se schází pravidelně jednou týdně 

v pondělí od 16 hodin v centru města Ústí nad Labem. 

Program je částečně nízkoprahový, tím že je otevřen každému 

návštěvníkovi bez ohledu na dosavadní hudební znalosti a 

dovednosti. 

Program: zpěv, hra v kapele, tanec, připravování dramat, zamýšlení se nad zajímavými tématy. 

Jednorázové akce: řada koncertů v Ústí nad Labem a dalších místech v ČR, účast na několika víkendových 

soustředěních a workshopech v ČR. 

 

 

SENIOR KLUB YMCA 

 

Koná se pravidelně poslední středu v měsíci (mimo července a srpna), vždy od 16.00 do 18.00 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 2013 se uskutečnilo 10 setkání s průměrnou účastí 15 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 18 do 

30 let věku. Od roku 2006 do roku 2013 působilo v naší organizaci 

celkem 18 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.                                                  

                                           

 

 



 7 

KONCERTY 

 

14. 9. 2013 proběhl netradiční koncert písničkáře, textaře, skladatele, 

hudebníka, zpěváka, herce, učitele jógy, zedníka a rebela vůči 

totalitnímu režimu, v atriu Lezeckého centra YMCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.12. Proběhla akce:  Vánoční úsměvy – adventní koncert 

v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. 

Netradiční vánoční koncert v podání umělců: I. 

Davidenko - zpěv, Vladimir Goncharov (Vladimír 

Gončarov) - klavír a tanec, Natalia Vasina - tanec a 

dalších..  

 
 
 
 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2013 
 
 

Náklady Kč Výnosy Kč 

Spotřeba materiálu,DHIM,DNIM 372 248 Dotace MŠMT  128 100 

Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie  2 297 499 Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, nadace) 6 825 531 

Mzdy, OON, ZP, SP a ost.zákonné pojištění 3 220 638 Členské příspěvky 7 450 

Ostatní náklady  1 697 740 Dary  98 079 

Odpisy 0 Příjmy z vlastní činnosti  372 401 

Poskytnuté dary a příspěvky 7 850 Ostatní výnosy  447 674 

Daň z příjmu právnických osob 0     

Náklady celkem 7 595 976 Výnosy celkem 7 879 234 

Zisk  283 258 Ztráta  0 

 
 

ROZVAHA 2013 
 
 

Aktiva  Kč Pasiva Kč 

Hmotný a nehmotný Investiční majetek 8 252 182 Vlastní jmění 8 209 761 

Finanční investice   Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 448 084 

Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -33 034 Závazky z obchodního styku 460 400 

Peněžní prostředky 1 077 160 Závazky ze závislé činnosti 350 449 

Pohledávky z obchodního styku 1 088 282 Daň z příjmů právnických osob   

Pohledávky za zaměstnanci   Ostatní pasiva 789 000 

Ostatní aktiva 156 363     

Aktiva celkem 10 540 952 Pasiva celkem 10 257 694 

Ztráta 0,0 Zisk 283 258 

 


