
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOVO ÚVODEM 
 
 Rok 2015 přinesl opět mnoho nového do činnosti ústecké YMCA. Podařilo se nám 
uspořádat168 akcí, celoročně pracovalo 14 zájmových skupin a konal se po dlouhé době opět 
letní dětský tábor. Nízkoprahový klub Orion v Krásném Březně navštívilo nad 300 
neorganizovaných dětí a mládeže a pro ústeckou veřejnost jsme kromě velikonočního a 
vánočního koncertu uspořádali v řadě již 4. ročník rodinného odpoledne „Závodů kočárků“ a 
spolupořádali výstavu o 17. listopadu pro více jak 2 tisíce žáků základních škol a jejich rodiče. 
 Dokázali jsme díky finanční podpoře vytvořit 16 pracovních pozic. Jsme aktivně 
zapojeni do činnosti koordinačních skupin pro sociální péči a prorodinnou politiku a tím i do 
plánování komunitního plánu péče ve městě Ústí nad Labem. 
 V rámci YMCA ČR nám byl udělen titul MŠMT do roku 2020 jako uznaná NNO pro 
práci s dětmi a mládeží. Děkujeme všem, kdo přispěli k této bohaté nabídce činnosti. 
Především dobrovolníkům za jejich věnovaný čas, vedoucím zájmových kroužků a 
zaměstnancům, kterým záleží na zkvalitňování našich aktivit. Dále velké díky patří všem 
dárcům a podporovatelům. 
 
 
SPOLUPRACUJEME 
 
Dárci: Krajský úřad Ústeckého kraje, MPSV ČR, MŠMT ČR, YMCA v ČR, Statutární 
město Ústí nad Labem, NROS - program Pomozte dětem, Amádeus Real a.s., Nadace Albert, 
SVS a.s., SČVK, a.s., a další. 
 

Partneři: TJ Sokol Ústí nad Labem, Čajovna u spícího draka, Vinárna Podskalák, Club 
DOMA, OC Sever, Dobrovolnické centrum, Ústecké hudební studio, CJD Heidenau  
 

Instituce: Statutární město Ústí nad Labem, Úřad práce v Ústí nad Labem, Informační centrum 
města Ústí nad Labem, Severočeské divadlo, 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 města, Českobratrská církev Evangelická 
 

Média: Český rozhlas SEVER, ČTK, Regionální televize, Deníky Bohemia, Měsíčník 
ENTER a časopis PROTEIN. 
 
 

HISTORIE 
 
 YMCA v Ústí nad Labem, jako nevládní nezisková organizace zahájila svou činnost 27. 
září 1998 organizováním zájmových klubů a kroužků na ZŠ v regionu a pořádáním sportovních 
akcí, vzdělávacích, zájmových a výchovných projektů na dobrovolnické bázi s obecně 
prospěšným charakterem. Pořádala letní tábory v přírodě a svými aktivitami reagovala na 
prevenci a péči o děti a mládež na území města.  YMCA (Křesťanské sdružení mladých lidí) 
je mládežnická asociace, hnutí služby a pomoci. 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.               



INFORMACE O YMCA V ÚSTÍ NAD LABEM 
 
 
Název:  YMCA v Ústí nad Labem 
 
Právní forma: spolek – nevládní nezisková organizace 
 
IČ:   265 33 839 
 
Bankovní účet: FIO a. s. – 171 519 069 / 2010 
 
Adresa sídla:  Drážďanská 106, 400 07 Ústí nad Labem 
 
Kontaktní:  Vaníčkova 9, 400 01 Ústí nad Labem 
 
Telefon:  + 420 475 220 831 
 
Email:  usti@ymca.cz 
 
Web:   www.usti.ymca.cz 
 
 
 
RADA SDRUŽENÍ 
 
 
Předseda:  Filip Hušek 
 
Místopředseda:  Ing. Pavel Hušek 
 
Člen:   Pavel Hušek jr.  
 
Člen:   Pavlína Hušková  

 
 
 

REVIZNÍ KOMISE 
 
 
Předseda:  Bc. Petr Svoboda 
 
Člen:   Mgr. Iva Svobodová  
 
 
 
 
 



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 2 
let. Je to první kontakt a setkání s vrstevníky a fungování 
v kolektivu. 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 
2015 navštívilo klub nad 300 uživatelů. 
Průměrná denní návštěvnost byla 35 uživatelů.  
 
                                                                                           
                                            



LEZECKÉ KROUŽKY 
 
 Lezecké kroužky fungují na boulderové stěně 
každý čtvrtek od 15 do 19 hod. v klubu Doma, kde 
můžeme působit celoročně. Jsou určené dětem od 5ti let do 
cca 14 let. Výuka probíhá ve skupinách pro začátečníky i 
pokročilé a vedou je kvalifikovaní vedoucí z akreditací 
MŠMT. Náplní kroužku je výuka lezeckých dovedností a 
teorie lezení, vše zábavnou formou. V roce 2015 kroužky 
navštěvovalo 15 dětí. 
 
                                          
KROUŽEK LUKOSTŘELBY 

 
  Kroužek se schází pravidelně od září 
každý čtvrtek od 15 do 16 hod. Děti ve věku od 8 
do 18 let, docházejí do pronajaté tělocvičny TJ 
Sokol ve Vaníčkově ulici v Ústí nad Labem. 
Náplní klubu je výuka lukostřelby tzn. ovládání 
luku, správné míření na terč a správné dodržování 
pravidel při střelbě. V roce 2015 kroužek 
navštěvovalo 16 dětí. 
 
 
 
 

 
KROUŽEK PING-PONGU a STOLNÍHO 
FOTBALU 
 

Kroužky se schází pravidelně každý úterý a čtvrtek 
v NZDM Orion od 14 do 16 hod. a účastní se ho děti ve věku 
od 12 do 18 let. Náplní klubu je výuka stolního tenisu a 
správné dodržování pravidel při hře. Děti se účastní her a 
turnajů. V roce 2015 kroužky navštěvovalo přes 50 dětí. 
 
 
KROUŽEK HUDEBNÍ, TANEČNÍ a HRA KLÁVESY  

 
Kroužky se schází v prostorách NZDM Orion a jsou určené 

znevýhodněným dětem děti ve věku od 12 do 18 let. Taneční kroužek se 
scházel každý čtvrtek od 15 do 17 hodin a během roku docházelo 33 
účastníků. Hry na klávesy se účastnilo přes 50 dětí ve dvou kroužcích, a 
to v pondělí a ve čtvrtek od 14 do 17 hodin. Hudební kroužek navštívilo 
přes 80 dětí za celý školní rok ve dnech úterý a středa od 15 do 16 hodin. 
Kroužky vedou kvalifikovaní pracovníci, ale i dobrovolníci, studenti z řad 
připravujících se budoucích pedagogů a sociálních pracovníků. Kroužky 
v dětech rozvíjí zájem o smysluplné trávení volného času a upevňují své 
přátelské vztahy. 

 
  



KROUŽEK POSILOVÁNÍ a BOXU 
 

Kroužky se schází pravidelně každý úterý a středu v NZDM Orion 
od 14 do 18 hod. a účastní se ho děti ve věku od 12 do 18 let. Náplní a 
cílem kroužků je zlepšování fyzické stránky a ovládání a vybíjení své 
agresivity. V roce 2015 kroužky navštěvovalo přes 50 dětí. 
 
 

 
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 
2015 se uskutečnilo několik setkání s průměrnou účastí 15 
seniorů. 

 
 
 
CESTOPISNÉ BESEDY 
 
 Cestopisné besedy se konaly v roce 2015 celkem 4, a to ve Vinárně 
u Sv. Urbana v Ústí nad Labem. Uskutečněné cestopisné besedy byli o 
Albánii, o Gruzii a dvě besedy o Rumunsku. Celkem besedy navštívilo více 
jak 100 návštěvníků z řad ústecké veřejnosti.  
 
 
 
FILOSOFICKÝ KLUB 
  

 
 
 
 

Filosofický klub je volně otevřený klub pro 
zájemce o filozofické myšlení a rozpravy. V roce 2015 
uspořádal klub pro ústeckou veřejnost v čajovně U 
spícího draka 5 akcí a to na téma: Mistr Jan Hus, 
Kulturní dědictví, Anna Svídnická, O sektách a 
poslední na téma Budhismus. Přednášejícími jsou 
vždy zajímaví hosté.  
 

 
 
 
 



 
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 2015 působilo v naší organizaci 
celkem 20 dobrovolníků ze zahraničí. V roce 2015 u nás 
rok působila Denisa Cirt z Rumunska a Tamta Rurua 
z Gruzie. Obě byli pro naší organizaci velkým přínosem.                                                 
Byli hlavně zapojeni do aktivit v nízkoprahovém klubu 
Orion, v Lezeckém centru YMCA a mateřských centrech. 
Dále se podíleli na různorodých jednorázových akcích, 
které naše organizace pořádala.  
                                           
 
 
KONCERTY  
 
 V roce 2015 jsme uspořádali 
2 koncerty pro veřejnost. 
Velikonoční koncert, který se konal 
na Zelený čtvrtek 2. 4. v kostele Sv. 
Floriána v Krásném Březně. Dále 
Adventní koncert 10. 12. v salonku 
Severočeské vědecké knihovny 
v Ústí nad Labem. Koncerty jsou již 
tradiční a navštěvuje je každý rok 
více jak 60 lidí. 
 
 
 
VÝSTAVY 
 

V roce 2015 jsme uspořádali 2 výstavy pro ústeckou veřejnost. 1. výstavou byla „Cesta Orionem“ 
v atriu zámku v Krásném Březně, na které mohli návštěvníci (především místní základní školy) shlédnout 
výtvarné práce znevýhodněných dětí z NZDM Orion. Celou výstavu připravili klienti NZDM pod vedením 
sociálních pracovnic osobně.  

2. výstava s názvem „Od listopadu k listopadu“ byla 
uskutečněna k výročí 17. listopadu v prostorách ZŠ Vojnovičova. 
Výstavu navštívilo přes 2.000 návštěvníků a setkala se s velikým 
ohlasem jak z řad dětí tak jejich rodičů.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
 

Po dlouhé době jsme opět uspořádali dětský letní tábor. Zúčastnilo se 
ho 17 dětí v termínu od 25. 7. do 1. 8. v rekreačním areálu v Poslově Mlýně 
v Doksech. Tábor byl zaměřen na baletní výuku a zlepšování fyzické kondice, 
v neposlední řadě na budování přátelství a smysluplné trávení volného času 
dětí.  
 

 
VYJÍMEČNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE 
 

 
V roce 2015 jsme 

uspořádali několik 
jednorázových akcí pro veřejnost, které navštívilo celkem 
více 2.500 lidí. Z těch nejvýznamnějších jsou to tradiční 
celorepublikové „Závody kočárků“, sportovní celodenní 
akce pro celé rodiny. V Ústí nad Labem se uskutečnili v 
parku na Severní Terase. Dále jsme se podíleli na účasti na 
„Veletrhu sociálních služeb“ na Lidickém náměstí v centru 
města. Na konci prázdnin to bylo „Indiánské rozloučení 
s létem“ a z dobročinných akcí „Den pro Adru“. 

 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015 

 
ROZVAHA 2015 

 
Aktiva  Kč Pasiva Kč 
Hmotný a nehmotný Investiční majetek 8 252 182 Vlastní jmění 8 209 761 
Finanční investice   Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta -636 819 
Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku -33 034 Závazky z obchodního styku 524 908 
Peněžní prostředky 803 303 Závazky ze závislé činnosti 45 124 
Pohledávky z obchodního styku 544 026 Daň z příjmů právnických osob   
Pohledávky za zaměstnanci   Ostatní pasiva -10 815 
Ostatní aktiva 14 951     
Aktiva celkem 9 581 428 Pasiva celkem 8 132 159 
Ztráta 0 Zisk 1 449 269 

 

    
Náklady Kč Výnosy Kč 
Spotřeba materiálu, DHIM, DNIM 100 344 Dotace MŠMT  281 900 
Služby, nájmy, opravy, telefony, cestovné, energie  1 389 575 Jiné dotace - přímé KČ (minist., obce, nadace) 3 936 982 
Mzdy, OON, ZP, SP a ost. zákonné pojištění 1 256 279 Členské příspěvky 9 300 
Ostatní náklady  709 964 Dary  338 725 
Odpisy   Příjmy z vlastní činnosti  231 274 
Poskytnuté dary a příspěvky 4 860 Ostatní výnosy  112 109 
Daň z příjmu právnických osob       
Náklady celkem 3 461 022 Výnosy celkem 4 910 291 
Zisk  1 449 269 Ztráta  0 
    


