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Zahájení rekonstrukce prostor pro Jakub klub 18 za účasti starosty Orla Ing. S. Juránka z Brna,
projekční rmy Ing. M. Nového, dodavatele stavby Ing. V. Luňáka a dalších hostů.
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ÚVODNÍ SLOVO
Zdislavu z Lemberka a Podpora pro pěstouny sv. Josefa,
pěstouna Ježíška. Spoléháme na jejich ochranu pro nás i pro ty,
kterým v rámci jednotlivých služeb pomáháme.
Naše služba je náročná a vyžaduje nasazení a radost.
Nasazení pro druhé a radost ze setkávání. Často se dostáváme
do situací, kdy musíme hájit práva těch, které nikdo nechce
slyšet. Chtěla bych poděkovat všem našim zaměstnancům za
jejich přístup ke své práci, za úsměv a slova povzbuzení pro
druhé. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se připojili k naší
práci a věnují svůj čas druhým. Děkuji všem našim
podporovatelům a partnerům, zástupcům dalších organizací
za spolupráci. Děkuji všem klientům a rodinám, kteří naše
služby využívají a s důvěrou se na nás obracejí ve své tíživé
situaci. Děkuji všem, kdo nás podporují svoji modlitbou,
protože Boží požehnání a pomoc potřebujeme stále. Díky všem
se může naše dílo v Přelouči a okolí rozvíjet dále a přinášet
užitek.

Rok 2018 byl pro nás rokem rozvoje a Božího
požehnání. Byli jsme úspěšní v získávání nančních prostředků
na rozšiřování služeb tím směrem, jak vnímáme potřebu ze
strany lidí, kterým pomáháme. Díky dotačnímu programu
Místní akční skupiny Železnohorský region pro podporu
rozvoje sociálních služeb z EU fondů - IROP jsme mohli v říjnu
zahájit rekonstrukci dalších prostor pro novou službu Jakub
klubu 18 tj. pro věkovou skupinu 15-18 let. Služba Podpora
rodiny si z dotace Pardubického kraje zakoupila zánovní
služební auto, nanční spoluúčast jsme zajistili z výtěžku
Tříkrálové sbírky. V roce 2017 jsme zvedli mzdy na úroveň
příspěvkových organizací a v roce 2018 se nám podařilo výši
mezd udržet. To považuji za spravedlivé vůči pracovníkům, kteří
nepracují méně, než se pracuje v příspěvkových organizacích a
zaslouží si, aby jejich práce byla spravedlivě odměněna.
Během roku si týmy jednotlivých služeb vybírali své
patrony. Jakub klub má již od svého založení patrona sv. Jakuba,
apoštola, kterému je zasvěcený náš farní kostel na Masarykově
náměstí. Dobrovolnické centrum má patrona sv. Martina, který
se uměl dělit s druhými, v zimě i o svůj plášť. Naši dobrovolníci
jsou stejně tak vnímaví a pozorní k druhým lidem, kterým věnují
svůj volný čas a svůj úsměv. Podpora rodiny si vybrala sv.

Zdenka Kumstýřová
ředitelka
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ JAKUB KLUB
s výběrem navazující školy, pokračování ve vzdělání plně
podporujeme.
S dětmi jsme řešili i nepříjemné situace, které je trápily, zejména
vztahy mezi vrstevníky, nevhodné chování ve škole ke
spolužákům a autoritám a šikanu.
Děti podporujeme v jejich silných stránkách – pohybové
aktivitě, zpěvu, manuální zručnosti. Jsme rádi, že k nám děti
dochází. Chceme, aby pro ně byl klub místem, kde najdou
bezpečí, podporu a ocenění.

Kontakt: Českobratrská 90, budova Orlovny, Přelouč
Vedoucí klubu: Mgr. et Bc. Miroslava Škávová
Další členky týmu: Šárka Pleskotová, Mgr. Květa Kudová
a Bc. Renata Šimíčková
Co se nám během roku 2018 povedlo:
Rok 2018 byl pro Jakub klub ve znamení plánování a stěhování.
Z důvodu plánované částečné rekonstrukce budovy Orlovny
pro nový klub, pro mládež ve věku 15 – 18 let, jsme museli
poskytování činnosti směřovat do jiných prostor. Dočasně jsme
našli útočiště v Sokolovně v Přelouči.
Během roku náš klub navštívilo 65 dětí. Tyto děti k nám přichází
proto, že u nás chtějí trávit svůj volný čas, chtějí pomoci se
školními povinnostmi a také se učit novým dovednostem.
Postupně pak pracujeme na dalších zjištěných potřebách, které
jsou u každého individuální. Úspěchy zaznamenáváme
u jednotlivých školních dovedností, např. zlepšení se
v matematice, ve čtení, výslovnosti, v malé násobilce,
sčítání a odčítání. Dětem pomáháme s domácími úkoly
a referáty. Ve větší míře využíváme práci na PC, kde se děti učí
pracovat s počítačovými programy. S dětmi, které mají
odklad v nástupu do školy, pracujeme na zlepšení se
v předškolních dovednostech. U starších pak pomáháme

Na Den Země jsme se připojili k akci přeloučských skautů
„Ukliďme Česko – Ukliďme Přelouč“. Celkem asi 50 účastníků
uklízelo Slavíkovi ostrovy, stezky podél Labe až k parku.
Nasbírali jsme společně asi 20 pytlů odpadků!
S dětmi se každoročně zapojujeme se do projektu „Děti
pomáhají dětem“. Děti z klubu zdobily perníčky a vytvářely
šperky (náušnice a korálky), které byly za dobrovolný příspěvek
prodávány na Misijní neděli před kostelem sv. Jakuba. Výtěžek
1960,- Kč pak putoval chudým dětem do Indie. Děti tímto
vedeme v solidaritě s druhými.
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vedení obou přeloučských základních škol i koncepční
oddělení KÚ Pardubického kraje.

Evropské dotace pro rozvoj Jakub klubu
Od 1. 10. 2018 byla zahájená rekonstrukce prostor dle
projektu„JAKUB KLUB 18“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/00
06942). Rekonstrukce prostor je nancována z Integrovaného
regionálního operačního programu v rámci 3. výzvy MAS
Železnohorský region, z. s. Kvalita a dostupnost sociálních
služeb. Rekonstrukce byla úspěšně ukončená kolaudací dne
5. 4. 2019.

Využití TKS v roce 2018
Z Tříkrálové sbírky jsme nancovali pomůcky na tvoření
a sportovní vybavení - fotbalové, basketbalové a volejbalové
míče. Částečně jsme hradily i náklady na výlety do bioparku
Štít, Papilonia v Praze a do Flyzone parku v Hradci Králové
(cestovné a vstupné), ze kterých si děti odnesly spoustu zážitků.
Část prostředků z TKS byla využita při rekonstrukci nových
prostor pro Jakub klub 18, který bude nově pro mládež ve věku
15 – 18 let.

Poté od května 2019 bude v těchto prostorách provoz
NZDM Jakub klubu pro věkovou skupinu 15-18 let. Provoz
rozšířené cílové skupiny projekt „NZDM JAKUB KLUB 18“ (reg.
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009788) je po dobu tří let
nancovaný z operačního programu Zaměstnanost, v rámci
výzvy MAS Železnohorský region, z. s. MAS ŽR: OPZ – Sociální
služby – II.

STATISTIKA:
Počet zájemců
Počet uživatel
Počet setkání

65
35 (děti, které mají vypracovaný
individuální plán)
4 801

Projekt v roce 2018 významně nančně podpořil
Pardubický kraj a Město Přelouč.
Děkujeme.

Bez těchto dotací by nebylo možné službu NZDM Jakub klub
rozšířit dle aktuální potřeby. Záměr podpořilo Město Přelouč,
odbor sociálních věcí i oddělení sociálně-právní ochrany děti,
7
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Nové auto pro službu Podpora rodiny díky nanční podpoře Pardubického kraje a části výtěžku
Tříkrálové sbírky 2018. Auto požehnal místní katolický kněz P. Lubomír Pilka.
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PODPORA RODINY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nákup zánovního služebního auta. Povinnou 30% spoluúčast
jsme do nancovali z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Pro „naše rodiny“ i uživatele ostatních služeb naší organizace
pořádáme akce, při kterých se mohou setkávat, vyměňovat
zkušenosti nebo navazovat přátelství. Akcí se účastní i rodinní
příslušníci, běžně při nich poznáváme například prarodiče.
Prázdninový výlet do Mirákula i podzimní výlet do
Dýňového světa měly velký úspěch. Tradiční velikonoční
a vánoční tvoření pořádáme každý rok. Nejenže se setkají naši
uživatelé, pobaví se a něco vytvoří, ale i pro nás jsou tato setkání
zdrojem cenných informací o fungování rodin mimo běžné
prostředí setkávání.

Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Rita Levinská
Další členky týmu: Bc. Renata Šimíčková, Mgr. Květa Kudová
Naše služba nabízí pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit
sami. Služby poskytuje terénní i ambulantní formou.
Zásady, postoje a cíle naší služby jsou nosnými pravidly naší
služby. Dále se řídíme zejména hodnotami: důvěra, víra v dobro,
přijetí. S nimi pracujeme každodenně v rodinách, jsou pro nás
základními pilíři pro budování vztahů se členy uživatelských
rodin a v týmové komunikaci.
Co se nám podařilo v roce 2018:
V roce 2018 nedošlo k žádným personálním změnám, náš tým
byl stabilní. Věkovou různost považujeme za výhodnou,
zejména v pluralitě náhledů, názorů i uplatňování zkušeností.
Od ledna 2018 je naše služba zapojena do projektu„Rozvoj SAS
v Pardubickém kraji“. Díky projektu mohlo dojít k navýšení
úvazků pracovníků v přímé péči i k výraznému navýšení mezd
(podle aktuální vyhlášky MPSV).
Letos poprvé vyhlásil Pardubický kraj dotační řízení na
investice. Naše žádost byla úspěšná a získali jsme 160 000 Kč na

V roce 2018 jsme si vybrali jako patronku služby sv. Zdislavu
z Lemberka.
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poskytla dar ve výši 10 000 Kč pro pomoc rodinám s dětmi. Dar
jsme se použili: jedné rodině na nákup vánočních dárků ve výši
2 000 Kč, další rodině na pořízení postele v hodnotě 4 000 Kč
a třetí rodině na pořízení šatní skříně v hodnotě 4 000 Kč.
Děkujeme.

Bytová nouze v Přelouči:
Co nás trápí je dlouhodobá neutěšená bytová situace našich
rodin. Rodiny se opakovaně dostávají do akutní bytové tísně
a chybí možnost jim pomoci dočasným bydlením tak, aby
nemusely odcházet mimo region, vytrhávat děti ze škol
navázaných kontaktů a měly dost času na získání jiného
bydlení. Věříme, že se podaří získat tyto dočasné byty díky
angažovanosti našich pracovnic a navázané spolupráci se
Sokolem Přelouč.

STATISTIKA:
Počet uživatelských rodin: 27 v terénní formě a 16
v ambulantní formě.
Počet dětí ve věku od 0 do 16 let: 63
Počet dospělých: 31
Počet setkání s uživatelskými rodinami:1908 v terénní formě
a 75 v ambulantní formě
Počet ujetých km na setkání v rodinách: 17 613
Počet kontaktů s návaznými organizacemi: 410
(azylové domy a ubytovny, nadace, městské úřady, soudy,
OSPOD, pronajímatelé bydlení, psychologické služby, ÚP…)

Využití nančních prostředků z TKS 2018:
Díky nančním prostředkům jsme mohli podle daných pravidel
pomoci uživatelským rodinám s uhrazením například nájmu
a služeb, cesty dítěte na prázdniny a zpět, přispět na nákup
potravin, na vybavení pro školáky.
Další část nančních prostředků byla použita na uhrazení
dopravy výletů. Největší částkou jsme do nancovali nákup
sedmimístného auta pro terénní služby VW Caddy.
Ještě jednou děkujeme dárcům i dobrovolníkům Tříkrálové sbírky.
Další dary:
Náklady na Vánoční setkání rodin ve výši 5 000 Kč byly
uhrazeny z daru 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing.
Romana Línka, který převzal nad akcí záštitu. Paní Burdová nám

Služba Podpora rodiny je realizována v rámci projektu Rozvoj SAS
v Pardubickém kraj, který je spolu nancovaný z prostředků ESF –
OPZ, státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje.
Poskytovatelem dotace je Pardubický kraj. Reg. č. projektu je
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15005/0007762, zahájení realizace projektu je
1. 1. 2018, ukončení 31. 12. 2019.
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PODPORA PRO PĚSTOUNY
I v roce 2018 jsme nadále spolupracovali s organizací Prostor plus
o.p.s.. Tato organizace poskytuje vzdělávání pěstounům a také
výlety pro děti z pěstounských rodin. Obě služby jsou hojně
využívány.
V září jsme se poprvé zapojili do jednodenní akce: Den (pro)
pěstounství, který byl pořádán v Litomyšli pod záštitou
Pardubického kraje. Pracovnice služby PODPORA PRO
PĚSTOUNY měly na akci svoje stanoviště, kde měly připravenou
výtvarnou aktivitu pro děti: tvoření přáníček, ve kterých děti měly
možnost poděkovat pěstounům, nebo jim napsat nějaký vzkaz.
Účast pěstounských rodin na Dni (pro) pěstounství byla veliká.

Kontakt: Českobratrská 84, 535 01 Přelouč
Vedoucí a sociální pracovnice: Mgr. Pavlína Křepská
Posláním služby PODPORA PRO PĚSTOUNY je podpora
náhradních rodin, které pečují o děti, které nemohou být
vychovávány ve vlastní rodině. Prostřednictvím doprovázení
pomáháme v náhradních rodinách vytvářet podnětné
prostředí pro zdravý vývoj svěřených dětí a pro zajištění
harmonického prostředí pro všechny členy náhradní rodiny.
V roce 2018 jsme si zvolili patrona služby sv. Josefa.
V roce 2018 byly uzavřeny dvě nové dohody o výkonu
pěstounské péče a další rodiny z minulých let nadále
pokračovaly ve spolupráci s naší službou. I v tomto roce jsme
spolupracovali se třemi orgány sociálně právní ochrany dětí
v Přelouči, Čáslavi a Kutné Hoře.
Zorganizovali jsme společně s Nízkoprahovým zařízením pro
děti a mládež, Jakub klub Přelouč, výlet do Bioparku Štít a před
Vánoci jsme uspořádali společně se službou PODPORA RODINY,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,vánoční setkání,
kde si děti mohly vyrobit adventní věnec nebo vánoční
přáníčko. Obě akce se dětem z pěstounských rodin líbily.

Využití části výtěžku TKS 2018
Výtěžek z TKS byl v roce 2018 využit na výlety pro děti z
pěstounských rodin do Bioparku Štít a na vánoční tvoření.
Poděkování
Na tomto místě bychom rádi poděkovali spolupracujícím
institucím a organizacím: orgán sociálněprávní ochrany dětí v
Přelouči, orgán sociálně právní ochrany dětí v Čáslavi, orgán
sociálněprávní ochrany dětí v Kutné Hoře, organizace Prostor
plus o. p.s., Oblastní charita Pardubice. Doufáme, že tato
spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.
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STATISTIKA
Počet dohod:
Počet nových dohod:
Počet ukončených:
Počet svěřených dětí:
Počet pěstounů:
Celkový počet návštěv:
Celkový počet hodin v rodinách:

2)Poskytovat osobě pečující, s níž uzavřela dohodu
o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči
při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské
péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je
pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči
poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f):
V roce 2018sociální pracovnice v rodinách poskytovala
nejčastěji poradenství týkající se vzdělávání dětí (nástup na
učiliště a předškolní vzdělávání), výchovných problémů
svěřených dětí, výběru táborů a hospodaření pěstounských
rodin. Dále sociální pracovnice v pěstounských rodinách
pomáhala řešit problematický kontakt svěřených dětí s jejich
biologickými rodiči i s dalšími příbuznými.
V rámci sledování výkonu pěstounské péče pracovnice
individuálně pracovala s dětmi. Pro tuto práci využíval
a techniku:„Focus Box“, pomocí které získávala informace
z oblastí školy, rodiny, přátel, emocí atd. Součástí Focus Boxu
jsou i materiály na zjišťování názoru dítěte od organizace
LUMOS, ty pracovnice během návštěv také hojně využívala.
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Příspěvek Úřadu práce na výkon pěstounské péče byl pro
rok 2018 ve výši:
PLNĚNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONUSOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
DĚTÍ
Služba PODPORA PRO PĚSTOUNY, Charita Přelouč zahájila
svou činnost v březnu 2013 a je poskytována doposud.
Hodnocení jednotlivých bodů SPOD:
1)Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče
(§ 48 odst. 2 písm. d):
V roce 2018 byly uzavřeny 2 dohody o výkonu pěstounské péče.
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Sociální pracovnice byla v pravidelném kontaktus pracovnicemi orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Přelouči,
v Čáslavi a v Kutné Hoře. Minimálně každých 6 měsíců
sepisovala zprávu o průběhu výkonu pěstounské péče o každé
rodině a předávala ji příslušnému orgánu sociálně-právní
ochrany dětí.Ve většině případů však sociální pracovnice
s pracovnicemi orgánů sociálně-právní ochrany dětí komunikovala častěji.
V roce 2018 pomáhala sociální pracovnice jedné rodině zajistit
odbornou pomoc – právní kvůli kontaktu s polorodým
sourozencem.
3)Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1
písm. d) zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně
dětí, v platném znění)
V roce 2018 nebyl realizován žádný výchovně rekreační tábor
pro děti.
Místem výkonu sociálně-právní ochrany dětí je:
Českobratrská 84, Přelouč, dále spádové území obecního
úřadu obce s rozšířenou působností Přelouč, Čáslav
a Kutná Hora.
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HUMANITÁRNÍ STŘEDISKO
V roce 2018 jsme vydávali potraviny, které jsme vybrali v
Národní potravinové sbírce na podzim v roce 2017, celkem
656,76 Kg. Díky těmto potravinám jsme mohli podpořit 37
rodin a jednotlivců.
V případě potřeby využíváme také výtěžek z Tříkrálové sbírky.
V roce 2018 jsme nákupem potravin podpořili 1 rodinu, která s
námi spolupracuje. A to částkou do 2 000 Kč.

Potravinová pomoc
Potravinovou pomoc poskytujeme rodinám a jednotlivcům z
Přeloučska, jejichž situaci známe. Díky poskytnuté
potravinové pomoci mohli příjemci ušetřené nance použít na
uhrazení jiných potřeb.
V uplynulém roce jsme byli zapojeni do několika projektů, ze
kterých získáváme potraviny.
Od ledna do září pokračoval projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí – Potravinová a materiální pomoc pro
nejchudší. Pomoc je poskytovaná ve formě potravinových
balíčků, které obsahují základní trvanlivé potraviny. Díky těmto
potravinovým balíčkům jsme každý měsíc mohli podpořit 20
rodin s dětmi a v průměru 5 jednotlivců.
Od začátku září až do poloviny října probíhala v Tescu Přelouč
místní potravinová sbírka. Upřímně děkujeme všem dárcům
a také pracovníkům Tesca, kteří nám umožnili sbírku konat.
Již tradičně jsme v listopadu měli svůj stánek v přeloučském
Tescu v rámci Národní potravinové sbírky, kam dárci
odkládali darované potraviny. Letos lidé darovali 620,68
kilogramů potravin a hygienických potřeb. Děkujeme!

Ke konci roku 2018 jsme připravili nová pravidla výdeje
potravin hned z několika důvodů. Zdroje potravinové pomoci
se snižují, naopak příjemci potravinové pomoci přibývají a ne
vždy jsme viděli snahu rodiny svoji situaci měnit. Rozhodli jsme
se při výdeji potravinové pomoci zohledňovat nejen sociální
situaci příjemce, ale také jeho snahu svoji situaci změnit.
Omezili jsme dobu, po kterou mohou potravinovou pomoc
čerpat.
Nová pravidla jsme začali uplatňovat již v prosinci 2018
a pokračovat budeme i v roce následujícím. Ke konci roku 2019
se budeme s příjemci zamýšlet nad efektem nových pravidel.
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Charitní šatník

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Dobrovolnice: Lída Čapková
Provoz: pondělí 13-15 hod.

Vedoucí: Šárka Pleskotová
Jak jsme fungovali v roce 2018:
I v roce 2018 jsme zajišťovali pro seniory a pečující rodiny
půjčovnu kompenzačních pomůcek. Pomůcky slouží ke
krátkodobému zapůjčení, na dobu nezbytně nutnou pro
vyřízení potřebných náležitostí s pojišťovnou, které jim pak
umožní zakoupit si pomůcky vlastní.
Přestože počet kusů nabízených pomůcek není rozsáhlý, máme
ty nejdůležitější a nejběžnější pomůcky, které rodiny při
převzetí svých blízkých z nemocničního prostředí do domácí
péče potřebují.
Během roku 2018 jsme vytvořili nové pravidla půjčování
kompenzačních pomůcek, která slouží jako příloha ke smlouvě
o zapůjčení pomůcky. Dále byla provedena revize chodítek
„Rolátorů“ a oprava čalounění u chodítka s deskou.
V roce 2018 měla půjčovna 21 klientů
Zapůjčeno bylo celkem 27 pomůcek (24 nově a 3 pomůcky
dlouhodobě).

Co se v roce 2018 povedlo:
Nedílnou součástí naší sociální práce je i uspokojování
základních lidských potřeb. Výhodou naší organizace po této
stránce je fungující charitní šatník i možnost poskytování
potravinové pomoci.
Počty potřebných, kteří se na nás obracejí o pomoc, se zvyšují.
Abychom mohli dodržovat zásadu poskytování materiální
pomoci transparentně, přistoupili jsme po diskuzích ke změnám
pravidel. Vstup do šatníku bude podmiňován účastí všech
zájemců na sociálním šetření některé z pracovnic týmu. Toto
základní šetření formou rozhovoru má potvrdit či nepotvrdit
sociální potřebnost zájemců. Pravidla šatníku omezují počet
kusů oblečení na osobu i čas strávený v šatníku.
Dárců, kteří si zvykli darovat oblečení přímo nám, opět přibylo.
Museli jsme proto z omezených prostorových důvodů ke
skladování sezónního oblečení využít náhradní prostory
poskytnuté městem Přelouč. Přesuny materiálu z šatníku na
MěÚ a zpět si vyžadují čas i„sílu“ pracovnic služby.
Během roku 2018 navštívilo šatník 39 rodin, v průměru
navštívila jedna rodina šatník 5x za rok. Šatník zásobujeme
z darů fyzických i právnických osob. Lidé k nám věci sami vozí
nebo věci vyzvedáváme u nich doma.

Na co jsme využili část výtěžku z Tříkrálové sbírky:
Půjčovnu každoročně doplňujeme o další kompenzační
pomůcky z výtěžku Tříkrálové sbírky, dle potřeb rodin, které se
na nás obracejí. Během roku 2018 byly zakoupeny 2 nové
invalidní vozíky.

Děkujeme všem, kteří přispěli. A velký dík, patří i naší
dobrovolnici Lídě, která se o šatník stará.

Děkujeme rodinám, že se na nás s důvěrou obracejí. Rádi jim
pomůžeme.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Dobrovolnické
centrum Přelouč

Motto:„Jedna hodina týdně pro druhé“

přišel s novinkou Krajský úřad Pardubického kraje a od
1. 11. 2018 zavádí dobrovolnictví do svých vnitřních
předpisů. Zaměstnanci mají tak možnost vykonávat během
roku 8 hodin dobrovolnickou činnost ve vybraném
dobrovolnickém centru. Skvělý příklad, jak dále šířit myšlenku
dobrovolnictví a jak prakticky naplňovat princip společenské
odpovědnosti. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí i k nám.
Naše akreditované projekty podrobněji:
PROJEKT„DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ U FONTÁNY“
Dobrovolníci v Domově u Fontány Přelouč navštěvují obyvatele
domova a působí jako společníci při rozhovorech, doprovod při
procházkách, prostředníci společenského života, doprovod na
kulturní akce apod. S obyvateli domova seznamuje dobrovolníky koordinátorka a vedoucí oddělení. Cílem práce
dobrovolníků je přispět k udržení stávajících schopností
uživatelů, respektovat právo na jejich soukromí, zapojit
uživatele do kolektivu s ohledem na jejich zdravotní stav.
Během roku se uskutečnily 2 supervizní setkání pro
dobrovolníky a 2x vzdělávání formou přednášek a jednou
celodenní kurz komunikace a základů psychologie pro nové
dobrovolníky.

Kontakt: Masarykovo náměstí 48, Přelouč
Koordinátorka: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová
Dobrovolníci působí v rámci dvou akreditovaných projektů
„Dobrovolníci u nás“ a„Dobrovolníci v Domově u fontány“.
Co se v roce 2018 povedlo:
Každá služba naší organizace má nově svého patrona. Pro DC
jsme vybrali sv. Martina. Z toho důvodu jsme zorganizovali
v spolupráci s naší přijímající organizací ve čtvrtek 15. 11.
2018 v prostorách Domova u fontány Svatomartinské
setkání dobrovolníků a jejich ocenění. Naši dobrovolníci
docházejí k seniorům v Domově u fontány, kde jim předčítají,
povídají si, nebo jdou na procházku do zahrady. Pokud
dobrovolníkům vyhovuje více práce s dětmi, mohou docházet
do Jakub klubu. Činnost dobrovolníka je zpravidla jedna
hodina týdně, nebo podle jeho aktuálních možností. V letošním
roce se náš dobrovolnický tým rozrostl o 5 nových dobrovolníků ve věku 21 – 78 let.
A ještě jedna novinka v oblasti dobrovolnictví. Existuje již remní
dobrovolnictví, kdy rma vyšle několik svých zaměstnanců na
jeden den v roce do neziskové organizace, kde pomáhají podle
domluvy. Toto je častá praxe hlavně nadnárodních rem. Teď
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Jedna dobrovolnice s dětmi pravidelně vaří.
Během roku 2018 se na aktivitách s dětmi podílelo 16
dobrovolníků. Z toho nové dobrovolnice jsou 3 studentky.
Celkem odpracovali 235 hodin.

Celkem během roku v zařízení pravidelně působilo 20
dobrovolníků. Během roku podepsalo smlouvu 6 nových
dobrovolníků.
C. Počet dobrovolníků, kteří se do projektu zapojili:
(V případě, že evidujete počet odpracovaných hodin, uveďte
také počet odpracovaných hodin dobrovolníků.)
DOBROVOLNÍCI V DUF

2. dobrovolníci pro seniorské aktivizační programy - PC
klub vede dobrovolník důchodce každou středu 9.00-11.30,
relaxační cvičení se seniorkami vede jedna dobrovolnice
každý čtvrtek 17.00-18.00 a kroužek německé konverzace pro
seniory vede dobrovolnice každou středu 14.00-15.00 hod.
B ěhem rok u 2018 se na těchto aktivitách podíleli
3 dobrovolníci. Celkem odpracovali 129,5 hodiny.

20 dobrovolníků / 516 hodin

PROJEKT„DOBROVOLNÍCI U NÁS“
1. dobrovolníci pro NZDM Jakub klub Přelouč - doučování
v předmětech, ve kterých mají děti problémy ve škole. Často se
na doučování využívají tablety, kde dobrovolníci dětem radí, jak
ovládat výukové aplikace. Doučování probíhá zpravidla po
příchodu dítěte do klubu, pak si hraje anebo se připojuje
k dalším aktivitám. Další činnosti s dětmi v klubu – sportovní,
výtvarné, hudební či rukodělné, sportovní především
v tělocvičně.
Účast při pořádání různých společenských akcí spolu s dětmi
např. Den dětí, Rozlučka se školou, Den otevřených dveří
v Jakub klubu, Mikulášská besídka, Vánoční tvoření.

3. dobrovolníci pro středisko Charita Přelouč – Podpora
rodiny - pomoc v charitním šatníku
Během roku 2018 se na činnosti podílela 1 dobrovolnice
a v šatníku odpracovala 228 hodin.
Během roku se uskutečnily 2 supervizní setkání pro
dobrovolníky a 2x vzdělávání formou přednášek a jednou
celodenní kurz komunikace a základů psychologie pro nové
dobrovolníky.
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Počet dobrovolníků, kteří se do projektu zapojili:
Dobrovolníci v Jakub klub
16 dobrovolníků / 235 hodin
Aktivizační programy pro seniory
3 dobrovolníků / 129,5 hodin
Sanace rodin / charitní šatník
1 dobrovolnice / 228 hodin
CELKEM
20 dobrovolníků / 592,5 hodiny

Setkání dobrovolníků

Oceněné dobrovolnice
21

NAŠE DALŠÍ AKTIVITY
SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ORGANIZACÍ
Z OBLASTI PREVENCE
Dne 12.10.2019 se konala v Jakub klubu
pravidelná schůzka aktérů z oblasti
prevence v Přelouči. Tentokrát jsme
schůzku organizovali se „síťařkou“ Mgr.
Pavlou Vitáčkovou (MPSV), která má
v našem ORP v gesci síťování sociálních
služeb. Hosté přijeli z Krajského úřadu
Pardubice – romská koordinátorka
a pracovníci terénních programů Laxus
o.p.s., kteří mají zajímavé zkušenosti
z Přelouče i Chvaletic.
Setkání se za Přelouč zúčastnily ředitelky obou základních škol, školní
psycholožk a, vedoucí sociálního
odboru MÚ, sociální pracovnice na obci,
sociální pracovnice OSPOD, zástupkyně
našich služeb – Jakub klubu a Podpory
rodiny a„síťařka“.
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PROTIDROGOVÝ VLAK
REVOLUTION TRAIN V PŘELOUČI
V Přelouči byla možnost prohlídky unikátního projektu v oblasti
protidrogové prevence, který slaví velké úspěchy v ČR
i v zahraničí. Jedná se o zvláštně vybavenou vlakovou soupravu,
která nabízí pro návštěvníky interaktivní 90 minutový program.
V Přelouči byl vlak přistavěn v úterý 20. 11. 2018 na nádraží.
Během jednoho dne mohlo vlak navštívit asi 500 osob.
Prohlídky se konaly po skupinách max. 17 osob a vždy po 20
minutách může vstoupit další skupina. Přeloučské ZŠ kapacitu
téměř zaplnily a to celkovým počtem žáků 368, další místa jsme
nabídli ZŠ v Řečanech, která vyslala 77 žáků. Prohlídky žáků
začaly již v 7.20 a trvaly až do 16.30. Od 16.30 byl vstup zdarma
pro veřejnost.
Zástupci našich obou ZŠ, ZŠ Řečany nad Labem, ZŠ Chvaletice,
OSPOD, Charity i Městské policie v Přelouči již loni
o prázdninách tento vlak navštívili v depu v Praze a pro všechny
to byl hodně silný zážitek. Děkujeme zastupitelům Města
Přelouče, kteří záměr podpořili a využili jsme tak možnost
pozvat PROTIDROGOVÝ VLAK k nám!
Od organizátorů jsme získali zajímavé výstupy ze zpracovaných
dotazníků – žáků i pedagogů, které vykreslují, jak tuto
problematiku vnímají mladí v našem regionu.
Více o projektu je na www.revolutiontrain.cz
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VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRKY 2018 a 2019
Výtěžek v roce 2018 byl rekordní ve výši 275 064 Kč
65% se nám vrátilo a tuto částku jsme použili na podporu
projektu pomoci dětem v Indii přes Diecézní charitu Hradec
Králové a k do nancování našich služeb. Do Jakub klubu
jsme nakoupili nové vybavení - sportovní (fotbalové,
basketbalové, volejbalové balony, pinponkové pálky), dále
pak na tvoření - korálky, materiál na výrobu mýdel a
stavebnice. Z výtěžku byly hrazeny náklady na dva výlety pro
děti z klubu, kterých se účastnili i pěstounské rodiny a rodiny
v službě SAS. Největší část výtěžku byla využita na projekt
rekonstrukce prostor a rozšíření kapacity klubu.
Služba Podpora rodiny využila sbírkové peníze na
do nancování spoluúčasti na nákup služebního auta pro
terénní pracovnice. Dotaci poskytl Pardubický kraj ve výši
70%. Dále z výtěžku zaplatila pronájem prostor pro šatník a
sklad trvanlivých potravin, na nákup potravin pro rodiny v
nouzi. Pracovnice poskytují služby rodinám v nepříznivé
životní situaci, kdy je ohrožen zdravý vývoj dětí a rodina si
nedokáže pomoci sama.
Půjčovna kompenzačních pomůcek rozšířila svou nabídku
o 2 invalidní vozíky.
Více o celostátní sbírce je na www.trikralovasbirka.cz.

Velký dík patří všem koledníkům,
dobrovolníkům
i Vám všem dárcům !!!
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VÝTĚŽEK SBÍRKY ZA ROK 2019
(VÝTĚŽEK SBÍRKY ZA ROK 2018)
obec

výtěžek

obec

výtěžek

obec

výtěžek

Brloh

5 080,00 Kč (5 405 Kč)

Lipoltice

6 339,00 Kč (5 459 Kč)

Strášov

11 289,00 Kč (11 601 Kč)

Břehy

17 748,00 Kč (18 948 Kč)

Litošice

2 713,00 Kč (1 285 Kč)

Svinčany

9 282,00 Kč (7 323 Kč)

Hlavečník

3 447,00 Kč (1 370 Kč)

Lohenice

2 657,00 Kč (1 973 Kč)

Štěpánov

4 326,00 Kč (3 270 Kč)

Choltice

22 361,00 Kč (17 206 Kč)

Malé Výkleky

2 482,00 Kč (3 627 Kč)

Tetov

5 504,00 Kč (4 692 Kč)

Chvaletice

1 830,00 Kč (1 524 Kč)

Mělice

3 880,00 Kč (3 690 Kč)

Trnávka

1 595,00 Kč (2 236 Kč)

Jankovice

3 370,00 Kč (4 352 Kč)

Mokošín

5 851,00 Kč (5 747 Kč)

Tupesy

870,00 Kč (1 380 Kč)

Jedousov

2 855,00 Kč (1 451 Kč)

Pravy

2 280,00 Kč

Turkovice+Bumbálka

6 688,00 Kč (6 500 Kč)

Újezd u Přelouče

4 654,00 Kč (2 104 Kč)

Valy

2 935,00 Kč (5 313 Kč)

Přelouč

(0 Kč)

Kasalice, Kasaličky

4 094,00 Kč

Kladruby nad Labem

1 926,00 Kč (4 779 Kč)

Klenovka

2 908,00 Kč (1 502 Kč)

Rohovládova Bělá

14 803,00 Kč (13 057 Kč)

Veselí

10 046,00 Kč (9 682 Kč)

Kolesa

2 232,00 Kč (2 238 Kč)

Řečany nad Labem 26 680,00 Kč (8 583 Kč)

Voleč

7 985,00 Kč (6 755 Kč)

Vyšehněvice

8 855,00 Kč (5 149 Kč)

Zdechovice

8 917,00 Kč (6 953 Kč)
1 699,00 Kč (2 439 Kč)

(0 Kč)

Přepychy

49 138 Kč (45 415 Kč)
3 560,00 Kč (3 287 Kč)

Komárov, Bílé Vchýnice 1 963,00 Kč (1313 Kč)

Selmice

Kozašice

2 451,00 Kč (2 558 Kč)

Semín

16 232,00 Kč (15 218 Kč)

Krasnice

1 360,00 Kč (2 516 Kč)

Seník

1 120,00 Kč (1 255 Kč)

Žáravice

Lhota pod Přeloučí,

1 175,00 Kč (2 707 Kč)

Sopřeč

2 507,00 Kč (2 414 Kč)

Živanice, Nerad, Dědek 19 541,00 Kč (18 684 Kč)

Sovolusky

4 730,00 Kč (1 006 Kč)

Škudly

2 229,00 Kč
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(843 Kč)

Koledníci navštívili i obyvatele Domova u fontány.
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018
NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy a služby celkem
Spotřeba materiálu, energie

(v tis. Kč)
1 017
476

VÝNOSY

(v tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony a služby

23

Ostatní výnosy

96

Opravy a udržování

83

Tržby z prodeje majetku

Cestovné

42

Přijaté příspěvky a dary

Reprezentace

12

Provozní dotace

3 783

Ostatní služby

404

Výnosy celkem

4 002

II. Změna stavu

0

III. Osobní náklady celkem

2 981

Mzdové náklady

2 294

Zákonné pojištění

681

Ostatní osobní náklady

6

IV. Daně a poplatky

2

V. Ostatní náklady celkem

36

VI. Odpisy

36

VIII. Poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

2
4 074
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0
100

-72

PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
(v tis. Kč)
AKTIVA
I. Dlouhodobý majetek celkem

K 1. 1. 2018

K 31. 12. 2018

307

946

0

0

Dlouhodobý hmotný majetek

1 058

1 733

Dlouhodobý nanční majetek

0

0

Oprávky k dlouh. majetku celkem

751

787

II. Krátkodobý majetek celkem

819

345

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek

Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý n. majetek
Jiná aktiva celkem
Úhrn aktiv

9

10

804

335

6

0

1 126

1291

PASIVA
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem

1 096

1 250

I. Jmění celkem

305

531

II. Výsledek hospodaření

791

719

30

41

0

0

1 126

1291

B. Cizí zdroje
V. Jiná pasiva celkem
Úhrn pasiv
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PŘEHLED VÝNOSŮ V ČLENĚNÍ DLE ZDROJŮ
(v tis. Kč)
NÁKLADY

(v tis. Kč)

Tržby za služby

23

Ostatní výnosy celkem

96

Tržby z prodeje majetku

0

Přijaté příspěvky a dary

100

Provozní dotace

3 783 tis. Kč

- dotace od Pardubického kraje

131

- dotace od Pardubický kraj (dříve MPSV)

985

- IP projekt ESF OPZ
- dotace od Ministerstvo vnitra

1 700
59

- dotace od Města Přelouč

220

- Úřad práce

688

29

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
ZA ROK 2018
Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Charity Přelouč ke dni 31. 12. 2018 a
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum vyhotovení zprávy

10. května 2019 v Dolním Újezdě

Ing. Hana Horáková
Auditor, číslo osvědčení 18
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PODĚKOVÁNÍ NAŠÍM DONÁTORŮM,
SPONZORŮM A DÁRCŮM
za nanční prostředky:
Pardubický kraj
Ministerstvo vnitra ČR
Město Přelouč

Dar vánočního kamionu Coca-Coly
Po Vánocích se nám ozvali organizátoři akce VÁNOČNÍ
KAMION COCA-COLY a obdrželi jsme od nich darovací
smlouvu. Již předem jsme byli osloveni s tím, že naši
organizaci chtějí věnovat výtěžek z prodeje na akci 5. 12. 2018
a jejich rma ještě výtěžek zdvojnásobí!

Sev.en EC, a.s. Chvaletice
rma SVOS s.r.o. PŘELOUČ
Coca-cola Company
a další, kteří si nepřáli být jmenováni.

Získali jsme tak 23 268,- Kč na naši činnost!
Moc děkujeme!

Dárci Tříkrálové sbírky,
dárci Národní potravinové sbírky v Tescu Přelouč
a dárci materiální pomoci pro uživatele
služeb a pro charitní šatník.

Srdečné díky, že s Vaší
pomocí můžeme pomáhat.
Děkujeme moc!
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Masarykovo náměstí 48
Přelouč
IČ: 70188769
Bankovní spojení: 663094001/5500 Raiﬀeisen Bank Pardubice
www.prelouc.charita.cz
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