Úvodní slovo ředitelky
Rok 2011 přinesl pro naši organizaci mnoho změn. Nastartovala se nová služba
pomoci rodinám s dětmi, které jsou v obtížné životní situaci. Přesvědčili jsme se,
že v dnešní době jsou problémy některých rodin hodně vážné a jsme rádi, že
můžeme být na blízku a pomoci.
Již tradičně velký dík patří všem zaměstnancům, dobrovolníkům, podporovatelům
a partnerům z řad politiků, zástupců dalších organizací i všem klientům a jejím
rodinám, kteří naše služby potřebují a s důvěrou se na nás obracejí ve své tíživé
situaci.
Snad se v naších službách vždy najde kousek LÁSKY – CARITAS.

Zdenka Kumstýřová

Pravidelných porad vedoucích služeb se zúčastňovali i Elenka a Matýsek.

NZDM Jakub klub Přelouč
Kontakt: Českobratrská 90, budova Orlovny, Přelouč
Tým pracovníků: Iva Gabrielová - vedoucí, Ing. Zdenka Kumstýřová, Martina
Hošková, DiS., František Kubát, Kristýna Szalayová, Hana Smutná.
Dobrovolníci: Olga Gabrhelová, Nela Pardubská, Sandra Kleinová, Barbora
Kožená, Alexandra Bolková, Lucie Pravdová, Kristýna Szalayová, Soňa Cestrová,
Veronika Kurtincová, Daniela Čepčářová, Aneta Štefániková, Michaela
Chmelíková
Smyslem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je zvyšovat kvalitu života
dětí, které do zařízení přichází. Předcházet vzniku sociálně patologických jevů
a odstraňovat ty přítomné. Podporovat pozitivní změnu a učit je sociálnímu
fungování. Začleňovat je do společnosti a pomáhat jim překonávat nesnáze
a nepříznivé životní situace, které se jim staví do cesty.
I v roce 2011 jsme naši činnost vykonávali s maximálním nasazením. Uspořádali
jsme řadu akcí nejenom pro naše klienty, ale také pro veřejnost. Spolupracovali
jsme s řadou návazných a kooperujících organizací, aby naše snaha po dosažení
změny byla co nejefektivnější.
O naší činnosti pravidelně informujeme veřejnost a to prostřednictvím
přeloučského měsíčníku Rošt, na webových stránkách a veřejných prostranstvích.
Během roku 2011 využilo službu celkem 147 různých dětí. Celkový počet kontaktů
činil 4649. Uspořádali jsme 45 akcí a 22 preventivních a příležitostných programů.

Den otevřených dveří…
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Přehled akcí
Měsíc

Název akce

Leden
Leden
Únor
Únor
Březen
Březen
Březen

Tříkrálová sbírka
Kuželky
Kuželky
Turnaj ve stolním fotbalu
Kuželky
Taneční odpoledne
Jarní úklid u Labe (pomáháme
přírodě)
Kuželky
Oslava narozenin JK
Vítání jara
Čarodějnice
Školení dobrovolníků
působících v JK
Výtvarná a rukodělná soutěž
Jaro
Kuželky
Den dětí pod parkem (ve
spolupráci s DDM)
Výstava děl z výtvarné a
rukodělné soutěže
Oslavy 750 let města Přelouč
(účast na výstavě v ZŠ MN)
Výlet do lanového centra
Oslava konce školního roku
Den pro rodinu
Vaření
Setkání při příležitosti
aktualizace pověření o spod
Den otevřených dveří
Výstava fotografií
Soutěž po stopách
dobrovolníka (KONEP)
Kuželky
Vaření
Keramika

Duben
Duben
Duben
Duben
Květen
Květen
Květen
Květen
Květen
Červen
Červen
Červen
Září
Září
Září
Září
Září
Září
Září
Říjen
Říjen

Počet účastníků (pouze
uživatelé)

3

12
9
10
7
8
10
7
27
4
12
6
90
6
…
90 děl
10
7
6
92
4
…
105
15
3
5
8
2

Říjen
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec

Exkurze v DDM
Kuželky
Halloween
Předávání cen ze soutěže Po
stopách dobrovolníka
Filmový klub
Vánoční keramika
Kuželky
Výtvarná a rukodělná soutěž
(Co pro tebe znamenají
Vánoce?)
Amatérský mikulášský turnaj
ve florbalu
Vaření
Mikulášský karneval
Mikulášské putování městem
Pečení vánočního cukroví
Posezení u vánočního
stromečku
Výstava děl z výtvarné a
rukodělné soutěže v městské
knihovně

Jak jsem potkal dobrovolníka…
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6
7
14
1
12
13
9
53
60
10
18
3
11
23

Besedy, příležitostné a preventivní programy pořádané
v JK v roce 2011
Měsíc

Název programu

Leden
leden
Leden
Únor
Únor
Březen
Březen
Březen
Duben
Duben
Duben
Duben
Duben
Květen
Květen
Červen
Červen

Tříkrálová sbírka (povídání)
Služby poskytované v zařízení
750 let města Přelouč
Chování
Chování ve společnosti
Austrálie, Jižní Amerika
Afrika
Jižní a Severní Amerika
Pravidla chování v Jakub klubu
Pravidla v JK - pokračování
Zákon, pravidla, krádeže
Velikonoce
Hygiena
Poznáváme přírodu
Sport
Pravidla a sankce v klubu
Promítání fotografií a
vyprávění zážitků z výletu
Prázdninové desatero
(bezpečnost)
Služby JK
Alkohol, drogy, agrese
Cesta za mříže (ústavní
výchova)
Výhody a hrozby internetu
Osobní bezpečí
Běžná rizika
Osobní bezpečí, běžná rizika
Vulgarita, ignorace, zlobení
Nebezpečí zábavní
pyrotechniky

Červen
Září
Září
Říjen
Říjen
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Prosinec
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Počet účastníků (pouze
uživatelé)
8
14
7
7
9
8
8
8
8
7
5
7
5
5
5
10
5
4
9
5
3(pasivně cca 35)
8
15
4
2
12
3

S kým spolupracujeme:
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Přelouč – realizace besed pro klienty,
propagace zařízení v prostorách OSPOD, případová spolupráce, setkání v rámci
prezentace služeb poskytovaných v NZDM
Základní škola Přelouč (MN) – případová spolupráce, soutěže, společenské akce,
propagace NZDM, účast ředitelky ZŠ na setkáních v rámci prezentace NZDM
Základní škola Smetanova, Přelouč – propagace NZDM, soutěže, akce, účast
ředitele na setkáních v rámci prezentace zařízení
Základní škola praktická, Přelouč – propagace NZDM, soutěže, akce, účast
ředitelky na setkání v rámci prezentace NZDM
Městská policie Přelouč – besedy, exkurze
Městská knihovna Přelouč- propagace NZDM, soutěže, výstavy výtvarných a
rukodělných děl našich klientů a účastníků soutěží
Kolegium Diecézní charity Hradec Králové pro NZDM- setkání
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež spadajících pod Královéhradeckou
diecézi. Výměna zkušeností, názorů, rad. Možnost nahlédnutí do jiných zařízení
stejného typu.
Centrum na podporu integrace cizinců – případová spolupráce
Most pro lidská práva – případová spolupráce

Spolufinancování projektu
Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
817 877,- 270 000,-

Náklady
na
projekt
celkem

Prostředky Prostředky Prostředky Prostředky
poskytnuté poskytnuté poskytnuté poskytnuté
od MPSV od MÚ
od dárců
Z dědictví
Přelouč

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

500 000,-

5 777,-

25 000,-

41 103,-

7 527,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj a Město Přelouč.
Děkujeme.

6

Umístili jsme se v krajské soutěži…

1.ročník amatérského turnaje ve florbalu…
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Charita Přelouč - Podpora rodiny
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Rita Hudcová
Další členové týmu: Mgr. Michaela Macháčková, Ing. Zdenka Kumstýřová, Hana
Smutná
Počet uživatelů: 10 rodin, dospělých 12, počet dětí: 35
Počet návštěv: 374
Služba Podpora rodiny začala v naší organizaci fungovat od 1.9. 2011. Jejím
posláním je odborná podpora rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou v tíživé
sociální
situaci
a potřebují pomoc při obnově svých základních funkcí. Cílovou skupinou jsou
rodiny s dětmi a děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími vlivy bez
omezení věku.
Služby jsme poskytovali v domácím prostředí rodin, v pracovní dny od 7 do 18
hod., v některých případech po domluvě i jiném čase. Kapacitu jsme stanovili na
10 uživatelských rodin a v krátkém čase po spuštění služby se kapacita také
naplnila. Rodiny nám do péče doporučuje OSPOD Přelouč, se kterým při
poskytování služeb uživatelským rodinám úzce spolupracujeme. Území, na kterém
služby poskytujeme kopíruje spádovou oblast místního OSPODU a je poměrně
rozsáhlá. Většina uživatelských rodin bydlí v obcích, pouze dvě rodiny žijí přímo
v Přelouči.
Od září do konce roku 2011 jsme v rodinách vykonali 119 návštěv a poskytli 374
služeb. Služby v rodinách poskytujeme v rozsahu Zákona o sociálních službách č
.108/2006, navíc se snažíme pro rodiny zajisti i potravinovou pomoc a vytvořili
jsem příruční šatník z darů našich příznivců. Nákup potravin pro přímou pomoc
rodinám jsme realizovali z prostředků TKS. Na poskytování služeb se podílela
jedna sociální pracovnice a jedna pracovnice v sociálních službách, která je
zároveň na částečný úvazek pověřena vedením služby. V příštím roce plánujeme
zapojit do služby dobrovolníky a to hlavně při práci s dětmi, např. volnočasové
aktivity, doučování apod. Také bychom rádi získali někoho na vedení šatníku.
Dvě naše uživatelské rodiny jsme požádali o krátké vyjádření – co jim naše
služba přinesla, v čem jim pomohla, co postrádají, čím by navrhovali naši
službu zlepšit.
„Tady jsou názory rodin uživatelů:
Sanace je služba, která mi pomáhá řešit situace a každodenní problémy, které mi
přináší nejen život, ale i mé „starostlivé“ babičky. Přivítala bych pouze víc
volnočasových aktivit, jinak mám pocit, že tahle služba na 100% splňuje svůj účel.
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Veliká pochvala paní Hudcové, která mě a Terezku navštěvuje, je pro mě velkým
vzorem a určitě bych ji neměnila.“
uživatelka T., s dcerou
„Na charitě bych nic neměnila. Snad jen kdyby byly nějaké výlety. A s čím nám
pomohla ? Snaží se nám pomoci v každé situaci. Ať se jedná o bydlení, o sehnání
domácích spotřebičů a oblečení, nebo nám pomáhá domluvou a s doučováním dětí,
když jim nejde škola.“
uživatelka P., s dětmi

Spolufinancování projektu
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk
0,435 000,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů
za služby
0,-

350 000,-

Prostředky
poskytnuté
z dědictví
85 000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky
0,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Děkujeme.
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Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko služby pro seniory a zdravotně postižené
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Bc. Monika Krejčíková
Další členové týmu: Jana Červinková, Kamila Petříková, Ing. Zdenka Kumstýřová,
Hana Smutná
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY:
Počet uživatelů : 37

Počet úkonů: 8 453

Nejčastěji využívanou službou v rámci pečovatelských služeb bylo zajištění stravy.
Pomoc při zajištění stravy bývá u seniorů prvním problémem, se kterým se na nás
obracejí při zhoršení své soběstačnosti. K této službě se pak postupně přidávají
služby další, hlavně pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při podání
stravy, podle zdravotního stavu seniora. Uživatelé často využívají naši půjčovnu
kompenzačních pomůcek, kterou jsme v roce 2011 rozšířili o dvě klozetová křesla.
V září 2011 jsme pro veřejnost a pečující rodiny uspořádali přednášku o používání
kompenzačních pomůcek i s názornými ukázkami.
Osobní pracovníci během roku s uživateli pracovali nad individuálními plány.
Nedílnou součástí právě pečovatelských služeb bývají rozhovory s uživateli,
naslouchání jejich problémům. Často jsem jediní, kteří s uživatelem v průběhu dne
promluví a mají možnost ho monitorovat. V případě problému kontaktujeme
rodinu, s kterou úzce spolupracujeme. Díky našim službám můžou naši uživatelé
nadále setrvávat v domácím
prostředí a nemusí být umístěni v pobytovém zařízení.

Spolufinancování projektu
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk
280 000,799 293,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů
za služby
271 943,-

200 000,-

Prostředky
poskytnuté
z darů
21 650,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky
25 700,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Pardubický kraj.
Děkujeme.
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Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko služby pro seniory a zdravotně postižené
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Bc. Monika Krejčíková
Další členové týmu: Jana Červinková, Kamila Petříková, Ing. Zdenka Kumstýřová,
Hana Smutná
Počet uživatelů : 9

Počet úkonů : 1 958

Odlehčovací služby nabízejí pomoc pečujícím rodinám v době jejich dovolené,
nebo v době jejich nezbytného odpočinku. V rámci odlehčovacích služeb byly
nejčastěji poskytovány tyto úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
vlastní osobu, pomoc při hygieně a poskytnutí stravy.U dvou uživatelů došlo
k rozšíření služeb z 1krát denně na 2krát denně. Dvě uživatelky byly během roku
na základě zhoršení zdravotního stavu umístěny do Domova pro
seniory.V rámci služby se snažíme o naplnění cíle stanoveného v individuálním
plánu
uživatele, který je aktualizován 1 krát za 3 měsíce.
Uživatelé odlehčovacích služeb pobírají příspěvky na péči I, II a III. stupně
závislosti.
Na propagaci služby spolupracujeme s jednotlivými obecními úřady.
Nárůst uživatelů byl zaznamenán v letním období, v době dovolených pečujících
rodin.

S KÝM SPOLUPRACUJEME
LDN Rybitví – sociální pracovnice se na nás obracejí v případech propouštění
pacientů do domácího prostředí, řešíme společně naše možnosti a situaci a potřeby
pacienta
Nemocnice Pardubice – stejná situace jako u LDN Rybitví
Domácí péče p.Kulakovská – zdravotnice se na nás obracejí v případech zajištění
pečovatelských služeb pro jejich stávající klienty
Obvodní lékaři – konzultujeme s nimi případné zdravotní problémy našich
uživatelů
Městský úřad Přelouč - Odbor sociální – spolupráce v oblasti příspěvku na péči a
dalších dávek
Rodiny uživatelů
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Spolufinancování projektu
Finanční
Náklady na
projekt celkem prostředky
z rozpočtu
Pk
330 469,-

140 000,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů za
služby

165 000,-

25 469,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Pardubický kraj.
DĚKUJEME.

Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko služby pro seniory a zdravotně postižené
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Bc. Monika Krejčíková
Další členové týmu: Jana Červinková, Kamila Petříková, Ing. Zdenka Kumstýřová,
Hana Smutná, Iva Gabrhelová
Počet uživatelů : 87

Počet úkonů : 5 641

Od března 2011 jsme v rámci aktivizačních služeb nabídli našim uživatelům i
široké veřejnosti kurz tréninků paměti. Certifikovaná trenérka paměti rozvíjela
mozkovou činnost a schopnosti uživatelů v jejich domácím prostředí nebo na
skupinových setkáních. O službu byl velký zájem. Bohužel pro nedostatek
finančních prostředků a nepodpoře ze strany města, jsme byli nuceni tuto službu
v červnu ukončit.
V dubnu se začali v prostorách Jakub klubu setkávat členové Klubu aktivní senior.
Cílem tohoto klubu je zprostředkovávat a podporovat setkávání aktivních seniorů,
kteří společně vyrážejí na výlety, sportují, věnují se tvořivé činnosti nebo si jen tak
povídají u šálku dobrého čaje.
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Kurz německé konverzace pravidelně navštěvovali 4 uživatelé ve věku 70 – 85 let.
PC kurz probíhal v roce 2011 pro velký zájem 2krát týdně. Vystřídalo se zde už 14
uživatelů.
Trvalý zájem byl o plavání v Lázních Bohdaneč, které má své stálé uživatele už
několikátý rok.
Opět ale došlo k poklesu služeb v rámci pomoci při uplatňování práv a při
obstarávání osobních záležitostí. Většina uživatelů této služby mělo pouze
jednorázovou dohodu a využívalo této služby pouze nárazově při zhoršení svého
zdravotního stavu.
Aktivizačních služeb využívali převážně uživatelé bez příspěvku na péči a 4
uživatelé se stupněm závislosti I.
V září jsme už poněkolikáté uspořádali sbírku ošacení pro Charitu Broumov. Tato
sbírka je vždy velmi úspěšná a občané se na její konání informují již od jara.
Na konci roku jsme v rámci aktivizačních služeb připravili předvánoční setkání
seniorů s biskupem Mons. Josefem Kajnekem. Setkání bylo příjemné, zúčastnilo se
ho 15 seniorů.

Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk

Prostředky
poskytnuté
od MÚ
Přelouč

Prostředky
poskytnuté
od MPSV,
Úřad práce

Prostředky
poskytnuté
od klientů

396 291,-

65 000,-

100.000,-

150 000,28 152,-

27 052,-

Prostředky
poskytnuté
od dárců a
Tříkrálová
sbírka
3 198,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj a Město Přelouč.
Děkujeme.
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Dobrovolnické centrum „Jedna hodina
týdně pro druhé“
Kontakt: Masarykovo náměstí 48, Přelouč
Koordinátorka: Ing. Zdenka Kumstýřová
Dobrovolníci působí v rámci dvou akreditovaných projektů
„Dobrovolníci u nás“ a „Dobrovolníci v domově důchodců“.

Projekt „Dobrovolníci u nás“
Počet dobrovolníků „U NÁS“ v roce 2011
Počet dobrovolnických hodin

24
622

Dobrovolníci v nízkoprahovém zařízení Jakub klub rozšiřují nabídku
volnočasových aktivit, pomáhají při vypracování domácích úkolů a procvičování
učiva, též při přípravě besed a jednorázových akcí, např. výstav. Každý uživatel
služeb má vypracován individuální plán se stanovenými cíly, se kterým se
dobrovolníci seznamují. Svým vkladem pak napomáhají dětem při překonávání
nepříznivých životních situací, poskytují jim podporu i informace.
Aktivity dobrovolníků rozšiřujeme o vedení aktivizačních kroužků pro seniory (PC
kroužek, relaxační cvičení pro seniorky)
O PC Klub pro seniory byl během roku zájem a setkání jsou vždy ve středu
dopoledne v prostorách Jakub klubu. Od listopadu 2010 jsme probíhá PC KURZ
pro seniory každé pondělí dopoledne v Jakub klubu.
Podařilo se tím plně využít prostory a vybavení Jakub klubu, kam děti docházejí
vždy odpoledne a dopoledne můžou prostory využívat senioři.
Od března se rozeběhla nová aktivita Klub aktivní senior pod vedením seniorky
Hanky Kubátové. Setkání probíhají jednou měsíčně v Jakub klubu a podle počasí
se organizuje ještě společný výlet jednou za měsíc.
Připravujeme nábor dobrovolníků pro novou službu sanace rodin, kde již máme
dva zájemce.
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Projekt „Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč“
Počet dobrovolníků v roce 2011
Počet dobrovolnických hodin

15
532

Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč slouží obyvatelům jako společníci při
rozhovorech, doprovod při procházkách, prostředníci společenského života,
organizátoři zájmových činností. S individuálními plány obyvatelů domova
seznamuje dobrovolníky staniční sestra oddělení pouze rámcově. 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.

2011 – EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ
V rámci Evropského roku dobrovolnictví jsme uspořádali 2.11.2011 setkání všech
dobrovolníků bývalých i současných. Pozvání dostalo 69 lidí a na setkání přišlo 38
dobrovolníků.
Akce se zúčastnil i pan radní Ing. Pavel Šotola a všem dobrovolníkům, kteří u
nás působí více než 3 roky, jsme předali keramického anděla a pamětní list.
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Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem
85 085,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
30 000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra
36 000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

Prostředky
poskytnuté
od dárců a
z dědictví

13 367,-

5 718,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo
Ministerstvo vnitra a Pardubický kraj.
Děkujeme.
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Rodinné centrum Kubíček Přelouč
Kontakt: Českobratrská 90, Přelouč
Vedoucí centra: Jitka Salfická
Prostory RC Kubíček jsou společné prostory s NZDM Jakub klub. Dopoledne byly
prázdné a nevyužité. Podařilo se nabídnout je maminkám i tatínkům pečujícím
o malé děti.
V centru se pravidelně schází 4-8 maminek s malými dětmi, co je optimální počet
vzhledem k velikosti prostor. Celkem se programů během roku zúčastnilo 51
maminek a tatínků, 59 dětí a 13 prarodičů.
Vzhledem ke skutečnosti nejistého financování aktivit tohoto druhu ukončujeme
k 1.1.2012 možnost pravidelného scházení se rodičů s malými dětmi v RC
Kubíček.
Dále budeme organizovat jenom jednorázové akce pro tuto cílovou skupinu.
leden

maškarní bál

únor

tvořivé dílny

březen

oslava 3. výročí RC

duben

kurz floristiky

květen

Den pro rodinu při příležitosti Mezinárodního dne rodiny –
Slavnostní vyhlášení krajské kampaně

Společnost přátelská

rodině
červen

výlet vlakem
piknik na zahradě

červenec, srpen Každý čtvrtek otevřena zahrada Orlovny
září

výlet vlakem do Heřmanova Městce

říjen

kurz floristiky – podzimní dekorace

listopad

konference EFEKTIVNÍ PRORODINNÁ POLITIKA

prosinec

kurz floristiky – vánoční dekorace
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Setkání v RC Kubíček se zúčastnilo pravidelně 4 – 8 rodičů, celkem
51 rodičů, 13 prarodičů, 59 dětí.

Spolufinancování projektu
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk
20 000,57 041,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od MÚ
Přelouč
5 000,-

22 162,-

Prostředky
poskytnuté
z darů
1 127,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky
8 752,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj a Město Přelouč.
Děkujeme.

.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011
Koordinátorky: Bc. Monika Krejčíková a Martina Hošková, DiS

VÝTĚŽEK SBÍRKY 145 528 Kč

z toho:

Přelouč
Brloh
Břehy
Choltice
Chvaletice
Jankovice, Kozašice
Kladruby n./L.
Klenovka
Krasnice
Labětín
Lhota p. Přeloučí
Lipoltice
Litošice
Lohenice
Jedousov
Malé Výkleky
Mělice
Mokošín
Poběžovice
Rohovládová Bělá
Řečany n./L.
Semín
Strašov
Spytovice
Svinčany
Svojšice
Štěpánov
Turkovice
Trnávka
Valy
Veselí
Voleč
Zdechovice
Živanice

46 059,- Kč
2 550,- Kč
6 121,- Kč
5 572,- Kč
8 413,- Kč
3 777,- Kč
2 897,- Kč
1 727,- Kč
368,- Kč
1 417,- Kč
809,- Kč
2 011,- Kč
2 259,- Kč
717,- Kč
590,- Kč
2 522,- Kč
1 680,- Kč
3 007,- Kč
610,- Kč
3 818,- Kč
5 080,- Kč
5 234,- Kč
9 784,- Kč
760,- Kč
915,- Kč
603,- Kč
783,- Kč
2 320,- Kč
833,- Kč
2 563,- Kč
1 490,- Kč
3 943,- Kč
5 935,- Kč
4 924,- Kč

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám všem,
kdo jste přispěli !!!
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VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011
Z celého výtěžku 145 528 Kč se nám vrátí 65%. Zbylých 30% použije Česká
katolická charita Praha a Diecézní charita na zahraniční humanitární pomoc a
některé vlastní projekty, 5% je na režijní náklady a propagaci akce. Z našich
prostředků podle předem schváleného záměru poskytujeme 5% na nákup školního
autobusu do Indie v místě, kde probíhá projekt Diecézní charity Hradec Králové
Adopce na dálku a všechny charity v naší diecézi přispějí na tento záměr z letošní
sbírky, takže se autobus může koupit hned.
Další prostředky použijeme na zajištění pečovatelských služeb v malých obcích
Přeloučska, protože dotace a příjmy od klientů nepostačují na pokrytí všech
nákladů a na nákup některých kompenzačních pomůcek. Dále plánujeme doplnit
vybavení klubovny Jakub klubu, zakoupit ponk a vybavit nářadím, aby si kluci
mohli vyzkoušet různé praktické činnosti. Pro děvčata zakoupíme šicí stroj.
Z výtěžku podpoříme i dobrovolníky v našem Dobrovolnickém centru a zaplatíme
jim další vzdělávání. 15% máme jako přímou pomoc rodinám v nouzi.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na průběhu letošní
sbírky podíleli a umožnili získat tak vysokou částku. Děkujeme taky vám všem,
kteří jste jakoukoliv částkou přispěli na tuto sbírku!
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Evropský rok dobrovolnictví 2011 V Přelouči
Spolupráce s KONEPem a Pardubickým krajem – informační seminář nejen
o dobrovolnictví
Letošní rok je vyhlášený jako EVROPSKÝ ROK DOBROVOLNICTVÍ a po celé
ČR se koná hodně akcí zaměřených na propagaci dobrovolnictví.
Naše organizace má akreditované dobrovolnické centrum už od r. 2005 a
v spolupráci s KONEPem a Pardubickým krajem připravujeme akci i v Přelouči.
Ve středu 21.9.2011 proběhl pro středoškoláky a zástupce neziskových organizací
(NNO) informační seminář o dobrovolnictví. Hlavním obsahem bylo poskytnutí
informací o různých formách dobrovolnictví, zákonných normách souvisejících se
zapojením dobrovolníka do činnosti organizace, možnostech, jak dobrovolníky
zkontaktovat apod. Součástí byla také pilotní burza filantropie, při které si NNO
vyzkoušli obhájit svoje projekty před potencionálními investory. Studenti byli
seznámeni s přínosy dobrovolnické praxe, nabídkou tuzemských i zahraničních
dobrovolnických programů atd. Kromě Přelouče se informační semináře uskutečnil
v Hlinsku, Litomyšli, Ústí /O. a ve Svitavách.
KONEP ve spolupráci s Pardubickým krajem připravil soutěž Po stopách
dobrovolníka pro všechny ZŠ v kraji. Vernisáž prací byla 4.11.2011
v Pardubicích, kde byli také oceněni nejlepší autoři. Zástupci Jakub klub si přinesli
ocenění také!!!
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Hospodaření za rok 2011
NÁKLADY

(v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Spotřeba energie

442
353
89

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby

474
119
21
9
325

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

1 880
1 440
440

IV. Daně a poplatky

2

V. Ostatní náklady celkem

53

VI. Odpisy

71

VIII. Poskytnuté příspěvky

3

Náklady celkem

2 925

VÝNOSY

(v tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony a služby
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky a dary
Provozní dotace

356
65
0
73
2 386

Výnosy celkem

2 880

Hospodářský výsledek

- 45
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA

k 1.1.2011

I. Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouh. majetku celkem

405
0
1150
0
745

402
0
1 214
0
812

II. Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý fin. majetek
Jiná aktiva celkem
Úhrn aktiv

761
0
214
542
5
1 166

731
0
29
694
8
1 133

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
V. Jiná pasiva
Úhrn pasiv

1 026
936
90
140
101
11
28
1 166

Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)
Tržby za služby
356
Ostatní výnosy celkem
65
Tržby z prodeje DHM a DNM
0
Přijaté dary
73
Zúčtování fondů
0
Provozní dotace
2386
dotace od Pardubického kraje
dotace od MPSV
dotace MPSV – rodina
dotace od MV ČR
dotace od Města Přelouč
Úřad práce
celkem
Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
Stav fondů k 1.1.20101
Přírůstek fondů
Úbytek fondů
Stav fondů k 31.12.2011
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k 31.12.2011

987
941
46
146
31
55
60
1 133

805
1 365
22 162
36
130
28 152
2 880
7
3
3
7

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2011
Výrok auditora
Podle mého názoru, účetní závěrka věrně ve všech významných ohledech
věrně zobrazuje aktiva, závazky a vlastní jmění Charity Přelouč ke dni 31. 12.
v souladu
s českými účetními předpisy.
Datum vyhotovení zprávy 10. května 2012 v Dolním Újezdě

Ing. Hana Matoušová
Auditor č.dekretu 1820
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PODĚKOVÁNÍ NAŠÍM DONÁTORŮM, SPONZORŮM
A DÁRCŮM za finanční prostředky:

Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Město Přelouč
firma SVOS s.r.o. PŘELOUČ
Zdeněk Švec, Hračky Alfa Přelouč
Doubal Jan
Ing. Kožený Milan
za sponzorsky poskytnuté služby a věcné dary:
Pekárna KASKA
Pekárna JENTA
Jednota Orel Přelouč
Krtkův ráj Přelouč

A srdečný dík také dárcům, kteří si nepřáli být
jmenování.
Děkujeme moc!
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