Slovo úvodem
Výroční zpráva je každoročně příležitostí pro pohled zpět na předchozí
rok i příležitostí poděkovat všem, kdo se s námi podíleli na pomoci druhým.
Během roku 2013 došlo v týmu k několika personálním změnám. Z Jakub
klubu odešel Mgr. Radek Slavíček a na konci roku i pečovatelka paní Jana
Červinková. Patří jí velký dík za 7 let obětavé práce.
Naše služby pro seniory se potýkají s finančními potížemi a to z důvodu
snižování dotací ze strany MPSV i kraje. Větší odpovědnost je přenechávána
obcím, které ale nemají povinnost ze zákona, aby na sociální služby poskytované
jejím občanům přispívaly. Z úhrad od klientů deficit nepokryjeme. Uvidíme, jaký
bude další vývoj.
V Jakub klubu se nám povedlo zavést nový systém preventivních
programů, které jsou zaměřené na podporu samostatnosti a zodpovědnosti klientů.
Součástí byl i kurz vaření, který probíhal od září pod vedením dobrovolnice paní
Aleny Kožené. Výsledkem celého kurzu bude vydání vlastní kuchařky dětí Jakub
klubu a to v červnu 2014. O prázdninách jsme pro děti poprvé organizovali
vícedenní zážitkový pobyt, který se vydařil, a příští rok si akci zopakujeme.
Třetím rokem působila služba Podpora rodiny, která své služby cílí na
rodiny s nezaopatřenými dětmi. Pracovnice poskytují pomoc a podporu při řešení
problémů s výchovou dětí, při zadlužení, při problémech s dlouhodobou
nezaměstnaností, potížích na úřadech, problémech s bydlením a dalších. Službu
jsme chtěli koncem roku rozšířit i o ambulantní formu, ale z důvodu nedostatku
financí jsme záměr přesunuli na začátek dalšího roku. Máme příslib od vedení
města, tak snad vše dobře dopadne. Pracovnice služby se v březnu zúčastnily
zahraniční cesty k německým kolegům ve Würzburgu, kteří tento typ služeb
poskytují již 20 let. Kromě nových poznatků, kontaktů a zážitků si odnesly i dar ve
výši 300 eur. Z těchto prostředků se zrealizovalo vánoční pečení pro klientky
služby a naplánovalo se i velikonoční pečení na příští rok.
V roce 2013 jsme zahájili novou službu Podporu pro pěstouny, v rámci
které uzavíráme s pěstouny dohody a zajišťujeme pro ně podporu a vzdělávání.
Jedná se o hodně zajímavou aktivitu a věříme, že se služba bude dále rozvíjet.
Velkou radost máme z aktivit Dobrovolnického centra. Stále se objevují
noví zájemci o dobrovolnickou práci, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas druhým.
Naším posláním je pomáhat lidem v nouzi, přinášet jim radost a motivaci,
jak jsme si to určili s týmem našich seniorských služeb. Věřím, že klienti všech
našich služeb zakusili laskavost, přívětivost a otevřenost nás pracovníků.
Nepříznivé životní situace našich klientů jsou hodně různorodé
a nedokážeme pomáhat sami. Děkuji všem, se kterými spolupracujeme a kteří nás
v naší práci podporují.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč

O Charitě Přelouč
Organizace byla založena Biskupstvím královéhradeckým, se sídlem Velké
náměstí 35, Hradec Králové, dne 25. 10. 2000.
Posláním Charity Přelouč je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní
nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému
vyznání.
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro,
spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který
během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život
v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako
nejvyšší přikázání.
Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti od
početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích
ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou
pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci.
Zásady






Důstojnost lidské osoby
Společné dobro
Solidarita
Subsidiarita
Kvalita

Hodnoty
 Pravda
 Svoboda
 Spravedlnost
 Láska
(Dle Kodexu Charity ČR, schváleného ČBK dne 21. 1. 2009)
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Klub Aktivní senior na výletě.

Děti z Jakub klub na výletě.
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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: Kamila Petříková,
Jana Červinková, Hana Smutná, Ing. Zdenka Kumstýřová

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Počet uživatelů: 56
V rámci pečovatelských služeb došlo oproti loňskému roku k nárůstu
uživatelů, a to ze 42 na 56 uživatelů. Kromě dovozu obědů bylo nejčastěji
poskytovanou službou podání stravy a její příprava, pomoc při použití WC,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc v domácnosti.
Vzhledem ke stoupajícímu věkovému průměru našich dlouholetých uživatelů,
dochází k zhoršování jejich soběstačnosti a tím pádem i k navyšování služeb.
Bohužel došlo ale vzhledem k snížení dotací ke snižování úvazků pracovníků
a zajištění často poptávaných ranních a poledních služeb je velmi náročné.
Uživatelům v rámci služeb nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek, které
stále doplňujeme z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Počet obcí, kde byly pečovatelské služby poskytovány bylo 12, což je
o 3 více než v předcházejícím roce a to se projevuje na dojezdových časech.
Pečovatelské služby prošly v lednu úspěšně následnou inspekcí kvality z Úřadu
práce.
V rámci pečovatelských služeb bylo v průběhu roku 2013 poskytnuto 815
hodin přímé péče u uživatelů a zajištěno 6592 obědů. Celkem jsme poskytli 9852
úkonů služeb.
Spolufinancování služby
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk
641 966 113.000,-

Prostředky
Poskytnuté
od MPSV,
obce
220.000,11 500

Prostředky
poskytnuté
od klientů za
služby
271 546

Prostředky
poskytnuté
z darů
14 000

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky
7293

Služby v roce 2013 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Obec Jankovice, Městys Choltice, Obec Tetov, Obec Neratov a Pardubický kraj.
Děkujeme.
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Počet uživatelů: 7
V průběhu roku 2013 byly v rámci odlehčovacích služeb
uzavřeny 3 nové smlouvy. Z toho v jednom případě se jednalo o
odlehčení rodině v době její zasloužené dovolené. Rodině byla poskytnuta intenzivní
odlehčovací služba, které probíhala pravidelně od května až do srpna, vždy v trvání 3- 7
dnů. Rodině jsme vyšli vstříc a služba byla poskytována i o víkendu. Uživatel trpěl
Alzheimerovou chorobou.
V dalších dvou případech se jednalo o trvalou pomoc rodině, která celodenně
pečuje v jednom případě o uživatele s onkologickým onemocněním a v druhém případě
o uživatele s Alzheimerovou chorobou. Ostatní případy odlehčovacích služeb patří k našim
dlouhodobým uživatelům z minulých let.
Pečujícím rodinám nabízíme také zapůjčení kompenzačních pomůcek. V rámci
odlehčovacích služeb bylo v průběhu roku 2013 poskytnuto 296 hodin přímé péče
7 uživatelům.
Celkově ale není mezi pečujícími rodinami o odlehčovací služby velký zájem.
Stále přetrvává trend umisťování seniorů do pobytových zařízení. Není také dostatečně
využíván příspěvek na péči, který senioři pobírají a potřebné služby za ně nenakupují.
Vzhledem k formulaci zákona dostávají před odlehčovacími službami přednost služby
pečovatelské. 70% uživatelů odlehčovacích služeb trpí Alzheimerovou chorobou a je i velmi
málo pohyblivých. Z tohoto důvodu se pracovníci vzdělávají v oblasti péče o uživatele právě
s touto chorobou.

Spolufinancování služby
Náklady na
projekt
celkem
380 444

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk
132.000,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV
200.000,-

Prostředky
poskytnuté
od klientů za
služby
29 189,-

Prostředky
poskytnuté
od dárců
10 026,-

Služby v roce 2013 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Město Přelouč a Pardubický kraj.
DĚKUJEME.
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AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Počet uživatelů: 83
V rámci aktivizačních služeb se v průběhu roku
2013 uskutečnilo 311 setkání, z toho 108 bylo v rámci
skupinových aktivit a 203 setkání bylo v rámci pomoci při
obstarávání osobních záležitostí. Služby využilo celkem 83 klientů.
Programy na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako jsou
cvičení pro seniory, PC kurz, německá konverzace, plavání seniorů v Lázních
Bohdaneč a Klub aktivní senior, přitom využilo 70 klientů.
Zbývajících 13 klientů se na nás obrátilo v případě pomoci při obstarávání
osobních záležitostí, tzn.doprovodů k lékaři, na nákupy, do nemocnice nebo úřady.
Někteří z nich nás oslovovali pravidelně /asi 80%/ a zbývajících 20% tvořili
klienti, kteří našich služeb využili např.v pooperačním období, v případě zhoršení
zdravotního stavu nebo jsme zastoupili rodinu, která neměla možnost uživatele
doprovodit. Pečovatelky v případě přání klienta s ním setrvají po celou dobu
nákupu nebo návštěvy lékaře a poskytnou mu tak pocit jistoty a bezpečí.
Aktivizační služby v tomto rozsahu by se nedaly realizovat bez pomoci
dobrovolníků, kteří vedou PC klub, Klub aktivní senior a cvičení pro seniory.
V oblasti aktivizačních služeb jsme jedenkrát týdně zajišťovali dovoz
uživatelů na plavání do Lázní Bohdaneč. Služba je poskytována klientům se
zdravotními problémy, pro které je to forma rehabilitace. Dále tuto služby
využívají klientky, které doma celodenně pečují o manžela a potřebují si
odpočinout a zregenerovat síly.
Počítačový kurz probíhal 1krát týdně. Své stálé klienty mělo nadále i
cvičení pro seniory, které se koná také jedenkrát v týdnu. Německá konverzace má
své stálé „studenty-seniory“, kteří jsou osamělí a chtějí se setkávat se svými
vrstevníky, aby zde procvičili svou paměť a popovídali si.
Zajímavé aktivity byly pro klienty připravovány v rámci Klubu aktivní
senior, který se těší velkému zájmu. Aktivizační služby prošly v roce 2013 inspekcí
kvality.
Spolufinancování služby
Náklady na
projekt
celkem

380 444,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
85.000,-

Prostředky
poskytnuté
od Města
Přelouč,
obce
25.000,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

156.000,-

Prostředky
poskytnuté
od klientů za
fakultativní
služby
25 353,-

Prostředky
poskytnuté
Dary,
Tříkrálová
sbírka
3 088,-

Služby v roce 2013 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Město Přelouč
Děkujeme.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
K našim službám pro seniory a pečující osoby patří i půjčovna kompenzačních
pomůcek. Počtem kusů pomůcek není rozsáhlá, ale máme ty nejběžnější
a nejdůležitější pomůcky, které rodiny potřebují při převzetí svého blízkého
z nemocniční péče domů. Pomůcky zapůjčujeme krátkodobě, než si rodina vyřídí
s pojišťovnou vše potřebné na zakoupení vlastních.
NABÍZÍME
Židle sprchová pojízdná
Vanová sedačka s opěrkou
Křeslo klozetové nastavitelné
Chodítko čtyřkolové s deskou
Francouzské hole a berle
Invalidní vozík
Chodítko čtyřkolové skládací " ROLLÁTOR"
Vanový zvedák
Půjčovnu pravidelně doplňujeme o další kompenzační pomůcky z výtěžku
Tříkrálové sbírky a to podle
potřeb rodin, které se na nás
obracejí.
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NZDM Jakub klub Přelouč
Kontakt: Českobratrská 90, budova Orlovny, Přelouč,
Vedoucí klubu: Mgr. Petra Hlaváčková
Další členové týmu: Šárka Pleskotová, Kristýna Szalayová,
Ing. Bc. Zdenka Kumstýřová
Dobrovolníci: Cestrová Soňa, Duněčková Tereza, Doubravová Pavla, Kožená
Alena, Kožená Barbora, Kumstýř Josef, Kubelka Václav, Kubelková Michaela,
Pleskotová Šárka, Pravdová Lucie, Ptáčková Štěpánka, Seifert Zdeněk, Szalayová
Felicja, Irena Staňková, Valentýna Korčeková
Základní ideou nízkoprahového zařízení je předložit dětem a mládeži
ohrožených společensky nežádoucími jevy širokou nabídku služeb zdarma. Dětem
ze sociálně slabších rodin umožnit účast na smysluplných aktivitách a předcházet
jejich pobytu na ulici. Nabízenými aktivitami přispět k prevenci sociálně
patologické činnosti dětí (kriminalita, drogy). Podpořit a rozvíjet schopnosti
a dovednosti dětí, korigovat jejich chování žádoucím směrem, podporovat je
k lepším výsledkům ve škole za intenzivní pomoci dobrovolníků z řad studentů
Gymnázia Přelouč a veřejnosti.
Cílovou skupinou klientů jsou děti ve věku 6 – 15 let z Přelouče a okolí.
Denně přichází do klubu průměrně 15 dětí. Celkový počet klientů v roce 2013 byl
181. Veškeré služby jsou od počátku poskytovány zdarma, a proto je vyhledávají
především děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Převážná většina dětí je
z neúplných či rekonstituovaných rodin. Významnou část našich klientů tvoří
národnostní menšiny, kdy v případě potřeby nás kontaktuje vedení školy
a pomáháme těmto dětem se zlepšením jazykových a vědomostních znalostí
i s přijetím do kolektivu. V letošním roce jsme takto například pomohli dívce
moldavských rodičů, kteří sem přišli za prací.
V roce 2013 jsme zrealizovali řadu preventivních programů a besed na
nejrůznější témata (např. pravidla slušného chování, Romové a jejich kultura,
zásady první pomoci, rizikové trávení volného času, kouření, závislosti atd.)
V květnu 2013 Jakub klub Přelouč se stal spolupořadatelem akce –
Florbalem spojme mosty přátelství , kdy se uskutečnil turnaj ve florbale mezi
NZDM Jakub klub a Klubem Malého Bobše Jaroměř, akce byla finančně
podpořena společností O2 nadací Think Big.
O letních prázdninách Jakub klub pro své klienty uspořádal letní
zážitkový pobyt ve Svratouchu a zorganizovali jsme dva výlety do Kladrub nad
Labem a do lanového centra v Pardubicích. V říjnu 2013 se v tělocvičně Jakub
klubu konal fotbalový turnaj mezi nízkoprahovými zařízeními Pardubického kraje.
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Na konci roku 2013 se již tradičně konala Mikulášská besídka ve spolupráci se
školní družinou Základní školy Masarykovo náměstí.

Projekt nadace O2 Think Big „Florbalem spojme mosty přátelství“
Jakub klub získal díky projektu dobrovolníků Josefa a Vendy kompletní
profesionální vybavení pro florbal včetně brankářských dresů. Projekt inicioval
bývalý vedoucí klubu Mgr. Radek Slavíček a jeho cílem bylo vybavit florbalové
kroužky v našem Jakub klubu a v NZDM Malého Bobše v Jaroměři a sehrát tři
společné turnaje. Děkujeme všem, kdo se na projektu podíleli a děti se už těší na
další pokračování.
Spolufinancování projektu
Náklady
na
projekt
celkem
805
837,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk
77.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
MPSV
554.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
MÚ
108.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
dary
27 118,-

Prostředky
poskytnuté
Příspěvek
na tábor
9 360,-

Prostředky
poskytnuté
z
TKS
18 502,-

Projekt v roce 2013 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj a Město Přelouč. Děkujeme.
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Florbalový tým Jakub klubu

Návštěva kolegů z Wurzburgu v Jakub klubu
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Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
vedoucí služby: Rita Hudcová
Další členové týmu: Mgr. Pavlína Křepská, Ing. Bc. Zdenka
Kumstýřová
Dobrovolníci: Lída Čapková
Jsme rády, že i v roce 2013 jsme mohly naše služby poskytovat i za
omezeného přísunu finančních prostředků. Celkem prošlo službou 21
uživatelských rodin, tj. 29 dospělých a 49 dětí. V rodinách jsme vykonaly
celkem 706 návštěv, poskytly 2280 jednotlivých služeb v časovém rozsahu 1487
hod.
Ke každodennímu náročnému poskytování služeb jsme pro naše
uživatelské rodiny v měsíci srpnu uspořádali výlet do Muzea perníku a pohádek
v Rábech, zúčastnilo se 6 dospělých a 15 dětí, přestože nám nepřálo počasí, ohlasy
na výlet od rodičů i dětí byly kladné. V prosinci jsme nabídli uživatelským
rodinám Vánoční pečení, ve školní kuchyni jsme pekli tři druhy vánočního
cukroví, zúčastnilo se 11 maminek s dětmi a 2 tatínkové. Materiál na akci jsme
financovali z daru přátel z německé charity. Maminky zadělaly těsta a společně
jsme cukroví upekli. Rodiny si z pečení cukroví rovnou odnesly domů. Akce měla
veliký ohlas, už na vánočním pečení se maminky ptaly, co budeme dělat na
velikonoce. V prosinci jsme hodně času věnovali akci Daruj dárek II, snažili jsme
se zajistit třicet vánočních dárků pro děti z našich uživatelských rodin. Potenciální
dárce jsme oslovili prostřednictvím církví, místního tisku a MěÚ a v běžných
vztahových sítích. Dárky se podařilo zajistit, rodiny přijímaly naše snažení
s velkým povděkem.
Na konci roku jsme mezi uživatelskými rodinami dělali průzkum
spokojenosti s poskytovanými službami, názory byly jednoznačně kladné, každá
rodina svoji spokojenost vyjádřila trochu jinak, ale ze všech hodnocení jsme měli
radost. Tady je několik ukázek z vyjádření uživatelských rodin.
„Zkušenosti mám takové že se člověk hodně poučí a naučí co se týče
uspořádání své celkové domácnosti. Požadavky vyřídí v rámci svých možností, co
jen to jde, hodnocení je velmi výborné. Pocity mám skvělé, hlavně co se týče
pracovnic, spolupráce s nimi je výborná, klient se hlavně může svěřit se vším, také
je pro klienta lepší říct vše, aby jim mohli pomoci co jen to může. Co bych vylepšila
zřízení sociálních bytů v Přelouči a okolí, hlavně pro rodiny sociálně slabé.“
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„Služby charity jsou velmi dobré, jsem ráda, že jsem poznala lidi z charity
a že jsme si určili cíle a jdeme si za nimi. Jeden cíl jsem nemohla vyřešit 9 let
a charita mi pomohla jej vyřešit“.
„Chtěli bychom poděkovat Charitě Přelouč za spolupráci s námi za
ochotu vše co se týče o vyřízení soc. dávek a jiných dokladů atd. pro rodinu. Moc
nám pomáhají, jsme rádi za upřímnost a ochotu a spolehlivost.“
„Myslím si, že charita je to nejlepší, co tady v Přelouči je. Já jsem velice
spokojená, z mého hlediska můžu potvrdit, že mi velice pomohli v mé situaci.
Získala jsem větší sebevědomí, s tím, že už určité věci si dokážu vyřídit sama i když
je pravda, že mám lepší pocit, když mám posvém boku paní H.“
Spolufinancování služby
Náklady
Finanční
na projekt prostředky
celkem
z rozpočtu
Pardubické
ho kraje
802 263,- 112.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
MPSV
529.000,-

Prostředky
poskytnuté
od Města
Přelouč
a obcí
76.000,-

Prostředky Prostředky Další zdroje
poskytnuté poskytnuté
od dárců
z TKS

11 385,-

18 161,-

32 891,-

Službu v roce 2013 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Město Přelouč, Město Chvaletice, Obec Turkovice
a Obec Jankovice.
Děkujeme.

Charitní šatník
Šatník provozujeme od vzniku naší služby – září 2011. Doposud sloužil převážně
pro potřeby uživatelských rodin služby Podpora rodiny. Nyní nabízíme hlavně
dětské oblečení i rodinám, které naše služby nevyužívají, podmínkou je předložení
dokladu o pobírání sociálních dávek v hmotné nouzi. Oblečení si pak můžete
vybrat za symbolický poplatek.
Šatník je otevřen každé pondělí od 13 do 15 hodin, provoz nám stále zajišťuje
dobrovolnice Lída – děkujeme. Pronájem samostatné místnosti pro šatník jsme
uhradili z výtěžku Tříkrálové sbírky. Do šatníku stále přijímáme od dárců dětské
oblečení, obutí, hračky, knížky apod. Děkujeme!
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Vánoční pečení – využití darů z Německa
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Podpora pro pěstouny
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí a sociální pracovnice:
Mgr. Pavlína Křepská
Počet pěstounských rodin: 3 (počet dětí: 4)
Počet návštěv: 33
Služba PODPORA PRO PĚSTOUNY vznikla v březnu 2013 na základě
rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu: 1) uzavírat
dohody o výkonu pěstounské péče a 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.
Posláním této služby je podpora náhradních rodin, které pečují o dítě (děti), které
nemůže být dočasně nebo trvale vychováváno ve vlastní rodině. Dále podpora při
naplňování jejich práv a povinností a zajištění harmonického prostředí pro všechny
členy náhradní rodiny.
Cílová skupina: náhradní rodiny
V březnu 2013 byly sepsány 2 dohody o výkonu pěstounské péče se
souhlasem Městského úřadu v Přelouči a v prosinci 2013 byla sepsána 1 dohoda
o výkonu pěstounské péče se souhlasem Městského úřadu v Čáslavi.
Největší zájem ze strany pěstounů byl ve službě PODPORA PRO
PĚSTOUNY o sdílení problémů souvisejících s výchovou svěřených dětí
a o poskytování poradenství o této problematice.
Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů mají pěstouni povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti
v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců
po sobě jdoucích. V rámci služby PODPORA PRO PĚSTOUNY probíhalo
individuální vzdělávání pěstounů pravidelně každý měsíc v rozsahu 2 vyučovacích
hodin. Témata vzdělávacích kurzů byla zaměřena na zvyšování znalostí a
dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě s přizpůsobením na potřeby konkrétní
náhradní rodiny.
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Pěstouni mají dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů právo na zajištění celodenní péče o svěřené dítě
v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce. V roce 2013 využila tuto možnost
1 pěstounská rodina v rozsahu 6 dní.
Spolupráce s jinými organizacemi:
OSPOD Přelouč: vzájemné předávání informací, propagace služby
OSPOD Čáslav: vzájemné předávání informací, propagace služby
Základní škola Semín: zajištění respitní péče, propagace služby
Základní škola Přelouč: konzultace, propagace služby
NZDM Jakub Klub Přelouč: zajištění volnočasových aktivit pro děti
v náhradních rodinách, propagace služby
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Dobrovolnické centrum „Jedna hodina
týdně pro druhé“
Kontakt: Masarykovo náměstí 48, Přelouč
Koordinátorka: Ing. Bc. Zdenka Kumstýřová
Dobrovolníci působí v rámci dvou akreditovaných projektů
„Dobrovolníci u nás“ a „Dobrovolníci v domově důchodců“.

Dobrovolníci v Domově u Fontány
Dobrovolníci v Jakub klub
Aktivizační služby pro seniory a ZP
Podpora rodin / charitní šatník
Jednorázové akce

15 dobrovolníků / 404 hodin
17 dobrovolníků / 420 hodin
7 dobrovolníků / 225 hodin
3 dobrovolníci / 158,5 hodin
15 dobrovolníků / 128 hodin

Projekt „Dobrovolníci u nás“
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.
Další aktivity dobrovolníků je vedení aktivizačních kroužků pro seniory
(PC kroužek, relaxační cvičení pro seniorky, Klub aktivní senior)
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.
Dobrovolníci jsou zapojení i do návštěv v domácnostech osamělých
klientů pečovatelských služeb – celkem 4. V službě sanace rodin se dobrovolníci
dlouhodobě neudrží, jedná se o psychicky hodně náročnou službu, pouze při
vedení charitního šatníku je dobrovolnická služba dlouhodobá.
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Projekt „Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč“
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.
Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt celkem

63 077,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
30.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra
0,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

Prostředky
poskytnuté

31 207,-

1 500,-

dary

Projekt v roce 2013 finančně podpořil Pardubický kraj.
Děkujeme.
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Vzdělávání dobrovolníků
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Měsíce náročných příprav zakončilo ve středu 9. ledna rozpečetění
a následné počítání kasiček, se kterými ve dnech 4. – 8. ledna 2013 přicházeli do
domácností Kašpar, Melichar a Baltazar. Rtuť teploměru se po celou dobu sbírky
držela nad nulou, což je na leden příjemná teplota. Jen v úterý, poslední den
sbírky, se koledníci vraceli díky dešti a větru pěkně promrzlí. Dalším dnem, kdy
byly pláště králů zmáčené deštěm, byla neděle. Ostatní dny nám počasí přálo, což
také určitě přispělo k velmi pěknému výtěžku letošní Tříkrálové sbírky.
Kolednicí zavítali do 38 obcí a s 89 pokladničkami navštívili spoustu
domácností. Mnoho dveří i srdcí před nimi ale bohužel zůstalo zavřeno. O to víc si
vážíme těch, kteří jakoukoli částkou přispěli a mají tak velký podíl na tom, že se
našim koledníkům podařilo vybrat 128 049 Kč, což je o 548 Kč více než v loňském
roce. DĚKUJEME!! Ráda bych vyzdvihla výtěžky v obcích Břehy, Semín, Strašov
a Zdechovice, které se vyšplhaly k hranici 7000 Kč a více.
Množství lidí, kteří přispěli ke krásnému výtěžku, je opravdu velké. Jsou
to učitelé a ředitelé spolupracujících škol, řada dobrovolníků, rodiče koledníků,
pracovníci Charity i jednotlivých obecních úřadů, organizátoři v některých obcích.
Patří jim všem VELKÝ DÍK!
Nejvíc bych ale chtěla poděkovat samotným koledníkům z řad žáků
základních škol Přelouč, Břehy, Řečany n.Labem, Semín, Choltice, Zdechovice,
Živanice a Gymnázia a SOŠ Přelouč. Navzdory nepříznivému počasí
i nepříjemným lidem, věnovali svůj čas i v odpoledních hodinách a víkendech,
dobré věci. Byli skvělí a s řadou z nich jsme se sešli v pátek 11.1.2013 v kině
Přelouč, kde jsme pro ně odměnou připravili film Koupili jsme ZOO. Děkujeme
tímto také firmám BONTON FILM Praha, SUMO Přelouč, a p.Luňákovi ze
STAVEBNÍHO PODNIKU Přelouč, kteří tuto odměnu finančně podpořili.
Tříkrálová sbírka 2013 je již minulostí, ale její výtěžek pomáhal po celý
rok. Věřím, že i při nadcházející Tříkrálové sbírce se najdou dobrovolníci a lidé
dobré vůle, kteří se budou svou osobní účastí podílet na jejím zdárném průběhu a
spolu s mnoha štědrými dárci a pozitivním přístupem vytvoří pro koledníky
přátelské a laskavé ovzduší.
S poděkováním a přáním zdraví, pokoje a dobra.
Bc.Monika Krejčíková
koordinátokra sbírky 2013

19

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 - CHARITA PŘELOUČ
VÝTĚŽEK SBÍRKY 128 049 Kč
z toho:
Přelouč
Brloh
Břehy
Choltice
Chvaletice
Jankovice, Kozašice
Kladruby n./L.
Klenovka
Labětín
Lhota p. Přeloučí
Lipoltice
Litošice
Lohenice
Jedousov
Malé Výkleky + Chýšť
Mělice
Mokošín
Poběžovice
Přelovice
Rohovládová Bělá
Řečany n./L.
Semín
Sopřeč
Spytovice
Strašov
Svinčany
Škudly
Štěpánov
Tupesy
Turkovice + Bumbálka
Trnávka
Valy
Veselí
Voleč
Zdechovice
Živanice + Nerad

27 601,- Kč
580,- Kč
6 788,- Kč
4 813,- Kč
2 914,- Kč
3 088,- Kč
1 503,- Kč
2 995,- Kč
1 470,-Kč
510,- Kč
4 388,- Kč
1 980,- Kč
2 531,- Kč
315,- Kč
3 189,-Kč
1 680,- Kč
1 512,- Kč
290,- Kč
650,- Kč
5 443,- Kč
5 627,- Kč
9 469,- Kč
1 754,-Kč
792,- Kč
7 918,- Kč
1 769,- Kč
550,- Kč
1 047,- Kč
250,- Kč
2 192,- Kč
1 046,- Kč
4 775,- Kč
1 716,- Kč
4 777,- Kč
7 349,- Kč
2 778,- Kč

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám všem,
kdo jste přispěli !!!
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Hospodaření za rok 2013
NÁKLADY

(v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energie

450
321

Spotřeba energie

129

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby

345
53
13
13
266

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Sociální pojištění

2 247
1 722
525

IV. Daně a poplatky

1

IV. Ostatní náklady celkem

40

V. Odpisy

72

Náklady celkem

3 158

VÝNOSY

(v tis. Kč)

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

339
130
0
47
2 498

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

3 014
- 144
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA

k 1.1. 2013

k 31.12. 2013

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

321
0
1 214
0
893

249
0
1 209
0
897

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

447
0
38
402
7
768

348
0
50
286
12
597

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky

709
936
-277
59
0
57

566
936
-370
31
0
31

Úhrn pasiv

768

597
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Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)
Tržby za služby
Tržby za prodané zboží
Tržby z prodeje DHM a DNM
Přijaté dary
Zúčtování fondů
Jiné výnosy
Provozní dotace
- dotace od Pardubického kraje
- dotace od MPSV
- dotace od MV ČR
- dotace od Města Přelouč
- obce
- Úřad práce
celkem

339
0
0
47
97
33
2.498
549
1 659
0
196
24
70
3.014

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2010
Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných
ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Charity Přelouč ke dni 31. 12.
2013 a výsledek hospodaření za rok 2013 v souladu s českými účetními
předpisy.

Datum vyhotovení zprávy
15. dubna 2014 v Dolním Újezdě
Ing. Hana Horáková
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
Město Přelouč
Městys Choltice
Město Chvaletice
Obec Jankovice
Obec Tetov
Obec Neratov
Obec Turkovice
firma CHICONY ELEKTRONICS PŘELOUČ
Ing. Milan Kožený
p. Ferjenčíková
p. Řeháková

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