Úvodní slovo ředitelky
Rok 2014 přinesl naši organizaci hodně událostí a to radostných
i bolestných. Bojovali jsme všichni o udržení našich služeb pro seniory, ale
nepovedlo se nám to. Město Přelouč nemělo zájem finančně podpořit naše služby
a snížení dotace ze strany Pardubického kraje bylo pro naši pečovatelskou
a odlehčovací službu likvidační. V říjnu jsme museli rozdat výpovědi všem 35
klientům a také třem dlouholetým a obětavým pracovnicím. Byl to hodně smutný
závěr roku.
Do dalšího roku vstupujeme s nadějí, že budeme schopni zajistit pomoc
rodinám v nouzi v rámci služby Podpora rodin, dětem a mládeži v Jakub klubu,
doprovázet pěstouny prostřednictvím služby Podpora pro pěstouny, pomoci
pečujícím rodinám zapůjčením kompenzační pomůcky, když ji nutně potřebují.
Charitní šatník a Dobrovolnické centrum naše služby doplňují.
Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnancům za jejich zodpovědnou náročnou
práci, kterou doplňují úsměvem a milým slovem.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří svůj volný čas věnují druhým.
Děkuji všem našim podporovatelům, partnerům a zástupcům dalších organizací.
Děkuji všem klientům a rodinám, kteří naše služby potřebují 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. Tak může naše dílo pokračovat dále.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ CHICONY ELEKTRONICS,
KTERÁ NÁS PODPORUJE PRAVIDELNĚ JIŽ OD ROKU 2009!
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PODĚKOVÁNÍ NAŠÍM DONÁTORŮM,
SPONZORŮM A DÁRCŮM
za finanční prostředky:
institucím
Pardubický kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Město Přelouč
Město Chvaletice
Městys Choltice
Obec Přelovice
Obec Jankovice
Obec Turkovice
firmám
ELEKTRÁRNA CHVALETICE
firma SVOS s.r.o. PŘELOUČ
firma Chicony Elektronics
CREATIO Přelouč, o.p.s.
jednotlivcům
Ing. Kožený Milan,
paní Silvia Lungu,
manželé Cestrovi,
paní Ludmila Moravcová,
a další, kteří si nepřáli být jmenováni.
dárci akce Daruj dárek,
dárci postní almužny,
dárci Tříkrálové sbírky,
dárci Národní potravinové sbírky v Tescu Chrudim,
dárci materiální pomoci pro uživatele služeb a charitní šatník.

Srdečné díky, že s Vaší pomocí můžeme pomáhat.
Děkujeme moc!
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ JAKUB KLUB
Kontakt: Českobratrská 90, budova Orlovny, Přelouč
Vedoucí klubu: Mgr. et Bc. Miroslava Škávová
Další členové týmu: Šárka Pleskotová, Ing. Bc. Zdenka Kumstýřová

Dobrovolníci: Alena Kožená, Alexandra Bolková, Barbara Palmieri, Barbora
Kožená, Eva Chvojková, Josef Kumstýř, Venda Kubelka, Lenka Hospodářská,
Lucka Pravdová, Míša Kubelková, Pavla Doubravová, Pavla Priessnitzová,
Štěpánka Ptáčková, Tereza Duníčková, Valentýna Korečková, Venda Kubelka,
Zdeněk Seifert, Miloš Kot, Michal Bulis
Nízkoprahové zařízení Jakub klub je určen dětem a mládeži ve věku 6 –
15 let, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Našim cílem je pomáhat
jim tyto situace překonávat, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu,
podáváme informace a snažíme se zajišťovat podmínky pro přiměřené vzdělávání.
Naší činnost zaměřujeme na předcházení vzniku rizikového chování vyplívajícího
z nepříznivé sociální situace. Aktivitami se snažíme dětem nabídnout smysluplné
využití volného času, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talent. Podporujeme
je ve zlepšování školních výsledků.
V roce 2014 jsme pro děti připravili mnoho preventivních programů na
různá témata (integrovaný záchranný systém, život hendikepovaných a naše
chování k nim, životní prostředí, Vánoce, Velikonoce…) S dětmi jsme se zúčastnili
různých besed a přednášek připravených třeba Záchrannou zdravotnickou službou
Přelouč, Záchranným hasičským sborem Přelouč, Městskou policií Přelouč nebo
Městskou knihovnou Přelouč. Děti z Jakub klubu se zapojily do celoročního
preventivního programu „Vaření“ s cílem rozvíjet jejich dovednosti a pracovní
návyky, získat přehled o cenách potravin a běžného chodu domácnosti.
V létě jsme uspořádali letní zážitkový pobyt v Ostružně u Jičína a výlety do města
Lázně Bohdaneč. V prosinci pak proběhla tradiční Mikulášská besídka ve
spolupráci s družinou ZŠ Masarykovo náměstí.
V tomto roce přišlo do klubu 97 klientů, kteří mají založenou klientskou
kartu. Se 40 uživateli jsme uzavřeli individuální plán (celkem jich máme 47).
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Tyto plány se týkají zejména školní přípravy, psaní domácích úkolů, které
bývají pro děti náročné a vyžadují si individuální přístup, aby je zvládly. Dalším
velmi častým cílem individuálních plánů, které jsme s uživateli uzavřeli, bývá
učení se českého jazyka. Jedná se o děti, jejichž rodiče se do Přelouče přistěhovali
za prací (Slovenko, Moldávie, Rumunsko). Tyto děti musí zvládat to, co děti české.
Klienti mají velmi často zájem se zdokonalovat v nějakém sportu, chtějí zažívat
alespoň malé úspěchy a vycházet s kolektivem.
Velkou pomoc nám poskytují dobrovolníci, kteří s dětmi smysluplně tráví
volný čas, rozvíjejí jejich talent a učí novým dovednostem. Věnují se florbalu,
keramice, zpěvu, korálkování, aj. Pomáhají i při akcích pořádaných klubem.

Spolufinancování projektu
Náklady
na
projekt
celkem
877
341,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
0,-

Prostředky Prostředky Prostředky
poskytnuté poskytnuté poskytnuté
od MPSV
od
MÚ od dárců
Přelouč

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

725.000,-

12 455,-

126 886,-

13 000,-

Projekt v roce 2014 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Město Přelouč. Děkujeme.
Děti z Jakub klubu v Přelouči mají vlastní kuchařku
V úterý 24. června 2014 děti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Jakub
klub Přelouč vydaly vlastní kuchařskou knížku. Kroužek vaření probíhal celý
školní rok 2013/2014 pod vedením paní Aleny Kožené, která působí v zařízení
jako dobrovolnice. Sama ráda vaří a peče, tak se ujala vedení vaření s dětmi.
V Jakub klubu jsou tři počítače s připojením k internetu, takže děti měly možnost
si recepty samy vyhledávat. Ve spolupráci s pracovníky klubu sestavovaly děti
rozpočet na nákup a v doprovodu pracovníka nakupovaly potřebné suroviny. Při
nákupu si i ověřovaly správnost svého rozpočtu. Vaření probíhalo ve školní
kuchyňce, kterou nám pronajala ZŠ na Masarykově náměstí.
Nejoblíbenější část byla samozřejmě společné stolování a konzumace hotového
jídla. Často se stalo, že děti si recept vzaly domů, aby doma toto jídlo taky
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připravily. Celý rok jsme si s dětmi recepty odkládaly na vydání kuchařky. Příští
rok plánujeme v této aktivitě pokračovat.
Nápad s vydáním vlastní kuchařky spolu s dětmi v klubu jsme převzaly z německé
charity ve Würzburgu. Jejich kuchařka je rozmanitější co do druhů národnostních
jídel, protože u nich jsou děti více než 10 národností. Děti spolu s paní Alenou
zvládly i náročnější jídla a u stolování byly pokaždé se svým výsledkem hodně
spokojeni. V klubu se vaření rozšířilo o přípravu různých jednoduchých
pomazánek, které si děti připravují spolu s pracovnicemi. Stává se, že některé děti
nemají zaplacené ve škole obědy a toto jídlo je pro ně během odpoledne jediné.
Nákup surovin na vaření hradíme z výtěžku Tříkrálové sbírky.
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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. Pavlína Křepská,
Ing. Zdenka Kumstýřová, Hana Smutná
Dobrovolníci: Ludmila Čapková
Počet uživatelů: 18 rodin, dospělých 26, počet dětí: 34
Počet návštěv: 514
Počet poskytnutých služeb: 1 423 v časovém rozsahu 1 277 hod.
V roce 2014 jsme začaly poskytovat i ambulantní formu služby, uživatelé mohli
za námi přijít v určený čas do kanceláře a řešit věci, pro které je tato forma
vhodnější. Je to hlavně tehdy, kdy je potřeba přístup na internet, hledali jsme
bydlení, práci, vyhledávali informace na stránkách úřadů, škol apod., ambulantní
služby využilo celkem 19 uživatelů. Pro podporu a pomoc si do ambulance přišlo
také 28 klientů, těch, kteří terénní služby nevyužívají, ale potřebovali se o něčem
jednorázově poradit, nebo s něčím pomoci. Problémy byly podobné jako u našich
smluvních uživatelů – finanční, ve vztazích, s bydlením, s nezaměstnaností,
s čerpáním sociálních dávek atd.
V terénní formě služby se letos vystřídalo 20 rodin, 28 dospělých a 45 dětí.
V rodinách jsme vykonaly celkem 670 návštěv, poskytly 2216 jednotlivých
služeb v časovém rozsahu 1426 hod.
Ke každodennímu náročnému poskytování služeb jsme pro naše uživatelské
rodiny snažily udělat i něco navíc. Na Zelený čtvrtek jsme uspořádaly akci
Velikonoční tvoření ve školní kuchyni místní ZŠ, v měsíci srpnu výlet do
Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, v prosinci jsme už podruhé
zorganizovaly celodenní Vánoční pečení a akci Daruj dárek, kdy zajišťujeme pro
každé dítě z uživatelských rodin jeden vánoční dárek prostřednictvím oslovených
dárců. Uživatelské rodiny se těchto akcí zúčastňují s radostí, společně strávíme
příjemné chvíle, tím se snažíme posílit důvěru a dobrý vztah mezi uživateli
a pracovnicemi služby.
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V roce 2014 v naší organizaci ukončila fungování služba pro seniory, která
běžela víc než deset let, musely jsme se rozloučit s kolegyněmi, které jsme měly
moc rády. Znovu jsme si uvědomily nejistotu, kterou práce v neziskových
organizacích přináší, ale také uspokojení a naplnění, které nám tato práce dává.
Rády bychom ku prospěchu rodin pokračovaly i v letech následujících – uvidíme.
Příběhy dvou rodin:
I.
V lednu 2013 nás oslovila pracovnice jiné neziskové organizace, zda bychom
do služeb přijali rodinu s jedním dítětem, protože nejsou jejich cílovou skupinou.
S pracovnicí jsme se tedy dohodli, že se do rodiny zajedeme podívat a uvidíme, co
se bude dát dělat.
Rodina bydlela ve vesnici nedaleko Přelouče v pronajatém bytě, ve
kterém nebyl téměř žádný nábytek. V bytě byla pouze manželská postel, kuchyňská
linka, stůl se židlemi. Během první návštěvy jsme zjistili, že paní je Slovenka a
nemá na našem území vyřízený pobyt, dcera nemá v rodném listě uvedeného otce a
rodina měsíčně pobírala 3 410 Kč, příspěvek na živobytí. S rodinou jsme se tedy
domluvili, že je přijmeme do služeb, protože do naší cílové skupiny patří a důvody
pro poskytování služeb tu evidentně jsou.
Zpočátku bylo nejdůležitější, abychom rodině pomohli zajistit možné
sociální dávky, aby byla schopna platit nájem, tím si udržet bydlení a uživit se.
Nejprve jsme kontaktovali soud na Slovensku ohledně zaslání soudního rozhodnutí
o rozvodu manželství. S tímto rozhodnutím a rodnými listy obou uživatelů jsme se
dostavili na matriku, kde uživatel uznal otcovství k dceři, a na tomto základě byl
vystaven nový rodný list pro dceru s příjmením po otci. S novým rodným listem
jsme se dostavili na úřad práce státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi,
kde byl dceři uznán příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Tím byl mírně
navýšen rozpočet rodiny.
Další náš cíl jsme si stanovili vyřízení přechodného pobytu pro uživatelku.
Když jsme se dostavili na cizineckou policii, tak nám pracovnice sdělila, že je
potřeba, aby uživatelka měla potvrzení o ubytování. Na základě doložení potvrzení
o ubytování byl uživatelce vydán doklad s povolením k přechodnému pobytu.
Zároveň jsme pomáhali uživatelce vyřídit zdravotní pojištění na našem území, aby
jí mohl být vyplácen rodičovský příspěvek. Po dlouhém komunikování s úřady se
podařilo vyřídit i tento finanční příjem pro rodinu.
V létě 2014 uživatel získal práci nedaleko Pardubic a tím rodina přestala
být závislá na dávkách hmotné nouze. I přesto, že uživatelé pomocí vlastních sil
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byt, ve kterém bydleli, opravili, zařídili a i celkově zútulnili, tak se na podzim 2014
přestěhovali do malého města nedaleko Přelouče.
V prosinci 2014 jsme po dohodě poskytování služeb ukončili, rodina už
naši podporu nepotřebovala. Uživatel chodí do zaměstnání, uživatelka pobírá
rodičovský příspěvek, je doma s dcerou.
Během poskytování služby rodina využívala sociální šatník, kde si hlavně
uživatelka vybírala oblečení pro dceru. Pracovnice služby s rodinou navázala
důvěrný vztah, takže uživatelé s ní řešili i otázky týkající se výchovy dcery, svého
zdravotního stavu a osobního života.
Uživatelé byli aktivní, účastnili se pořádaných akcí: pečení vánočního
cukroví a velikonočního tvoření. Spolupráci s nimi byla radostná a přinesla pro
rodinu hodně pozitivních změn.
II.
Paní O. se na nás obrátila sama – čeká dítě s přítelem, který je rumunské
státní příslušnosti a nemá zde vyřízené žádné formality – pobyt, pojištění, evidenci
na úřadu práce apod. Obává se o budoucnost rodiny, neví jak zajistit vše potřebné
pro otce dítěte a následně i záležitosti ohledně otcovství pro dítě, které se narodí.
Smlouva byla uzavřena s oběma partnery, jako jeden z cílů v IP si
stanovili vyřídit všechny potřebné formality pro bezproblémový pobyt pana D. u
nás a vyřízení rodného listu se zapsaným otcem. S pomocí pracovnice služby si pan
D. vyřídil povolení k přechodnému pobytu na dobu neurčitou, účast na zdravotním
pojištění, evidenci na úřadu práce, veškeré dostupné sociální dávky, aktivně sháněl
zaměstnání. Rodiče s pomocí pracovnice služby připravili na příslušných úřadech
za povinné asistence překladatelky formality pro kompletní vypsání rodného listu
pro očekávané dítě.
Cíle ze svého IP splnili, se službou spolupracovali na dalších cílech,
v současné době je spolupráce ukončena, pan D. pracuje, rodinná situace je
stabilní, žijí v Přelouči, při náhodném setkání s pracovnicemi služby se rodina
vždy srdečně připomíná.

Spolufinancování projektu
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk
978 264,300 000,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky Prostředky
poskytnuté poskytnuté
od Města
od obcí
Přelouč
103 114,11 000,-

540.000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky a dary
9 423,-

Projekt v roce 2014 finančně podpořilo MPSV, Pardubický kraj, Město
Přelouč, Město Chvaletice, Obec Jankovice a Obec Turkovice.
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Charitní šatník
Šatník provozujeme od vzniku naší služby – září 2011. Sloužil převážně pro
potřeby našich uživatelských rodin. Od dubna 2014 nabízíme hlavně dětské
oblečení i rodinám, které naše služby nevyužívají, podmínkou je předložení
dokladu o pobírání sociálních dávek v hmotné nouzi. Oblečení si rodiny můžou
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 přijímáme od občanů především dětské oblečení, obutí, hračky, knížky
apod. Děkujeme všem dárcům, kteří nám pravidelně nebo jednorázově přispívají.
S doporučením místního sociálního odboru využívají šatník nejen sociálně slabé
rodiny, ale i lidé bez domova.
Velikonoční tvoření
Na Zelený čtvrtek jsme se s rodinami sešli ve školní kuchyni ZŠ TGM. Potěšilo
nás, že přišli téměř všichni, kteří účast přislíbili – 11 dospělých a 16 dětí. Každá
rodina si upekla beránka a navíc ještě malou slepičku, vajíčka jsme zdobili lístečky
trav a barvili v cibulových slupkách. Nachystaná jsme měli i vyfouknutá vajíčka,
abychom si všichni vyzkoušeli malování kraslic. Tvořili jsme i jiné velikonoční
dekorace z papíru, např. slepičky, králíky apod., hlavně děti vystřihovaly a barvily
ostošest. K dispozici jsme měli i tělocvičnu, kde se děti mohly protáhnout a zahrát
si hry pod dohledem studentky, která byla u nás na praxi. Abychom se na setkání
cítili dobře po všech stránkách, připravili jsme pro rodiny občerstvení i teplý oběd.
„Velikonoční tvoření“ se vydařilo, společně jsme strávili příjemné chvíle.
Prázdninový výlet
Na výletě jsme byli v pátek 15.8. 2014 a podle reakcí účastníků se nám povedl,
letos nám dokonce přálo i počasí. Navštívili jsme Záchrannou stanici a ekocentrum
Pasíčka. Pracovník stanice měl pro nás připravený program „Kdo žije v našich
zahradách“, vypravoval dětem o tom, jaká zvířátka můžou potkat v našem
nejbližším prostředí a jak se k nim chovat. Ukázal nám dva živé ježky, které jsme
si mohli všichni pohladit. Děti si také zahrály velké zvířátkové pexeso a obdržely
malé odměny. Potom jsme si všichni prohlédli záchrannou stanici, jsou zde zvířata,
která už z důvodu nějakého handicapu nemůžou žít ve volné přírodě, dětem se
líbili hlavně lišky, veverky, pštros, vydry a divoké prase. Program v záchranné
stanice jsme doplnili společným opékáním buřtů, tombolou pro děti a odměnou, za
pěkné chování na výletě. Výletu se zúčastnilo 7 dospělých a 17 dětí, společně jsme
strávili hezký den, rodiče i děti se v dotazníkovém šetření vyjádřili k výletu
pochvalně, příště by rádi navštívili třeba ZOO, nebo dinopark.
Výlet jsme financovali z těchto zdrojů: příspěvek Kulturní komise Města Přelouč,
postní almužna Římskokatolické farnosti Přelouč, dárce – bývalý uživatel služeb
pro seniory, přátelé z charity v Německu, státní příspěvek na výkon PP. Všem
srdečně děkujeme.
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Daruj dárek potřetí
Potřetí v historii naší služby jsme v prosinci realizovali sbírku vánočních dárků pro
děti ze sociálně slabých rodin na Přeloučsku. Každému dítěti z našich
uživatelských rodin přispíváme jedním dárkem.
Letos jsme pro děti sháněly 16 dárků – počet jsme naplnily 7.12.! Pokaždé jsme
napjaté, jestli se dárky podaří dát dohromady, zatím se to vždycky díky dobrým
lidem povedlo. Do sbírky nám většinou přispěli pravidelní dárci, ale našlo se i pár
nových. Děkujeme!
Vánoční pečení
K výrobě vánočního cukroví jsme se s rodinami už tradičně sešly ve školní
kuchyni ZŠ TGM, za laskavé podpory ředitelky školy. Loni jsme pekli tradiční
druhy, tentokrát jsme se pustili do výroby nepečeného cukroví – vosí úly, rafaelo,
domácí ledová čokoláda, ta nám dala zabrat, netuhla a netuhla . . . . Setkání bylo
plné pohody a radosti, příště se zase sejdeme před velikonocemi.
Národní potravinová sbírka v Chrudimi
V sobotu 22. listopadu 2014 se v celé naší zemi uskutečnil druhý ročník
NÁRODNÍ POTRAVINOVÉ SBÍRKY. Tato akce je iniciativa platformy Byznys
pro společnost a České federace potravinových bank. Náš region mohl tuto formu
sociální pomoci využít poprvé a to realizací této potravinové sbírky v nákupním
středisku TESCO v Chrudimi.
Po celý tento den bylo v prodejně TESCO 10 dobrovolníků, kteří oslovovali
příchozí k nákupu vybraných potravin pro výše uvedenou sbírku. Organizací
v Chrudimském TESCO byla pověřena naše organizace ve spolupráci
s chrudimskou SOPRE ČR s.r.o. Do skupiny našich dobrovolníků se zapojili i
zaměstnanci SOPRE ČR a jejich rodinní příslušníci, za co jim patří velký dík.
Byli jsme velice potěšení výsledkem sbírky. Vybralo se 674 kg potravin v celkové
ceně 42 254 Kč. Rozdělil se rovným dílem pro potřeby klientů naší organizace a
klientů organizace SOPRE CR o.p.s.
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PODPORA PRO PĚSTOUNY
Kontakt: Českobratrská 84, 535 01 Přelouč
Vedoucí a sociální pracovnice:
Mgr. Pavlína Křepská
Počet pěstounských rodin: 5 (počet dětí: 6)
Počet návštěv: 90
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. Na základě rozhodnutí ze září 2014 bylo pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí dále rozšířeno na místo výkonu sociálně-právní ochrany dětí:
Českobratrská 90, Přelouč a dále spádové území obecního úřadu obce s rozšířenou
působností Přelouč a Čáslav.
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 roce 2013 byly uzavřeny tři dohody o výkonu pěstounské péče, které plynule
přešly do roku 2014. V únoru roku 2014 byla uzavřena čtvrtá dohoda o výkonu
pěstounské péče se souhlasem Městského úřadu v Přelouči a na konci téhož roku
byla podepsána pátá dohoda se souhlasem Městského úřadu v Čáslavi.
Sociální pracovnice služby PODPORA PRO PĚSTOUNY poskytuje pěstounům
během návštěv nejčastěji poradenství zaměřené na problematiku výchovy
a vzdělání svěřených dětí.
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 2014 využily tuto možnost 3 pěstounské rodiny.
Na jaře se uskutečnila ve spolupráci se službou PODPORA RODINY, sociálně
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aktivizační služby pro rodiny s dětmi akce: „Velikonoční tvoření“. Na začátku
prázdnin uspořádala naše organizace čtyřdenní zážitkový pobyt. Na tomto pobytu
se sešly děti ze služeb PODPORA PRO PĚSTOUNY, PODPORA RODINY –
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Jakub klubu, nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež. Pobyt byl zajištěný v rekreačním areálu v Ostružnu u
Jičína. Ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY se zúčastnily 2 děti. Na konci
prázdnin proběhl jednodenní výlet do Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka
v Boru u Skutče.

V roce 2014 opět probíhalo pravidelně individuální vzdělávání pěstounů, protože
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. Témata jednotlivých vzdělávacích kurzů byla zaměřena na zvyšování
znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě s přizpůsobením na potřeby
konkrétní náhradní rodiny.

PODPORA PRO PĚSTOUNY – příběh pěstounské rodiny
Prarodiče ve věku přes 70 let vychovávají nezl. chlapce, který navštěvuje třetí
třídu. Biologický otec chlapce je bezdomovec a matka (dcera pěstounů) žije
s novým přítelem a společně vychovávají syna (necelý jeden rok).
Chlapec žijící s prarodiči má problémy s učením, tak se s ním sociální pracovnice
2x týdně učí v rámci naší další služby PODPORA RODINY. Chlapcovi záliby jsou
televize, chození ven s kamarády a ježdění na kole.
Na jaře 2013 jsme s prarodiči uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péře. Sociální
pracovnice začala do rodiny pravidelně jezdit. V rámci doprovázení, s rodinou
hovoří o každodenních starostech a problémech související s výchovou chlapce.
Mezi sociální pracovnicí a pěstouny vznikl důvěrný vztah, takže pěstouni se na
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pracovnici obracejí se svými důvěrnými problémy. Chlapec s naší službou také
jezdí na výlety, které pořádáme a vloni byl i na zážitkovém pobytu, kde se mu moc
líbilo. Před měsícem se sociální pracovnice tázal, zda letos také bude zážitkový
pobyt a bude se ho moci zúčastnit.
V rámci poskytování služby sociální pracovnice individuálně vzdělává oba
pěstouny, vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, dle zákona o sociálněprávní ochraně dětí.

PLNĚNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONUSOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ - ZA ROK 2014
PODPORA PRO PĚSTOUNY
Hodnocení jednotlivých bodů SPOD:
1.Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d):
Ze statistických údajů je zřejmé, že v roce 2014 byly uzavřeny 2 dohody
o výkonu pěstounské péče.
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):
Tento bod zajišťujeme v rámci doprovázení pěstounské rodiny, které obnáší
poskytování poradenství a sledování výkonu pěstounské péče. Sociální pracovnice
pravidelně navštěvuje rodiny a hovoří se členy rodiny o jejich každodenních
radostech a starostech. Pěstounům poskytuje poradenství ohledně problematiky
výchovy a péče o svěřené děti. V rámci sledování výkonu pěstounské péče je
sociální pracovnice v pravidelném kontaktu s pracovnicemi oddělení sociálněprávní ochrany dětí a v případě potřeby se školami zajišťujícími vzdělávání
svěřených dětí. Sociální pracovnice na návštěvách také hovoří se svěřenými dětmi.
Nejvíce se jí však osvědčilo hovořit se svěřenými dětmi na odlehčovacích
pobytech a různých akcích pořádaných Charitou Přelouč. Návštěvy v rodinách jsou
zaznamenávány v sociální dokumentaci pěstounských rodin, která existuje
v elektronické i tištěné podobě. Pokud pěstounská rodina potřebuje odbornou
pomoc (např. psychologickou), tak jim ji sociální pracovnice pomůže
zprostředkovat.
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3. Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm. d) zákona
359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění)
Na zážitkový pobyt, který byl pořádán ve spolupráci s Nízkoprahovým zařízením
pro děti a mládež Jakub klub Přelouč byly ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY
přihlášeny 3 děti. Čtyřdenního pobytu se však zúčastnily pouze dvě děti, protože
jedno onemocnělo.
Místem výkonu sociálně-právní ochrany dětí je: Českobratrská 90, Přelouč
a dále spádové území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přelouč
a Čáslav
V roce 2014 byla uzavřena jedna dohoda o výkonu pěstounské péče v Turkovicích,
což je spádové území městského úřadu Přelouč. Druhá dohoda o výkonu
pěstounské péče byla uzavřena v Čáslavi.

NZDM Jakub klub Přelouč
Ad 5) Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)]
Rodiče uživatelů nás často kontaktují s potřebou probrat výchovné nebo jiné
rodinné problémy. Sociální pracovnice rodičům poskytují základní sociální
poradenství a v případě potřeby kontaktují návaznou odbornou pomoc.
Celkem jsme během roku spolupracovali se 6 rodiči.
Činnosti: spolupráce s rodiči, rozhovor, poradenství, informační servis, kontakt
s institucemi ve prospěch klienta.
Ad 9) Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm.
d) zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění)
Letní zážitkový pobyt se uskutečnil 30.6.- 3.7. 2014 v rekreačním středisku
Ostružno u Jíčína . Zúčastnilo se ho 7 dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež a 2 děti ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Zodpovědná osoba: Hana Smutná
I v roce 2014 patřila k našim službám pro seniory a osoby o ně pečující, půjčovna
kompenzačních pomůcek. Přesto, že 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. Pomůcky
slouží ke krátkodobému zapůjčení, na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení
potřebných náležitostí s pojišťovnou, které jim pak umožní zakoupit si pomůcky
vlastní.
NABÍZÍME
Chodítko čtyřkolové skládací „ROLLÁTOR“
Chodítko čtyřkolové s deskou
Invalidní vozík
Vanový zvedák
Vanová sedačka s opěrkou
Protiskluzné podložky
Židle sprchová pojízdná
Křeslo klozetové nastavitelné
Francouzské hole a berle
Plastové stupínky a madla

Půjčovnu každoročně doplňujeme o další kompenzační pomůcky z výtěžku
Tříkrálové sbírky, dle potřeb rodin, které se na nás obracejí.
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Caritas - středisko sociálních služeb pro Přeloučsko služby pro
seniory a zdravotně postižené

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Bc. Monika Krejčíková
Další členové týmu: Jana Červinková, Kamila Petříková, Hana Smutná
Počet uživatelů: 53
Úkony poskytované u jednotlivých uživatelů mají komplexní charakter a jsou
časově náročné. Několik uživatelů využívá našich služeb 2 krát denně, přičemž je
uživateli v rámci každé návštěvy zajišťována pomoc s hygienou, pomoc při
přípravě a podání stravy, úklid domácnosti. Uživatelé využívali i zajištění nákupů
a různých pochůzek. Pracovníci absolvovali vzdělávání v oblasti zdravovědy, práv
uživatelů, řízení konfliktů s klientem a syndromu vyhoření.
V rámci pečovatelských služeb bylo poskytnuto 53 uživatelům 1190 hodin přímé
péče 88 hodin věnovaly pečovatelky zajištění nákupů a pochůzek. Dojížděly jsme
do 11 obcí a čas dojezdů během roku činil celkem 712 hodin.
Od 1.3.2014 došlo z finančních důvodů ke snížení úvazků pracovníků. I přesto
došlo k výraznému navýšení hodin přímé péče, a to o 32% (v roce 2013 – 813
hodin přímé péče, v roce 2014 – 1190 hodin přímé péče). Z finančních důvodů
byla služba k 31.1.2015 ukončena.

Spolufinancování projektu
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů
za služby

Prostředky
poskytnuté
od obcí

653 939

282 000

265 762

10 000

65 000

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky a
dary
11 597

Projekt v roce 2014 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Městys Choltice a obec Jankovice.
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, Hana Smutná
Počet uživatelů: 5
V průběhu roku 2014 byly v rámci odlehčovacích služeb uzavřeny dvě nové
dohody. V obou případech se jednalo o pomoc manželům, kteří pečují o své
manželky. Celkově byly odlehčovací služby poskytovány 5 pečujícím rodinám,
přičemž ve 4 případech se jednalo o uživatele s Alzheimerovou chorobou. Služby
byly využívány pravidelně 1 – 5 krát týdně. Uživatelé si také zapůjčili
kompenzační pomůcky z naší půjčovny.
V rámci odlehčovacích služeb bylo v průběhu roku 2014 poskytnuto 352 hodin
přímé obslužné péče 5 uživatelům. V roce 2013 to bylo 296 hodin u 7 uživatelů.
Vyplývá z toho, že služby byly intenzivnější a časově náročnější. Způsobené to je
také tím, že 80% uživatelů tvoří lidé s Alzheimerovou chorobou, kteří potřebují
specifickou péči. Jedná se také o uživatele převážně imobilní a tak je práce
pečovatelky náročná nejen psychicky, ale i fyzicky.
Služba byla z finančních důvodů k 31.1.2015 ukončena!

Spolufinancování projektu
Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pk

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů za
služby

321 852

175 000

36 880

65 000

Prostředky
poskytnuté
od dárců,
poj. plnění
a ostatní
18 320

Prostředky
poskytnuté
Elektrárna
Chvaletice
20 000

Projekt v roce 2014 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Městys Choltice a Elektrárna Chvaletice
DĚKUJEME
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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: Kamila Petříková, Ing. Zdenka Kumstýřová, Hana Smutná
Dobrovolníci: Irena Staňková, Jan Pultr
Zákon o sociálních službách definuje v paragrafu 65 zákona 108/2006 Sb., tři
základní činnosti spadající pod aktivizační služby pro seniory a zdravotně
postižené, a to zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutickou činnost a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Zájem o tyto služby projevují především senioři, kteří se cítí osamoceni, mají
potřebu navázat nové sociální kontakty, smyslplně trávit svůj volný čas a získávat
zároveň nové poznatky.
Během roku 2014 využilo aktivizačních služeb 19 uživatelů. Z toho 48 % uživatelů
se na nás obrátilo v případě zajištění pomoci při vyřizování pochůzek u lékaře nebo
na úřadech. Zbývajícím jsme umožnili návštěvu bazénu v Lázních Bohdaneč.
Uživatelé našich služeb využívali pravidelně 1 – 3 krát v průběhu jednoho měsíce,
jedná se o seniory po operaci, s doporučením lékaře pro tento druh aktivity.
V rámci aktivizačních programů pro seniory probíhalo pravidelně každou středu
v čase 9 – 11 setkání počítačového klubu v prostorách Jakub klubu pod vedením
dobrovolníka pan Pultra. Setkání se účastní 5-10 seniorů.

Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

82 871,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk
0
0,-

Prostředky
poskytnuté
od MÚ
Přelouč

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů

25.000,-

0,-

0,-
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Prostředky
poskytnuté
od dárců a
Tříkrálová
sbírka
57 871,-

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“.
Během roku 2014 jsme požádali a získali akreditaci obou programů na další 4
roky. V roce se postupně přihlásili 4 noví dobrovolníci pro pravidelnou činnost
v Domově u Fontány. Sedm dobrovolníků ukončilo svoji činnost. Celkem zde
během roku působilo 20 dobrovolníků. V rámci programu dobrovolníků u nás, pro
naši organizaci, se nám zvýšil počet dobrovolníků pro doučování a sportovní
aktivity v Jakub klubu o 4. V Jakub klubu působilo celkem 25 dobrovolníků.
Zájmu se těší i aktivity pro seniory vedené v rámci aktivizačních programů naší
organizace a to: relaxační cvičení pro seniorky v pátek odpoledne a PC KLUB pro
seniory každou středu dopoledne. Zájem o zlepšování dovedností při práci
s počítači byl větší, proto se aktivita rozrostla o PC KURZ a to každé pondělí
dopoledne. Pod vedením dobrovolnice probíhá jednou týdně pro seniory i hodina
německé konverzace.
Dobrovolníci v Domově u Fontány
Dobrovolníci v Jakub klub
Aktivizační programy pro seniory
Sanace rodin / šatník
Jednorázové akce
(Den otevřených dveří, Den pro rodinu)

20 dobrovolníků / 397 hodin
25 dobrovolníků / 267 hodin
3 dobrovolníků / 124 hodin
1 dobrovolníci / 144,5 hodin
12 dobrovolníků / 48 hodin

ZA ROK 2014 CELKEM 49 DOBROVOLNÍKŮ A 980 DOBROVOLNICKÝCH HODIN
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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 preventivních programů a jednorázových akcí, např. Dne
otevřených dveří. Každý uživatel služeb má vypracován individuální plán se
stanovenými cíly, se kterými 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 a německá konverzace) O PC Klub
pro seniory byl během roku zájem a setkání jsou vždy ve středu dopoledne
v prostorách Jakub klubu. Podařilo se tím plně využít prostory a vybavení Jakub
klubu, kam děti docházejí vždy odpoledne a dopoledne můžou prostory využívat
senioři. V službě sanace rodin se dobrovolníci dlouhodobě neudrží, jedná se o
psychicky hodně náročnou službu, pouze při vedení charitního šatníku je
dobrovolnická služba dlouhodobá.
Projekt „Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč“
Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč navštěvují obyvatelé domova a působí
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

64 401,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
30.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra
21 000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

Prostředky
poskytnuté
od Město
Přelouč

8 401

5 000

Projekt v roce 2014 finančně podpořilo Ministerstvo vnitra,
Pardubický kraj a Město Přelouč.
DĚKUJEME
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SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ

Příběh dobrovolnice Hanky (19)
Už od mala jsem chtěla být oporou lidem, kteří potřebují pomoc. Cesta, jak
pozitivně přispět svoji troškou společnosti, je mnoho, já si vybrala pomáhat starým
lidem v Domově u Fontány. Můj úkol byl jednoduchý. Měla jsem jednou týdně
chodit si povídat s jednou starší paní. Hned od začátku jsme spolu neměly žádný
problém, povídaly si o čemkoliv, někdy sice i opakovaně o jedné věci, ale to mě
vůbec nevadilo. Z Domova jsem vždy odcházela s velice dobrým pocitem, že jsem
udělala dobrou věc. A nejen kvůli pocitu jsem tam docházela ráda. Paní se mnou
jednala moc hezky, vzpomínala na svůj život, vyprávěla zajímavé historky a já jí
naopak povídala o současném světe a tak hezky jsme se doplňovaly. Byla jsem
ráda, že mi ten dřívější život trochu přiblížila. Asi jsem za ten rok přišla i na to, že
bych si měla více vážit toho, co mám a nebát se pomoci ostatním, protože jednou
budu taky stará a nemohoucí a budu ráda, když si se mnou přijde někdo mladý
popovídat. Na co jsem možná na konci připravena nebyla, byla smrt mojí klientky.
Jednou jsem přišla do domova a tam mi řekli, že paní upadla a je v nemocnici.
Nedělala jsem si z toho moc velkou hlavu a říkala jsem si, že za dva týdny bude
zase zpátky, bohužel nebyla a já se s tím musela srovnat...
Dodnes na ní vzpomínám s láskou a doufám, že i ona na mne.
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TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 - CHARITA PŘELOUČ
VÝTĚŽEK SBÍRKY 147 400 Kč
z toho:
Přelouč
Brloh
Břehy
Choltice
Chvaletice
Chýšť
Jankovice, Kozašice, Seník
Kladruby n./L.
Klenovka
Labětín
Lhota p. Přeloučí
Lipoltice
Litošice
Lohenice
Malé Výkleky
Mělice
Mokošín
Přepychy
Rohovládová Bělá
Řečany n./L.
Semín
Sopřeč
Spytovice
Strašov
Svinčany
Škudly
Štěpánov
Tupesy
Turkovice + Bumbálka
Trnávka
Újezd
Valy
Veselí
Voleč
Zdechovice
Živanice + Nerad

28 980,- Kč
1 860,- Kč
8 126,- Kč
5 104,- Kč
2 823,- Kč
2 574,- Kč
4 355,- Kč
2 036,- Kč
3 012,- Kč
3 017,- Kč
300,- Kč
3 330,- Kč
1 410,- Kč
1 462,- Kč
1 675,-Kč
2 307,- Kč
854,- Kč
2 076,- Kč
5 837,- Kč
8 217,- Kč
9 514,- Kč
1 396,- Kč
985,- Kč
9 625,- Kč
1 557,-Kč
665,- Kč
1 005,- Kč
362,- Kč
3 886,- Kč
2 208,- Kč
2 451,- Kč
5 683,- Kč
2 304,- Kč
3 743,- Kč
5 700,- Kč
6 961,- Kč

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám všem,
kdo jste přispěli !!!

23

V letošním roce vyšlo do ulic asi 230 Kašparů, Melicharů a Baltazarů, aby koledou
potěšilo obyvatele Přelouče a dalších 38 obcí, celkem bylo naplněno 88
pokladniček.
Pokladničky jsou rozpečetěny a příspěvky, které koledníci při svých cestách
vykoledovali, jsou sečteny. Výsledná částka 147 400 Kč je neuvěřitelná a také
rekordní. Od roku 2001, kdy se se sbírkou započalo, se podobný výsledek podařil
pouze v roce 2011 a částka činila 145 528 Kč.
Do realizace Tříkrálové sbírky se zapojili:


Základní škola Masarykovo náměstí Přelouč



Základní škola Smetanova ulice Přelouč



Základní škola ZdechoviceZákladní škola Řečany nad Labem



Základní škola Choltice



Základní škola Břehy



Základní škola Živanice



Základní škola Semín

Moc děkujeme starostům jednotlivých obcí za propagaci sbírky, ředitelům
základních škol a rodičům za uvolnění žáků na koledování. Bez pomoci by
nebylo možné sbírku v takovém rozsahu uskutečnit! Vaši pomoci si moc
vážíme.
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VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014
Výtěžek sbírky byl použit na dofinancování seniorských služeb, které byly ve
vážné finanční tísni, na pomoc sociálně slabým mladým rodinám s dětmi, náklady
Dobrovolnického centra a nákup vybavení nízkoprahového centra Jakub klub
včetně nákupu potravin na vaření.
Částku 4 850 Kč tj. 5% z výtěžku jsme věnovali jako všechny Charity naší diecéze
na nákup na rozvojové projekty Adopce na dálku v Indii
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Hospodaření za rok 2014
NÁKLADY

(v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energie

404
303

Spotřeba energie

101

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby

385
73
17
4
291

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

2 323
1 807
516

IV. Daně a poplatky

2

V. Ostatní náklady celkem

42

VI. Odpisy

47

VIII. Poskytnuté příspěvky

2

Náklady celkem

3 205

VÝNOSY

(v tis. Kč)

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

509
58
10
47
2 620

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

3 244
+ 39
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA

k 1. 1. 2014

k 31. 12. 2014

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

249
0
1 209
0
960

202
0
1 209
0
1 007

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

348
0
50
286
12

535
0
34
483
18

597

737

566
936
-370
31
0
31
0
597

649
980
-331
88
0
88
0
737

Úhrn aktiv
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
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Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)
Tržby za služby
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Přijaté dary

509
58
10
47

Provozní dotace
2 620, 244 tis. Kč
- dotace od Pardubického kraje
- dotace od MPSV
- dotace od Ministerstvo vnitra ČR
- dotace od Města Přelouč
- Úřad práce
- Město Chvaletice
- Obec Jankovice

460
1 722
21
260
136,244
4
17

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2014
Výrok auditora
Podle mého názoru, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných
ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Charity Přelouč ke dni 31. 12.
2014 a výsledek hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními
předpisy.
Datum vyhotovení zprávy
17. dubna 2015 v Dolním Újezdě
Ing. Hana Horáková
Auditor, č.dekretu 1820
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