Úvodní slovo ředitelky
Výroční zpráva je příležitostí k ohlédnutí se za uplynulým rokem. Rok 2015 byl
pro nás rokem plného pracovního nasazení, rokem mnoha setkání a nových
zkušeností. Vedoucí jednotlivých služeb na dalších stránkách shrnují činnost svých
středisek, doporučuji k přečtení. Těší mě, že se jednotlivé služby rozvíjejí.
Pracujeme na projektu rekonstrukce prostor Jakub klubu, připravujeme i zcela
novou službu pro lidi se zdravotním postižením. Snad se nám podaří využít
evropské fondy na realizaci našich záměrů a poskytnout podporu dalším lidem
odkázaným na pomoc druhých.
Během roku 2015 jsme intenzivně pracovaly na etickém programu Dekacert
pro naši organizaci. Diskutovaly jsme o více dimenzích naších služeb a hledaly
jsme specifika naší práce.
Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnancům za jejich otevřenost
a zodpovědný přístup ke své práci, za úsměv a milé slovo klientům i v týmu.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se připojili k naší práci a věnují jednu
hodinu týdně druhým.
Děkuji všem našim podporovatelům a partnerům, zástupců dalších organizací
za spolupráci.
Děkuji všem klientům a rodinám, kteří naše služby využívají a s důvěrou se na
nás obracejí ve své tíživé situaci.
Děkuji všem, kdo nás podporují svoji modlitbou, protože Boží požehnání
a pomoc potřebujeme stále. Tak se může naše dílo rozvíjet dále.
Zdenka Kumstýřová, ředitelka Charity Přelouč
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PODĚKOVÁNÍ NAŠÍM DONÁTORŮM,
SPONZORŮM A DÁRCŮM
za finanční prostředky:
institucím
Pardubický kraj
(včetně dotace dříve Ministerstvo práce a sociálních věcí)
Ministerstvo vnitra
Město Přelouč
Město Chvaletice
Obec Přelovice
Obec Jankovice
Obec Turkovice
firmě
firma SVOS s.r.o. PŘELOUČ
jednotlivcům
Ing. Kožený Milan,
Igor Baník,
Ondřej Suchý,
Ing. Pavel Dymák
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.
a další, kteří si nepřáli být jmenováni.

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. Mgr. Zdenka Kumstýřová

Nízkoprahové zařízení Jakub klub je určen dětem a mládeži ve věku 6 – 15 let,
kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Našim cílem je pomáhat těmto
dětem překonávat jejich obtížné životní situace. Poskytnout jim podporu
a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním přístupem je vést k zodpovědnosti
a sebedůvěře. V rámci komunity je našim posláním předcházet rizikovému chování
dětí a mládeže. Aktivitami se snažíme dětem nabídnout smysluplné využití
volného času, rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a talent. Podporujeme je ve
zlepšování školních výsledků.
V průběhu roku 2015 jsme pro děti připravili mnoho preventivních programů
na různá témata. Cílem preventivních programů je poskytnout dětem informace
o daném tématu, které by je mohlo zajímat, a které pracovnice vybírají zejména
podle potřeb dětí. Pro děti jsou připraveny různé besedy, přednášky a aktivity,
které je mají naučit samostatně řešit neznámé a obtížné situace. Některé aktivity
byly připraveny ve spolupráci s Policií ČR či Městskou knihovnou Přelouč.
I v tomto roce se děti z Jakub klubu zapojily do celoročního preventivního
programu „Vaření“ s cílem rozvíjet jejich dovednosti a pracovní návyky, získat
přehled o cenách potravin a běžného chodu domácnosti.
Začátek letních prázdnin jsme strávili na letním zážitkovém pobytu
v Jinolicích. A během prázdnin jsme se společně s dětmi z pěstounských rodin
vypravili na výlet do Prahy. Děti si z těchto akcí přivezly mnoho zážitků, nových
poznatků a také si našly nové kamarády. V prosinci pak proběhla tradiční
Mikulášská besídka ve spolupráci s družinou ZŠ Masarykovo náměstí.
Každé dítě, které k nám do klubu přijde, pracuje na svém cíli, který si stanoví.
V tomto roce na svém cíli pracovalo celkem 41 dětí. Cíle se týkají zejména školní
přípravy, psaní domácích úkolů, které bývají pro děti náročné a vyžadují si
individuální přístup, aby je zvládly. Dále se třeba děti chtějí něco naučit, být dobří
v nějakém sportu, chtějí zažívat alespoň malé úspěchy a vycházet s kolektivem.
Jedním z důvodů, proč navštěvují klub je najít si nové kamarády.
V tomto roce jsme do klubu pořídili výukové tablety, pomocí nichž si děti
zlepšují své školní dovednosti. Učí se formou různých her a to je velmi baví.
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Oblíbeným se také stal film na přání, který se snažíme sladit
s tématem preventivního programu měsíce. Velkou pomoc nám poskytují
dobrovolníci, kteří s dětmi smysluplně tráví volný čas, rozvíjejí jejich talent a učí
novým dovednostem.

Spolufinancování projektu
Prostředky Prostředky Prostředky Prostředky Jiné
Náklady na Finanční
prostředky poskytnuté poskytnuté poskytnuté poskytnuté příjmy
projekt
z rozpočtu od
od MÚ
od dárců
z Tříkrálové
celkem
Pardubick
ého kraje

1 059 874,- 95 000,-

Pardubické Přelouč
ho kraje
(dříve
MPSV)

769.000,-

128 000,-

sbírky

28 712,-

17 685,-

Projekt v roce 2015 finančně podpořil Pardubická kraj, MPSV
a Město Přelouč.
Děkujeme.
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3 611,-

Charita Přelouč - Podpora rodiny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Rita Levinská
Další členové týmu: Mgr. Pavlína Křepská,
Mgr. Miroslava Škávová, Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

V roce 2015 jsme mohli poskytovat naše služby rodinám v rozsahu terénních
i ambulantních služeb celý rok. Jsme velmi rády, že jsme tuto možnost měly,
děkujeme všem, kteří nám umožnili pomáhat rodinám s dětmi v jejich těžkých
životních situacích.
Trocha statistiky
KAPACITA SLUŽBY - 15 rodin terénní forma, 5 rodin ambulantní forma
SLUŽBOU PROŠLO - terénní forma 28 rodin, z toho 22 s doporučením OSPOD,
38 dospělých, 61 dětí
SLUŽBA ZAHÁJENA/UKONČENA - 17 rodin/13 rodin
AMBULANTNÍ FORMA - 58 klientů

POČET POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, ambulantní/terénní
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, ambulantní/terénní
Sociálně terapeutické činnosti, ambulantní/terénní
Pomoc při uplatňování práv …., ambulantní/terénní
Návštěvy celkem, ambulantní/terénní

43/903
1/93
13/259
73/569
75/716

Příklad spolupráce
Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb byla uzavřena na
doporučení OSPOD se zakázkou – finanční poradenství, podpora rodičovských
kompetencí, zaměstnání matky. Uživatelka jako svoji předběžnou zakázku uvedla
– pomoc při hledání nového zaměstnání, práce na vztahu matka – dcera, pomoc při
rozdělení výdajů ze sirotčího důchodu dcery.
Během doby poskytování služeb spolupracovala uživatelka s pracovnicí služby
na více individuálních plánech. Cíle se týkaly finančního hospodaření rodiny,
výplaty sirotčího důchodu, eliminace působení bývalého druha uživatelky v rodině
a tím zajištění bezpečí rodiny, dosažení oddlužení formou osobního bankrotu,
vytvoření dobrých podmínek pro studium dcery na střední škole. V průběhu
poskytování služeb se stala aktivní uživatelkou i nezletilá dcera uživatelky, ta
chtěla pracovat na samostatném fungování bez potřeby využívat pomáhající
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profese, později vzhledem ke změně okolností, jsme spolupráci přesměrovaly na
přípravu na mateřství.
Spolupráce s rodinou trvala téměř tři a půl roku, za tuto dobu využila rodina
všechny nabízené služby a každý člen domácnosti se zapojil do spolupráce.
Uživatelka a klíčová pracovnice si vytvořily vztah vzájemné důvěry a respektu.
Spolupráce byla pro rodinu přínosná, zvláštní ocenění si zaslouží plnění podmínek
povoleného oddlužení.
Akce pro upevnění rodinných vazeb, podporu rodičovských kompetencí
a smysluplně stráveného společného času
1. Velikonoční pečení – tradiční akce na Zelený čtvrtek s tematickým
programem.
2. Podzimní výlet – Babiččin dvoreček a dědečkova obůrka Licibořice,
rozhledna Barbora u Chrudimi. Podle účastníků výletu zatím
nejpovedenější ze všech doposud pořádaných, proběhl v září 2015.
3. Daruj dárek – jeden dárek každému dítěti v uživatelských rodinách,
prostřednictvím našich dárců. Dárky zajištěny, noví dárci pouze z okruhu
skupiny společných snídaní, kterých se pravidelně zúčastňovala ředitelka
organizace. Noví dárci z řad veřejnosti se neobjevili.
4. Předvánoční setkání – tento druh akce poprvé, setkání se uskutečnilo
v odpoledních hodinách v Jakub klubu, bylo spojené s občerstvením,
nabídkou vyzkoušení tradičních vánočních zvyků a rozdáním dárků ze
sbírky Daruj dárek.
Potravinová pomoc - čerpání potravin z Národní potravinové sbírky, charitní
šatník
V roce 2015 proběhla Národní potravinová sbírka 21. 11. v Tescu Přelouč.
Zúčastnily se všechny pracovnice organizace, rodinní příslušníci, kamarádi
a dobrovolníci organizace. V prosinci jsme pro potraviny pronajali a nechali
upravit samostatnou místnost, kterou jsme vybavili regály. Potraviny jsou tak
přehledně uložené a máme přehled o tom, které docházejí. V roce 2015 jsme
poskytli potravinovou pomoc 20 rodinám, některým opakovaně.
Služeb šatníku využilo 19 uživatelských rodin. Šatník využívají i nadále
s doporučením sociálního odboru MěÚ Přelouč i rodiny, které nevyužívají naši
službu a také lidé bez domova. V roce 2015 využilo služby šatníku mimo
uživatelských rodin 28 dalších rodin. Průběžně se na nás obracejí lidé s nabídkou
použitého nábytku, elektroniky, hraček. Dárcům rádi zprostředkujeme příjemce.
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Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje

1 501 329,-

273 000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Pardubického
kraje (dříve
MPSV)
1 037.000,-

Prostředky
poskytnuté
od Města
Přelouč a
obcí

Prostředky
ostatní

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky a dary

112 500,-

44,-

32 652,-

Projekt v roce 2015 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický
kraj, Město Přelouč, Město Chvaletice, Obec Jankovice
a Obec Turkovice.
Děkujeme.
Dále službu podpořili dárci akcí Daruj dárek, Národní potravinová sbírka Tesco Přelouč,
postní almužny, Tříkrálové sbírky a dárci materiální pomoci pro uživatele služby a pro
charitní šatník.
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PODPORA PRO PĚSTOUNY
Kontakt: Českobratrská 84, 535 01 Přelouč
Vedoucí a sociální pracovnice:
Mgr. Pavlína Křepská
Počet pěstounských rodin: 7 (počet dětí: 8)
Počet návštěv: 114
Služba PODPORA PRO PĚSTOUNY funguje od roku 2013. Služby jsou
poskytovány na Přeloučsku a Čáslavsku.
Cílová skupina: náhradní rodiny
Dohody uzavřené v letech 2013 a 2014 plynule přešly do roku 2015. V roce 2015
byly uzavřeny v červenci a prosinci další dvě dohody o výkonu pěstounské péče.
Sociální pracovnice během roku 2015 navštěvovala 7 rodin. Všechny rodiny mají
děti v příbuzenské pěstounské péči.
Odpověď pěstouna na otázku: „Co Vám nejvíce vyhovuje při poskytování služby?
S čím jste spokojen/a?“
„Se vším, chválím pracovnici, že nám vše vysvětluje, moc si toho vážíme. Za
nikoho bych jí nevyměnil.“
I v roce 2015 uspořádala naše organizace pro děti v náhradních rodinách různé
výlety, akce a čtyřdenní zážitkový pobyt v Jinolicích. Na zážitkovém 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.
Vyjádření dětí ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY:
„Viděl jsem spoustu nových věcí. Nejvíce si mi líbili skály a líbil se mi tábor.“
„Nejvíce se mi líbil rybník.“
„Z her se mi nejvíce líbil Černý Petr a pantomima.“
Spolupráce s jinými organizacemi:
OSPOD Přelouč, OSPOD Čáslav
Základní škola Semín, Základní škola Vrdy
Základní škola Přelouč, Smetanova 1509
Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A. Krause 2344
Střední odborné učiliště v Čáslav, Žižkovo nám. 75
Prostor PLUS, o.p.s.
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Zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč
Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích a v Chrudimi
Mgr. Zuzana Sůvová, psycholožka
Nadační fond Rozum a Cit
Nadační fond J&T
PODPORA RODINY – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
NZDM Jakub Klub Přelouč
Odpovědi pracovníků spolupracujících organizací na dotaz: „Jaké výhody má pro
Vás spolupráce s naší organizací?“
„Pomoc při práci s rodinami. Velmi dobrá
a spolupráce.Kladná zpětná vazba od pěstounů.“
„Dobrá domluva, rychlost a spolehlivost.“
„Znalost rodiny a problémů.“

vzájemná

komunikace

Propagační kampaň pěstounské péče:
V září jsme uspořádali propagační akci: rozhovor v Pardubickém rozhlasu,
vylepování plakátů a roznos letáčků. Celá akce vyvrcholila v sobotu 5. 9. 2015 na
Masarykově náměstí v Přelouči v rámci akce: „Škola k životu nestačí“ pro rodiny
s dětmi, kde měla svoje stanoviště i služba PODPORA PRO PĚSTOUNY. Děti na
tomto stanovišti malovaly kamínky, které si odnášely a mohly je tak darovat svým
nejbližším. Rodiče měli možnost se dozvědět informace o pěstounské péči a dostali
letáček Krajského úřadu Pardubického kraje „Hledáme pěstouny“.
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PLNĚNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ ZA ROK 2015
Služba PODPORA PRO PĚSTOUNY, Charita Přelouč zahájila svou činnost
v březnu 2013 a je poskytována doposud.
Obecné statistické údaje
Počet dohod z roku 2013, 2014
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Počet uzavřených dohod

2 (1 uzavřená v červenci, 1 uzavřená
v prosinci)

Počet svěřených dětí

8

Počet pěstounů

8

Celkový počet návštěv

114

Celkový počet hodin

414

Počet pracovnic

1 (úvazek 0,2) + DPP na vzdělávání pěstounů
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Hodnocení jednotlivých bodů SPOD:
1) Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d):
V roce 2015 byly uzavřeny 2dohody 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):
V roce 2015 bylo v náhradních rodinách nejčastěji poskytováno doprovázení, které
obnáší poskytování poradenství ohledně péče a výchovy o svěřené dítě a sledování
naplňování dohody o výkonu pěstounské péče. Sociální pracovnice poskytla
většině rodin poradenství např.:týkající se vzdělávání dětí a při sepisování žádosti
na nadační fondy o finanční příspěvek na vybavení dětského pokoje, doučování
nebo zdravotnickou pomůcku. Během svých pravidelných návštěv hovořila
sociální pracovnice se všemi členy náhradní rodiny, přičemž při některých
návštěvách sociální pracovnice s dětmi hovořila o samotě. Sociální pracovnice je
v pravidelném kontaktu s pracovnicemi orgánu sociálně-právní ochrany
a informuje je o průběhu výkonu pěstounské péče písemnou formou - půlroční
zprávou nebo s nimi ústně konzultuje nastalou aktuální situaci v náhradní rodině.
Návštěvy v rodinách jsou zaznamenávány v sociální dokumentaci náhradních
rodin, která existuje v elektronické i tištěné podobě. Pokud náhradní rodina
potřebuje odbornou pomoc (např. psychologickou), tak jim ji sociální pracovnice
pomůže zprostředkovat.
3) Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm. d) zákona
359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění)
Zážitkového pobytu, který byl pořádán naší organizací od 1. 7. 2015 – 4. 7. 2015
v rekreačním areálu Eden Jinolice, s.r.o., se zúčastnily 3 děti ze služby PODPORA
PRO PĚSTOUNY.
4) Místem výkonu sociálně-právní ochrany dětí je: Českobratrská 90, Přelouč,
dále spádové území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přelouč
a Čáslav
V roce 2015 byla uzavřena jedna dohoda o výkonu pěstounské péče v Čáslavi
a druhá dohoda v Třebešicích, což je spádové území Městského úřadu Čáslav.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Zodpovědná osoba: Šárka Pleskotová
I v roce 2015 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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Dobrovolnické centrum
„Jedna hodina týdně pro druhé“
Kontakt: Masarykovo náměstí 48, Přelouč
Koordinátorka: Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

Dobrovolníci působí v rámci dvou akreditovaných projektů „Dobrovolníci u nás“
a „Dobrovolníci v Domově u fontány“.
Dobrovolníci v Domově u Fontány Přelouč navštěvují obyvatele domova a působí
jako společníci při rozhovorech, doprovod při procházkách, prostředníci
společenského života, doprovod na kulturní akce apod. S obyvateli domova
seznamuje dobrovolníky koordinátorka a vedoucí
oddělení. Cílem práce
dobrovolníků je přispět k udržení stávajících schopností uživatelů, respektovat
právo na jejich soukromí, zapojit uživatele do kolektivu s ohledem na jejich
zdravotní stav.
Celkem během roku v zařízení pravidelně působilo 27 dobrovolníků. Z toho
6 ukončilo smlouvu z důvodu přestěhování nebo zaměstnání, které již
dobrovolnickou práci neumožňuje. Během roku podepsalo smlouvu 8 nových
dobrovolníků.
Z řad studentů máme 7 dobrovolníků v rámci tohoto projektu, 7 dobrovolníků jsou
důchodci, zaměstnaných je 12 dobrovolníků a 1 dobrovolnice je maminka na MD.
Dobrovolníci pro seniorské aktivizační programy - PC klub vede dobrovolník
důchodce každou středu 9.00-11.00, relaxační cvičení se seniorkami vede
zaměstnaná dobrovolnice každý čtvrtek 17.00-18.00 a kroužek německé
konverzace pro seniory vede dobrovolnice každou středu 14.00-15.00.
V roce se přihlásila pouze jedna nová dobrovolníce pro pravidelnou činnost
v Jakub klubu. Během roku 2105 ukončilo svoji činnost 4 dobrovolníci. Celkem
zde během roku působilo 23 dobrovolníků. K 31. 12. 2015 pokračuje 19
dobrovolníků.
V roce 2015 se přihlásilo 8 nových dobrovolníků pro pravidelnou činnost
v Domově u fontány (v roce 2014 to byli 4 noví dobrovolníci). Během roku 2015
ukončilo svoji činnost 6 dobrovolníků. Celkem zde během roku působilo 27
dobrovolníků. K 31.12.2015 pokračuje 21 dobrovolníků.
Dobrovolníci docházejí za klienty domova a společně si povídají, předčítají knížky
nebo časopisy, chodí na procházky po zahradě nebo do města (nejčastěji na nákup
nebo do cukrárny). Dobrovolníci se účastní i jednorázových společenských akcí
zařízení, např. loučení s létem, adventní jarmark.

13

Během roku se uskutečnily 3 supervizní setkání pro dobrovolníky a jeden kurz pro
nové dobrovolníky 21.11.215. Od září se pravidelně konají setkání dobrovolníků
s hostem a to poslední čtvrtek v měsíci.
Dobrovolníci v Domově u Fontány
Dobrovolníci v Jakub klub
Aktivizační programy pro seniory
Sanace rodin / šatník
Jednorázové akce (Den otevřených dveří, Den pro rodinu)

27 dobrovolníků / 467 hodin
19 dobrovolníků / 242 hodin
3 dobrovolníků / 129 hodin
1 dobrovolnice / 131 hodin
12 dobrovolníků / 44 hodin

CELKEM 50 DOBROVOLNÍKŮ A 1 013 DOBROVOLNICKÝCH HODIN

Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje

70 989,-

30.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra – projekt
„Dobrovolnické
centrum“ – U
NÁS
19 000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra projekt
„DobrovolnicI
v DUF“
26 000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

Oprava
vyúčtování
TKS 2014

724,-

-4 735,-

Projekt v roce 2015 finančně podpořilo Ministerstvo vnitra, Pardubický kraj
a dárci v rámci Tříkrálové sbírky.
Děkujeme.
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TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 - CHARITA PŘELOUČ
VÝTĚŽEK SBÍRKY 150 623 Kč
z toho:
Přelouč
29 237,- Kč
Brloh
1 305,- Kč
Břehy
5 722,- Kč
Choltice+Svinčany
11 430,- Kč
Chvaletice
4 139,- Kč
Jedousov
546,- Kč
Jankovice, Kozašice, Seník
2 635,- Kč
Kladruby n./L.
2 669,- Kč
Klenovka
2 483,- Kč
Krasnice
626,-Kč
Lhota p. Přeloučí
1 197,- Kč
Lipoltice
3 200,- Kč
Litošice
2 112,- Kč
Lohenice
1 246,- Kč
Malé Výkleky
2 463,-Kč
Mělice
2 764,- Kč
Mokošín
1 170,- Kč
Přepychy
1 040,- Kč
Rohovládová Bělá
5 693,- Kč
Řečany n./L.+Labětín
10 051,- Kč
Semín
11 750,- Kč
Sopřeč
1 777,-Kč
Spytovice
236,- Kč
Strašov
10 126,- Kč
Škudly
740,- Kč
Štěpánov
1 353,- Kč
Tupesy
761,- Kč
Turkovice + Bumbálka
4 723,- Kč
Urbanice
508,- Kč
Valy
5 250,- Kč
Veselí
3 469,- Kč
Voleč
2 974,- Kč
Zdechovice
7 616,- Kč
Živanice + Nerad + Dědek
7 612,- Kč
Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám všem,
kdo jste přispěli !!!
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Rekordní částka naši Tříkrálové sbírky 2015. Děkujeme!
Koledníci Tříkrálové sbírky navštěvovali domácnosti od soboty 3. ledna do
čtvrtku 8. ledna 2015. V pátek 9.1. se sešli zástupci Charity Přelouč a finančního
odboru Městského úřadu v Přelouči, aby sečetli obsah všech 97 zapečetěných
pokladniček. Výsledek sbírky všechny příjemně překvapil, protože historicky
poprvé překročil hranici 150 tisíc, konkrétně o 623 Kč. Výtěžek je tak o 2%
vyšší než vloni.
Děkujeme všem, kdo se do organizování sbírky zapojili. ZŠ na Masarykově
náměstí uvolnila na základě souhlasu rodičů 44 koledníků, ZŠ na Smetanově ulici
42 koledníků, z Gymnázia nám jako vedoucí skupinek pomohlo 10 studentů, ZŠ
v Lipolticích vyslala 2 skupinky koledníků, ZŠ ve Zdechovicích 2 skupinky, ZŠ
Choltice 5 skupinek, ZŠ v Řečanech měla 21 koledníků, ZŠ ve Břehách 5 skupinek
a ZŠ Živanice vyslala také 5 skupinek koledníků. Jako první vyšli koledníci ZŠ
Semín a to již v sobotu 3. ledna a koledovalo celkem 5 skupinek. Vedoucí dělali
rodiče dětí, za což jim patří velký dík, že své sobotní dopoledne věnovali této akci.
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Do koledování se zapojily i děti z Jakub klubu. Celkem se na sbírce podílelo 234
dětí, některé i opakovaně, a koledování je bavilo.
Děkujeme koledníkům, vedoucím skupinek, rodičům i ředitelkám
a ředitelům škol! Děkuji paní Vášové z Turkovic, která zde sbírku sama
zorganizovala a výtěžek u nich byl opět vyšší jako loni. Stejně tak patří velký
dík i panu Vachkovi z Klenovky, který v obci sbírku sám zorganizoval.
V Litošicích to byla paní Soňa Cestrová, které také moc děkujeme. V Semíně
byla sbírka pod zkušeným vedením paní Mgr. Smolíkové, která jako vedoucí
skupinek získala rodiče dětí! Pan ředitel zdechovické ZŠ Mgr. Mazal
každoročně doprovází koledníky osobně a tradičně koledují v den slavnosti
Tří králů 6. ledna odpoledne po vyučování. Děkujeme, že děti pokaždé dokáže
nadchnout
Děkujeme za příjemnou spolupráci starostům a pracovníkům obecních úřadů,
kteří nám hodně pomohli s propagací akce a občany informovali o termínu konání
sbírky. Děkuji našim dobrovolníkům, kteří pomohli, jako vedoucí skupinek a všem
svým kolegyním, které zajistily odvoz skupinek do jednotlivých obcí. Celkem
koledníci navštívili 40 obcí.
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Hospodaření za rok 2015
NÁKLADY

(v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

494
408
86

II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby

353
40
20
3
290

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

2 025
1 582
433

IV. Daně a poplatky

2

V. Ostatní náklady celkem

69

VI. Odpisy

47

VIII. Poskytnuté příspěvky

2

Náklady celkem

2 992

VÝNOSY

(v tis. Kč)

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

277
35
33
48
2 653

Výnosy celkem

3 046

Hospodářský výsledek

+ 54
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA

k 1. 1. 2015

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

202
0
1 209
0
1 007

119
0
807
0
688

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

535
0
34
483
18

826
0
27
794
5

Úhrn aktiv

737

945

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

649
980
-331
88
0

764
1040
-276
181
0

III. Krátkodobé závazky
V. Jiná pasiva
Úhrn pasiv

88
0
737

181
0
945
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31. 12. 2015

Přehled výnosů v členění dle zdrojů
Tržby za služby
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Přijaté dary

(v tis. Kč)
277
35
33
48

Provozní dotace
- dotace od Pardubického kraje
- dotace od Pardubický kraj (dříve MPSV)
- dotace od Ministerstvo vnitra ČR
- dotace od Města Přelouč
- Úřad práce
- Město Chvaletice
- Obec Turkovice
- Obec Jankovice
Dar Obec Přelovice

2 653,267 tis. Kč
398
1 806
45
228
163,767
5
5
2,5
5

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2015
Výrok auditora
Podle mého názoru, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných
ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Charity Přelouč ke dni 31. 12.
2015 a výsledek hospodaření za rok 2015 je v souladu s českými účetními
předpisy.

Datum vyhotovení zprávy 27. dubna 2016 v Dolním Újezdě
Ing. Hana Horáková
Auditor, č.dekretu 1820
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