Úvodní slovo ředitelky
Výroční zpráva je příležitostí k ohlédnutí se za uplynulým rokem. Rok 2016
nám přinesl mnoha setkání a nových zkušeností. Vedoucí jednotlivých služeb na
dalších stránkách shrnují činnost svých středisek, doporučuji k přečtení.
Kromě zajištění běžného provozu všech služeb, pokračujeme na projektu
rekonstrukce prostor Jakub klubu, stále 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 2016 jsme pracovaly podle etického programu Dekacert pro naši
organizaci a hledáme jeho působení v každodenní praxi. Z toho důvodu jsme
věnovali hodně pozornosti spiritualitě našich služeb a konkrétním spirituálním
potřebám našich uživatel.
Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnancům za jejich odvahu a laskavý
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 Kumstýřovám ředitelka

1

PODĚKOVÁNÍ NAŠÍM DONÁTORŮM,
SPONZORŮM A DÁRCŮM
za finanční prostředky:
Pardubický kraj
Ministerstvo vnitra ČR
Město Přelouč
Město Chvaletice
Obec Přelovice
Obec Kladruby nad Labem
Obec Vyšehněvice
firma SVOS s.r.o. PŘELOUČ
v rámci Burzy filantropie 2016 firma Sev.en EC a.s.
Ing. Kožený Milan,
Paní Sejkorová,
Paní Horáková,
studenti gymnázia v Přelouči
a další, kteří si nepřáli být jmenováni.
Dárci akce Daruj dárek,
dárci postní almužny,
dárci Tříkrálové sbírky,
dárci Národní potravinové sbírky v Tescu Přelouč
a dárci materiální pomoci pro uživatele služeb a charitní šatník.

Srdečné díky, že s Vaší pomocí můžeme pomáhat.
Děkujeme moc!

2

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
Zařízení NZDM Jakub klub je tu pro děti ve věku od 6-15 let, kteří se
potýkají s nepříznivou životní situací. Dětem poskytujeme podporu při školních
dovednostech, věnujeme se vypracování domácích úkolů, dobrovolníci pomáhají s
doučováním, ale také s předškolní přípravou u těch nejmenších dětí. Klademe
důraz na vzdělání, které je pro budoucí povolání velmi důležité. Děti vedeme k
toleranci, respektu, solidaritě, samostatnosti a odpovědnosti, schopnosti týmové
práce, fungování ve společnosti. Věnujeme se výchovně-vzdělávací činnosti,
nabízíme dětem sportovní, výtvarné a rukodělné činnosti, při kterých získávají
nové dovednosti. Ke zlepšení svých dovedností využívají také výukové tablety,
sportovní pomůcky na posilování a hry.
Uživatelům poskytujeme poradenství při řešení nejrůznějších životních
situací, se kterými si sami nevědí rady. Pomáháme jim pochopit mezilidské vztahy,
učíme je mezilidskému chování. Dle potřeby s dětmi řešíme jednotlivé problémy a
pomáháme jim řešit obtížné životní situace, do kterých se dostávají. Častěji volíme
zážitkovou formu práce s dětmi.
Většina dětí, které našich služeb využívají, pochází ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí a jejich kontakt s většinovou společností je do značné
míry omezen. Nejsou schopni a často se neumějí ve společnosti orientovat a
fungovat. Nejsou schopni zapojit se do tradičních volnočasových zařízení a
pravidelně tam docházet. Našim úkolem je uživatele maximálně začleňovat do
společnosti, učit je orientaci v ní a upozorňovat také společnost na fakt, že
znevýhodněné děti mezi námi jsou a budou.
V případě potřeby pomáháme uživatelům při hájení jejich práv a zájmů a při
řešení různých situací a obstarávání osobních záležitostí. Pomáháme jim upevňovat
či obnovovat kontakt s rodinou, školským prostředím, kamarády apod.
Opět jsme v průběhu roku připravily témata preventivních programů, které
vychází z potřeb našich uživatelů. Důležitým prostředkem k práci s dětmi jsou
rozhovory, jejichž cílem je zjišťování důležitých informací o nich samotných,
získání si jejich důvěry, následně jim pomoci hledat možnosti řešení v jejich tíživé
situaci. Pracovnice využívají získané dovednosti ze vzdělávacích kurzů, které
aplikují při práci s dětmi.
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V průběhu roku jsme pracovali na osobních cílech u 35 dětí. Cíle se týkají
zejména školních dovedností, zlepšení se v různých aktivitách. Jedním z častých
cílů, které si děti volí, se týká vaření, které v našem klubu má již nějakou tradici.
Cílem je zlepšit své pracovní návyky, naučit se správnému stolování, zvládat
finanční gramotnost, naučit se hospodařit a zvládnout úklid po vaření.
Organizace uspořádala výchovně rekreační tábor v Revíru a kempu
BRODSKÝ, v Červeném Kostelci. Tábora se zúčastnilo 5 dětí ze služby NZDM
Jakub klub Přelouč a 1 dítě ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY. Děti si ze
zážitkového pobytu přivezly mnoho nových zážitků a nová přátelství. Po dobu
zážitkového pobytu si děti vyzkoušely, jaké to je být bez rodičů či prarodičů, kteří
o ně neustále pečují. Během celého pobytu jsme kladli důraz na slušné chování
dětí. V klubu pak proběhly akce jako Dětský den s družinou, Mikulášská nadílka,
nebo Vánoční besídka.
Zajímavostí je, zapojení se do projektu Děti pomáhají dětem. Děti z klubu
zdobily perníčky a vytvářeli vánoční ozdoby (kulíšky a šišky), které byli za
dobrovolný peníz prodávány před kostelem. Výtěžek 1960,- Kč pak putoval
chudým dětem do Indie. Děti podporujeme v solidaritě k druhým.
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Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubické
ho kraje

Prostředky
poskytnuté
od
Pardubický
kraj (dříve
MPSV)

1 116 819,-

86 000,-

834.000,-

Prostředky Prostředky Prostředky
poskytnuté poskytnuté poskytnuté
od MÚ
od dárců z Tříkrálové
Přelouč
sbírky

120 000,-

15 500,-

26 114,-

Jiné
výnosy

76,25,-

Projekt v roce 2016 významně finančně podpořil Pardubický kraj a Město
Přelouč.
Děkujeme.

Děti zdobí perníčky, které se pak za dobrovolný příspěvek nabízejí dál.
Výtěžek je použitý v rámci projektu Děti pomáhají dětem! Děti z Jakub klubu
vydělaly a odeslaly dětem do Indie 1 960Kč!
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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, Bc. Renata Šimíčková,
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýřová

Děkujeme všem, kteří jakoukoliv formou přispěli k tomu, že jsme mohli celý
rok 2016 naplňovat poslání naší služby:
Posláním služby Podpora rodiny je profesionální pomoc a podpora rodinám
s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou řešit sami.
Chceme přispívat k obnovení základních funkcí rodiny a její samostatnosti.
Prostřednictvím pracovníků služby nabízíme víru v dobro a naději tam, kde už
nebyla. Navzdory zklamání v průběhu služby nerezignujeme. Pozitivním pracovním
přístupem vnášíme lásku do těžkých životních situací. Přispíváme k tomu, aby se
rodiny opět dokázaly mít rády a obnovily svoji životní energii.
Služby poskytujeme terénní formou v domácím prostředí na celém území
Přeloučska. Ve vyhrazeném čase také v sídle služby formou ambulantní.
Kolika lidem jsme pomohli?
KAPACITA SLUŽBY - 16 rodin terénní forma, 5 rodin ambulantní forma
SLUŽBOU PROŠLO - terénní forma 26 rodin, z toho 20 s doporučením OSPOD,
35 dospělých, 55 dětí
SLUŽBA ZAHÁJENA/UKONČENA - 11 rodin/12 rodin
AMBULANTNÍ FORMA – 22 uživatelů/35 zájemců
Příklad spolupráce:
Maminka samoživitelka, dvě nezletilé děti ve věku 2 roky a 13 let. Služby
využívali 10 měsíců. Rodina s doporučením OSPOD Přelouč – pomoc se zjištěním
dluhů, které matka má, nastavení splátkových kalendářů, finanční poradenství,
pomoc s hospodařením s finančními prostředky v rodině, pomoc se zajištěním
dávek SSP, HN. Po zjištění pravého stavu věci v oblasti zadlužení, uživatelka
pracovala v rámci IP na cíli dosáhnout oddlužení. Oddlužení bylo povoleno formou
splátkového kalendáře, uživatelka začala splátky hradit.
Finanční situace rodiny se stabilizovala, uživatelka v hodnotícím dotazníku
ocenila pozitivní přístup klíčové pracovnice, byla spokojena s vyřešením svého
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problému. Pracovnice služby zprostředkovala pro starší dceru uživatelky hrazení
školních obědů z nadačních prostředků. Rodina využívala i materiální pomoc –
oblečení, potraviny. Situace nezletilých dětí v rodině se zlepšila v návaznosti na
vyřešení velké zadluženosti matky. Rodina má stabilní rozpočet, matka ví, s kolika
penězi hospodaří, plánuje výdaje pro děti. Finanční rozpočet rodiny není ohrožen
neplánovanými výdaji, které by vymohli exekutoři, nebo vymahači dluhů. Matka
sama uvedla, že se nyní cítí bezpečně, což se odráží v jejím celkovém naladění a
přenáší na jednání s dětmi.
V rámci ambulantní služby jsme nabídli:
Předvánoční setkání – s rodinami jsme se sešli v odpoledních hodinách
v Jakub klubu. Dětem i rodičům jsme poskytli podporu pro tvorbu vánočních
dekorací, nechybělo občerstvení. Děti nás potěšily zpíváním, nebo recitací
básniček. Navíc jsme každé dítě obdarovali prostřednictvím charitní sbírky
vánočních dárků Daruj dárek, kterou jsme pořádali už po páté.
Akce navíc, materiální pomoc:
Velikonoční výlet do Hlinska
Nad rámec základních činností jsme pro rodiny připravili výlet na Zelený
čtvrtek. Na výlet jsme přibrali i děti, které navštěvují nízkoprahové zařízení Jakub
klub a také děti z pěstounských rodin, kterým poskytujeme službu doprovázení.
Všichni společně jsme jeli autobusem do Hlinska. Počasí nám nepřálo, bylo zima a
dokonce občas zasněžilo. Na dětech nebylo vidět, že by jim zima vadila, zastavili
jsme se v Hlinsku na hřišti a děti se na něm bavily jako v plném létě.
Nejprve jsme navštívili památkovou rezervaci Betlém. Jedná se o skanzen
přímo uprostřed města Hlinska. V roubenkách jsme si prohlédli velikonoční
výstavu, výklad průvodkyně byl zaměřený na obyčeje spadající do období
předvelikonočního půstu. Dozvěděli jsme se, proč měly jednotlivé neděle v tomto
čase tak zvláštní názvy. Například neděle Pučálka, Družebná či Sazometná.
Nechybělo připomenutí tradičních velikonočních zvyků. Prohlédli jsme se
velikonoční předměty, tradiční pečivo a různě zdobené kraslice.
Po prohlídce městečka Betlém jsme ve Společenském domě navštívili
putovní výstavu libereckého IQparku POZNÁVEJ SE! Interaktivní, zábavná a
vzdělávací výstava pobavila děti i dospělé. Exponáty pocházely z libereckého
zábavně – naučného centra IQpark. Na závěr výletu jsme měli pro všechny děti
připravený velikonoční balíček se sladkostmi. Výlet jsme financovali z prostředků
Tříkrálové sbírky.
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Materiální pomoc:
- charitní šatník, otevřeno každé pondělí od 13 do 15 hod., provoz zajišťuje
dobrovolnice charity,
- potravinová pomoc z projektu FEAD, realizátorem projektu je MPSV ČR,
zajišťujeme výdej a evidenci,
- potravinová pomoc z prostředků Národní potravinové sbírky, akce se
účastní všechny pracovnice organizace.

Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

1 391 392,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
106 000,-

Prostředky
poskytnuté
od Pardubický
kraj (dříve
MPSV)
1 033.000,-

Prostředky
poskytnuté
od Města
Přelouč a
obcí
106 000,-

Prostředky
ostatní

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky a dary

95,70

35 357,-

Projekt v roce 2015 finančně podpořil Pardubický kraj, Město Přelouč, Město
Chvaletice, Obec Kladruby nad Labem, Obec Vyšehněvice
a Obec Přelovice.
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.

Studenti přeloučského gymnázia darovali výtěžek charitního
bazárku vybrané rodině, která nutně potřebovala mikrovlnku.
Maminka měla z dárku velikou radost!
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PODPORA PRO PĚSTOUNY
Kontakt: Českobratrská 84, 535 01 Přelouč
Vedoucí a sociální pracovnice:
Mgr. Pavlína Křepská
Počet pěstounských rodin: 8 (počet dětí: 9)
Počet návštěv: 124
Služba PODPORA PRO PĚSTOUNYfunguje od roku 2013. Služby jsou
poskytovány na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydané
Pardubickým krajem na území Přeloučska a Čáslavska.
Cílová skupina: náhradní rodiny
Všechny náhradní rodiny, které doprovázíme, mají děti v příbuzenské pěstounské
péči.
V roce 2016 byla uzavřena jedna nová dohoda o výkonu pěstounské péče.
V průběhu roku byly ukončeny dvě dohody o výkonu pěstounské péče z důvodu
odstěhování jedné rodiny mimo oblast našeho pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí. S druhou rodinou byla ukončena dohoda o výkonu pěstounské péče
z důvodu soudníhonařízení ústavní výchovy dívce, která byla do té doby svěřena v
pěstounské péči své babičky.
Příklady odpovědí pěstounů na otázku: „Co Vám nejvíce vyhovuje při poskytování
služby? S čím jste spokojen/a?“
Odp. 1: „Upřímnost, férovost, co pracovnice slíbí, to splní.“
Odp. 2: „Se vším spokojena, jsem ráda, když pracovnice přijde. Popovídáme si.“
Odp. 3: „Že se vnuk podívá na různé výlety a na nová místa, kde ještě nebyl.“
Příklady odpovědí dětí na otázku: „Co se ti nejvíce líbí při poskytování služby?
S čím jsi spokojen/a?“
Odp. 1: „Že mi pomohla.“
Odp. 2: „Sociální pracovnice.“
Odp. 3: „Líbí se mi, že chodím na tábory.“
V roce 2016 uspořádala naše organizace pro děti v náhradních rodináchpřed
Velikonocemi výlet do betléma a na výstavu iq-parku v Hlinsku ao letních
prázdninách výlet do ZOO v Praze. Také se konalčtyřdenní zážitkový pobyt
v Červeném Kostelci, na kterém dětinavštívily zámek Náchod, Babiččino údolí,
zámek Ratibořice a Obří akvárium v Hradci Králové. Na zážitkovém pobytu se

10

sešly děti ze služeb PODPORA PRO PĚSTOUNY a Jakub klubu, nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež.
Vyjádření dětí ze služby PODPORA PRO PĚSTOUNY na otázku: „Co se ti
nejvíce líbilo na výletu?
Odp. 1: „Úplně všechno aj že jsem našel kámoše .“
Odp. 2: „Procházka, autobus, chaloupka.“
Odp. 3: „Všechno.“
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.
Oblastní charita Pardubice
Dětské centrum Veská
Pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích
Mgr. Zuzana Sůvová, psycholožka
Nadační fond J&T
PODPORA RODINY – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
NZDM Jakub Klub Přelouč
Příklady odpovědí pracovníků spolupracujících organizací na dotaz: „Jaké výhody
má pro Vás spolupráce s naší organizací?“
Odp. 1: „Pomáhají pěstounským rodinám, mohou jim věnovat více času.“
Odp. 2: „Ceníme si kvalitní spolupráce s dalším partnerem na poli práce
s pěstounskými rodinami. Přínosem je pro nás úzká spolupráce mezi Charitou,
Prostor plus a OSPOD Čáslav. Službu v daném regionu tato spolupráce sjednocuje
a kompletuje tak nabídku pro všechny pěstouny daného regionu.“
Odp. 3: „Intenzivní pomoc s klienty, řešení konkrétních situací s klienty, pomoc
rodinám, doprovázení pěstounů.“
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Absolvované kontroly:
V únoru 2016 proběhla ve službě PODPORA PRO PĚSTOUNY kontrola
Krajského úřadu Pardubickéhokraje na výkon sociálně-právní ochrany dětí
v rozsahu uvedeném v pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, vydaném
Krajským úřadem Pardubického kraje. Kontrola neshledala žádné
závady.V prosinci 2016 jsme absolvovali kontrolu Úřadu práce České republiky –
Krajské pobočky v Pardubicích na čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské
péče. Výsledky této kontroly neshledaly žádné vážné nedostatky, pouze nám bylo
uděleno jedno doporučení k proplácení jednodenních výletů s jinými organizacemi.
Propagační kampaň pěstounské péče:
V roce 2016 jsme se zapojili do propagační kampaně Pardubického kraje, která
slouží k hledání náhradních rodičů. V září jsme uspořádali propagační akci v parku
v Přelouči pod záštitou akce: „Škola k životu nestačí“, na kterou nám Pardubický
kraj poskytl propagační materiál. V průběhu celého roku o svých aktivitách
informujeme na webových stránkách organizace, popř. v místním tisku Rošt. Na
veřejně přístupná místa dáváme plakáty a letáky informující o naší službě.
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PLNĚNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONUSOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ ZA ROK 2016
Pracovnice služby PODPORA PRO PĚSTOUNY vykonává činnost SPOD na
základě:
rozhodnutí č. j.: 5391/2004/OSV ze dne 18. 2. 2004,
rozhodnutí č. j.: 87014/2011/Ře ze dne 12. 10. 2011,
rozhodnutí č. j.: KrÚ 13454/2013/B ze dne 20. 2. 2013,
rozhodnutí č. j.: SpKrÚ 5391/2004 OSV ze dne 27. 5. 2013,
rozhodnutí č. j.:KrÚ 41810/2013/B ze dne 10. 6. 2013,
rozhodnutí č. j.: KrÚ 24850/2014 ze dne 11. 4. 2014,
rozhodnutí č. j.: KrÚ 57107/2014 ze dne 3. 9. 2014 vydané Krajským úřadem
Pardubického kraje.
Služba PODPORA PRO PĚSTOUNY, Charita Přelouč zahájila svou činnost v
březnu 2013 a je poskytována doposud.
Hodnocení jednotlivých bodů SPOD:
1)Uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče (§ 48 odst. 2 písm. d):
V roce 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
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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.
Místem výkonu sociálně-právní ochrany dětí je: Českobratrská 84, Přelouč,
dále spádové území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Přelouč a
Čáslav
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Zodpovědná osoba: Šárka Pleskotová

I v roce 2016 patřila k našim službám pro seniory a osoby o ně pečující, půjčovna
kompenzačních pomůcek. Pomůcky slouží ke krátkodobému zapůjčení, na dobu
nezbytně nutnou pro vyřízení potřebných náležitostí s pojišťovnou, které jim pak
umožní zakoupit si pomůcky vlastní.
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. Cena půjčovného je 10 Kč na den. Zisk
z provozu půjčovny je použit do služeb SAS a NZDM Jakub klub, které jsou
neziskové.
V roce 2016 měla půjčovna 18 klientů (15 nových a 3 dlouhodobí), zapůjčeno
bylo celkem 23 pomůcek (19 nově a 4 dlouhodobě).
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. V roce 2016 to byl
další nový vozík.
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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“.

PROJEKT „DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ U FONTÁNY“
Dobrovolníci v Domově u Fontány Přelouč navštěvují obyvatele domova a působí
jako společníci při rozhovorech, doprovod při procházkách, prostředníci
společenského života, doprovod na kulturní akce apod. S obyvateli domova
seznamuje dobrovolníky koordinátorka a vedoucí oddělení. Cílem práce
dobrovolníků je přispět k udržení stávajících schopností uživatelů, respektovat
právo na jejich soukromí, zapojit uživatele do kolektivu s ohledem na jejich
zdravotní stav.
Celkem během roku v zařízení pravidelně působilo 23 dobrovolníků. Během roku
podepsalo smlouvu 7 nových dobrovolníků.
Z řad studentů máme 6 dobrovolníků v rámci tohoto projektu, 4 dobrovolníků jsou
důchodci, zaměstnaných je 13 dobrovolníků.
Zhodnocení úspěšnosti:
V roce 2015 se přihlásilo 7 nových dobrovolníků pro pravidelnou činnost
v Domově u fontány (v roce 2014 to byli 6 noví dobrovolníci). Celkem v rámci
programu Dobrovolníci v DUF působilo během roku 23 dobrovolníků a
realizovali 422 návštěv u seniorů. K 31.12.2015 pokračuje 20 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.
Během roku se uskutečnily 3 supervizní setkání pro dobrovolníky a dva kurzy pro
nové dobrovolníky. Během roku se pravidelně konají setkání dobrovolníků
s hostem a to poslední čtvrtek v měsíci.
Kromě projektu Dobrovolníci v Domově u Fontány realizujeme i
dobrovolnický projekt „Dobrovolníci u nás“, kde bylo aktivních dalších 25
dobrovolníků a odpracovali celkem dalších 698 dobrovolnických hodin.
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PROJEKT „DOBROVOLNÍCI U NÁS“
1. dobrovolníci pro
NZDM Jakub klub Přelouč
- doučování
v předmětech, ve kterých mají děti problémy ve škole. Často se na
doučování využívají tablety, kde dobrovolníci dětem radí, jak ovládat
výukové aplikace. Doučování probíhá zpravidla po příchodu dítěte do
klubu, pak si hraje anebo se připojuje k dalším aktivitám. Činnosti s dětmi
v klubu – sportovní, výtvarné, hudební či rukodělné, sportovní především
v tělocvičně. Jedna dobrovolnice s dětmi pravidelně vaří. Dobrovolníci se
účastní také pořádání různých společenských akcí spolu s dětmi např.
Mikulášská besídka, Škola k životu nestačí, Den pro rodinu.
Během roku 2016 se na aktivitách s dětmi podílelo 21 dobrovolníků.
Z toho nových dobrovolníků je 6.
2. 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.
Během roku 2015 se na aktivitách se seniory podíleli 3 dobrovolníci.
3. dobrovolníci pro středisko Charita Přelouč – Podpora rodiny
sociálně – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pomoc v charitním šatníku
Během roku 2016 se na činnosti podílela 1 dobrovolnice.

-

Zhodnocení úspěšnosti:
V roce se přihlásilo 6 nových dobrovolníků pro pravidelnou činnost v Jakub
klubu. Celkem zde během roku působilo 21 dobrovolníků. V rámci seniorských
aktivit pokračují 3 dobrovolníci v pravidelné činosti vedení PC klubu, relaxačního
cvičení pro seniorky a německou konverzaci. Jedna dobrovolnice vede charitní
šatník. Celkem bylo během roku 2016 v programu Dobrovolníci U NÁS aktivních
25 dobrovolníků.
Během roku se uskutečnily 3 supervizní setkání pro dobrovolníky a dva kurzy pro
nové dobrovolníky. Během roku se pravidelně konají setkání dobrovolníků
s hostem a to poslední čtvrtek v měsíci. Dne 5.12.2016 jsme uspořádali setkání
dobrovolníků při příležitosti Mezinárodního dne dobrovolnictví.
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Kromě projektu „Dobrovolníci u nás“realizujeme i dobrovolnický projekt
„Dobrovolníci v Domově u Fontány“, kde bylo aktivních dalších 23
dobrovolníků a odpracovali celkem dalších 622 dobrovolnických hodin.
Statistika obou programů:
Dobrovolníci v Domově u Fontány
24 dobrovolníků / 622 hodin / nárůst o 155 hodin!
Dobrovolníci v Jakub klub
21 dobrovolníků / 344 hodin / nárůst o 102 hodin!
Aktivizační programy pro seniory 3 dobrovolníci / 112 hodin
Sanace rodin / šatník
1 dobrovolnice / 242 hodin
Jednorázové akce (Den otevřených dveří, Den pro rodinu)
12 dobrovolníků / 44 hodin
CELKEM 48 DOBROVOLNÍKŮ A 1 320 DOBROVOLNICKÝCH HODIN / nárůst
počtu hodin oproti roku 2015 o 307!
Děkujeme!

Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt
celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje

100 577,-

32.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra – projekt
„Dobrovolnické
centrum“ – U
NÁS
22 000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra projekt
„DobrovolnicI
v DUF“
34 000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

Vlastní
finanční
prostředky

3072,-

9505,-

Projekt v roce 2016 finančně podpořilo Ministerstvo vnitra, Pardubický kraj
a dárci v rámci Tříkrálové sbírky.
Děkujeme.
Na podzim jsme s podporou Pardubického kraje mapovaly bariéry v Přelouči.
Vinotéka u Kotýnků zajistila nový mobilní nájezd!
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TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 - CHARITA PŘELOUČ

VÝTĚŽEK SBÍRKY 210 011 Kč BYL REKORDNÍ!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

OBEC
Brloh
Břehy
Dědek
Choltice
Chvaletice
Jedousov
Jankovice
Kozašice
Kladruby n./L.
Kolesa
Klenovka
Krasnice
Semín
Seník
Sopřeč
Strašov
Svinčany
Štěpánov
Trnávka
Turkovice +
Bumbálka
Újezd
Valy

VÝTĚŽEK
2 249 Kč
12 613 Kč
2 657 Kč
15 390 Kč
1 977 Kč
2 670 Kč
4 145 Kč
2 370 Kč
3 023 Kč
550 Kč
2 280 Kč
1 616 Kč
13 607 Kč
834 Kč
2 178 Kč
9 483 Kč
4 068 Kč
2 286 Kč
1 780 Kč
5 973 Kč

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
35
36
37
38
39

OBEC
Labětín
Lhota p. Přeloučí
Lipoltice
Litošice
Lohenice
Malé Výkleky
Mělice
Mokošín
Přelouč
Přepychy
Rohovládová Bělá
Řečany n./L.
Veselí
Voleč
Vyšehněvice
Zdechovice
Živanice + Nerad

VÝTĚŽEK
3 575 Kč
1 050 Kč
4 012 Kč
2 195 Kč
620 Kč
1 404 Kč
3 017 Kč
4 174 Kč
31 703 Kč
2 583 Kč
12 078 Kč
12 713 Kč
8 460 Kč
5 632 Kč
1 660 Kč
7 996 Kč
8 809 Kč

1 976 Kč
4 635 Kč

Velký dík patří všem koledníkům, dobrovolníkům i Vám všem,
kdo jste přispěli !!!
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Hospodaření za rok 2016
NÁKLADY

(v tis. Kč)

I. Spotřebované nákupy a služby celkem
Spotřeba materiálu, energie
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
II. Změna stavu
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

775
414
22
27
3
309
0
2 034
1 571
454

IV. Daně a poplatky

0

V. Ostatní náklady celkem

41

VI. Odpisy

44

VIII. Poskytnuté příspěvky

2

Náklady celkem

2 896

VÝNOSY

(v tis. Kč)

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

0
84
27
28
2 647

Výnosy celkem

2 786

Hospodářský výsledek

- 110
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA

k 1.1.2016

k 31.12.2016

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

119
0
807
0
688

208
0
940
0
732

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

826
0
27
794
5

842
0
25
817
0

Úhrn aktiv

945

1 050

764
1 040

719
1

-276
181
0
945

-386
331
0
1 050

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
105
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje
V. Jiná pasiva celkem
Úhrn pasiv
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Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)
Tržby za služby
0
Ostatní výnosy celkem
84
Tržby z prodeje majetku
27
Přijaté příspěvky a dary
28
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 Kladruby nad Labem
Dar Obec Vyšehněvice
- Obec Jankovice

2 647 tis. Kč
274
1 867
56
220
230
3
3
3
3

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2016
Výrok auditora
Podle mého názoru, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných
ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Charity Přelouč ke dni 31. 12.
2016 a výsledek hospodaření za rok 2016 v souladu s českými účetními
předpisy.

Datum vyhotovení zprávy 27. dubna 2017 v Dolním Újezdě
Ing. Hana Horáková
Auditor, č.dekretu 1820
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