ÚVODNÍ SLOVO
Milí pøíznivci naší Charity,
opìt je za námi další rok, a jsme rádi, že se s vámi mùžeme podìlit o to, jak se nám
v uplynulém roce daøilo.
V roce 2017 jsme pokraèovali v poskytování služeb pro dìti a mládež v Jakub klubu. Zde
budeme provoz rozšiøovat. Podaøilo se nám podat investièní projekt na MAS Železnohorský
region. Díky kterému zrekonstruujeme další prostory a vznikne klubovna pro mladé ve vìku
15 – 18 let. Potøebnost služby pro tuto vìkovou skupinu potvrdil sociální odbor MìÚ Pøelouè
i øeditelky obou základních škol. Krajský úøad zaøadil tento zámìr do svého Støednìdobého
plánu rozvoje sociálních služeb a tím dal zelenou k jeho realizaci. Služba Podpora pro
pìstouny absolvovala inspekci s velmi dobrým výsledkem. Je zajímavé, že po inspekci jsme
uzavøeli dalších 5 dohod pro doprovázení nových pìstounù. Služba Podpora rodiny si úspìšnì
prošla personální obmìnou a dále rozvíjí svoje služby. Naše humanitární støedisko zajišťuje
materiální pomoc pro lidi v nouzi a to jak potraviny, tak i ošacení. Pùjèovna kompenzaèních
pomùcek nabízí pomoc peèujícím rodinám.
Dobrovolnické centrum získalo akreditaci na další 4 roky. Stále se tìšíme ze spolupráce s
Domovem u fontány. Díky dobrovolnici paní Tichánkové jsme získali od jejího zamìstnavatele
Innogy energie dar pro Jakub klub. Mohli jsme tak vybudovat pergolu na zahradì, kterou podpoøila v roce 2016 Elektrárna Chvaletice v rámci Burzy filantropie, a nutnì jsme potøebovali
ještì další finance. V øíjnu byla pergola slavnostnì uvedená do provozu. Projekt chránìných
dílen o který jsme usilovali je nyní doèasnì pozastaven, nepodaøilo se najít vhodné prostory
pro jeho realizaci.
Práci naší organizace není možné realizovat bez podpory lidí kolem nás. Dìkuji vám všem,
kteøí jste nám jakkoli pomohli. Vaše pomoc je pro nás velmi významná. Prosím, zùstaòte
s námi. Tìšíme se na další spolupráci!

Ing. Mgr. Zdenka Kumstýøová, øeditelka
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NAŠE POSLÁNÍ A HODNOTY
Podle Kodexu Charity ÈR poslání Charity pramení z povìøení katolické církve šíøit ve svìtì
dobro, spravedlnost a nadìji. V tomto svém úkolu následuje pøíkladu Ježíše Krista, který bìhem
svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby mìli život v plnosti, a svým
uèedníkùm uložil pøikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší pøikázání.
Své poslání uskuteèòuje Charita zejména prostøednictvím materiální, sociální, humanitární,
rozvojové, psychické a duchovní pomoci potøebným lidem a rovnìž prostøednictvím úsilí o spravedlivìjší podmínky ve spoleènosti.
Nejvlastnìjším cílem charitních služeb je ochrana èlovìka v jeho dùstojnosti od poèetí až po
pøirozenou smrt. Tam, kde se èlovìk ocitá v rùznorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou
pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu úèinnou pomoc a zároveò podnìcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci.
Pøi naplòování našeho poslání se v naši organizaci opíráme o køesťanské hodnoty podle
etického programu Dekacert, kterého základem je Desatero. Dekacert stanovuje 10 hodnot, pro
které si každá služba urèila svoje vlastní kritéria podle své každodenní praxe.
Jedná se o køesťansko-sociální hodnoty: identita, integrita, sváteèní èas, generaèní solidarita,
tìlesný a duchovní život, spolehlivé dohody, majetek, komunikace, sociální okolí a rodina. Naším
cílem je, aby naši klienti i veøejnost tyto deklarované hodnoty v naší práci vnímali.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

IDENTITA – Naše identita vychází z naší specifické znaèky CARITAS = MILOSRDNÁ
LÁSKA. Naši køesťanskou identitu si ujasòujeme a diskutujeme.
INTEGRITA – Co deklarujeme, tak skuteènì pracujeme.
SVÁTEÈNÍ ÈAS – Slavíme køesťanské svátky v týmu i s klienty, dbáme na odpoèinek.
GENERAÈNÍ SOLIDARITA – Podporujeme a umožòujeme mezigeneraèní solidaritu.
TÌLESNÝ A DUCHOVNÍ ŽIVOT – Pracujeme podle celostního (holistického)
pøístupu, èlovìka vnímáme ve všech tøech dimenzích – tìlesné, psychické a duchovní.
Podporujeme rozvoj osobnosti ve všech dimenzích u klientù i u pracovníkù.
SPOLEHLIVOST – Dodržujeme dohody a jsme féroví.
MAJETEK – Na rozvoji a využívání majetku organizace se podílí všichni pracovníci.
U klientù podporujeme kompetence pro udržení majetku jako základny osobní
svobody a rozvoje.
KOMUNIKACE – Naše komunikace je otevøená, pravdivá a respektující.
SOCIÁLNÍ SPOLEÈENSTVÍ – Naší èinností podporujeme solidaritu
v našem regionu a jsme hlasem lidí
na okraji, problémy kterých spoleènost dostateènì neøeší.
RODINNÉ SPOLEÈENSTVÍ – Nejdùležitìjší vztahy, které èlovìk má, jsou v jeho rodinì.
Proto rodinu chráníme a podporujeme.

3

vyrocni_zprava_2017.indd 13

21.6.2018 14:58:40

KONTAKTY
Statutární zástupkynì
Øeditelka, manažerka kvality
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýøová
Tel: 731 402 371
E-mail: zdenka.kumstyrova@prel.hk.caritas.cz
Podpora rodiny, sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Zástupkynì øeditelky, vedoucí služby
Podpora rodiny, pracovnice v sociálních službách
Rita Levinská
Tel: 731 598 914
Email: rita.levinska@prel.hk.caritas.cz
Sociální pracovnice
Mgr. Kvìta Kudová
Tel: 731 604 704
E-mail: kveta.kudova@prel.hk.caritas.cz

Sociální pracovnice
Bc. Renata Šimíèková
Tel: 733 610 510
E-mail: renata.simickova@prel.hk.caritas.cz

NZDM Jakub klub
Vedoucí služby, sociální pracovnice
Mgr. et Bc. Miroslava Škávová
Tel: 731 598 915
E-mail: miroslava.skavova@prel.hk.caritas.cz

Pracovnice v sociálních službách
Šárka Pleskotová
Tel: 731 402 376
E-mail: sarka.pleskotova@prel.hk.caritas.cz

Podpora pro pìstouny
Vedoucí služby – zástup za MD,
sociální pracovnice
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýøová
Tel: 731 402 371
E-mail: zdenka.kumstyrova@prel.hk.caritas.cz

Metodièka služby
Mgr. Pavlína Køepská
Tel.: 731 598 913
E-mail: pavlina.krepska@prel.hk.caritas.cz

Dobrovolnické centrum
Koordinátorka
Ing. Mgr. Zdenka Kumstýøová
Tel: 731 402 371
E-mail: zdenka.kumstyrova@prel.hk.caritas.cz
Materiální pomoc
Sociální pracovnice
Mgr. Kvìta Kudová
Tel: 731 604 704
E-mail: kveta.kudova@prel.hk.caritas.cz
4

Pùjèovna kompenzaèních pomùcek
Pracovnice pùjèovny
Šárka Pleskotová
Tel: 731 402 376
E-mail: sarka.pleskotova@prel.hk.caritas.cz
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NAŠE SLUŽBY
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI
A MLÁDEŽ JAKUB KLUB
Posláním Jakub klubu je pomáhat dìtem a mládeži ve vìku 6 – 15 let pøekonávat jejich
obtížné životní situace. Poskytnout jim podporu a informace pro jejich zvládnutí. Pozitivním
pøístupem je vést k zodpovìdnosti a sebedùvìøe.
Osobním pøístupem a motivací pomáháme dìtem nalézt smysl života.
Úspìchy našich dìtí
S dìtmi, které klub navštìvují, pracujeme na naplnìní jejich potøeb a tím zmírnit dùsledky
jejich nepøíznivé životní situace. Dìti si samy umí øíci, s èím chtìjí pomoci. Cíle se týkají zejména podpory školních dovedností. Chtìjí se zlepšit ve školních pøedmìtech. Zaznamenali jsme
úspìchy v nauèení se malé násobilky, sèítání a odèítání do 100. Dìti zlepšily svoje poèítaèové dovednosti. Pøi vytváøení referátù se nauèili pracovat s poèítaèovými programy jako Word
a Excel, upravovat obrázky. S naší podporou se dìti nauèily dovednosti, které by mìlo zvládnout
dítì pøed nástupem do první tøídy, zvládly úspìšnì zápis a byly pøijaty na základní školu.
Klub v roce 2017 navštívily dvì dìti, které se pøistìhovaly s rodièi z cizí zemì. Takovým dìtem
pomáháme pomocí obrázkových kartièek a pracovních listù nauèit se èeskému jazyku. Zároveò
jim umožòujeme trávit èas v bezpeèném prostøedí, kde také najdou nové kamarády a uèí se naší
kultuøe.
Úspìchy máme i v pøipravovaných preventivních programech. Dìti se neustále uèí vaøit jednoduchá jídla, které pak zkouší vaøit doma. Sdìlují nám pak své úspìchy a reakce rodièù.
S dìtmi jsme øešili i nepøíjemné situace, které je trápily, zejména vztahy mezi vrstevníky,
nevhodné chování ve škole ke spolužákùm a autoritám èi šikanu.
Dìti jsou zapojeny do projektu Dìti, pomáhají dìtem. V tomto roce, na Velikonoce a Vánoce,
dìti pøipravily perníèky na prodej za dobrovolný pøíspìvek. Výtìžek byl zaslán na podporu vzdìlávání velmi chudých dìtí v Indii v rámci projektù Papežského misijního díla dìtí.
Využití TKS v roce 2017
Z Tøíkrálové sbírky jsme financovali náèiní na sport (líný tenis), sady na tvoøení (tvoøení mýdel, pletací stroj), drobné vybavení v klubu, výlety do Dinoparku, Tonga a Fajnparku (cestovné
a vstupné).
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PODPORA RODINY, SOCIÁLNĚ
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
Posláním naším služby je profesionální pomoc a podpora rodinám s nezaopatøenými dìtmi
v nepøíznivé životní situaci, kterou nedokážou øešit sami. Chceme pøispívat k obnovení základních
funkcí rodiny a její samostatnosti.
Prostøednictvím pracovníkù služby nabízíme víru v dobro a nadìji tam, kde už nebyla.
Navzdory zklamání v prùbìhu služby nerezignujeme. Pozitivním pracovním pøístupem vnášíme
lásku do tìžkých životních situací.
Pro kulturu naší organizace je dùležité vidìt èlovìka celostnì, vèetnì jeho spirituality.
Respektovat osobní zacházení každého se spiritualitou, vnímat ji jako pozitivní rozmìr života.
Služby poskytujeme terénní formou v domácím prostøedí na celém území Pøelouèska. Ve
vyhrazeném èase také v sídle služby formou ambulantní.
Co se u nás povedlo?
Probìhla personální zmìna. Dlouholetá sociální pracovnice služby Pavlína Køepská odešla na
rodièovskou dovolenou. Od bøezna 2017 jí nahradila Mgr. Kvìta Kudová, která se aktivnì chopila
metodického zpracování služeb. Dìkujeme!
Spoleènì s rodinami jsme uskuteènili velikonoèní tvoøení, výlet do Fajn parku (2.8.2017)
a výlet do Dýòového svìta (26.10.2017). Ze strany pracovnic šlo o dobrovolnou èinnost. Všechny
akce mìly pozitivní ohlasy, které jsou zapsané v Knize výletù.
Spoluprací jsme docíli zlepšení situace v našich uživatelských rodinách. Za zmínku stojí
vyhledání a udržení bydlení maminky samoživitelky, která hledala více než dva roky, finanèní
stabilizace maminky se dvìma dìtmi – stabilní zamìstnání, øešení dluhù i vypoøádání po rozvodu, zlepšení zdravotního stavu tatínka a navázání pravidelného kontaktu s dìtmi, které jsou
v pìstounské péèi.
A na co jsme využili TKS?
Finanèní prostøedky jsme využili na zaplacení nájmu pro prostory šatníku a skladu potravin.
Na dopravu a vstupné na výletech pro rodiny, na nákup materiální pomoci – drogistické zboží,
dìtské pleny. Na pøímou finanèní pomoc uživatelským rodinám – léky pro dítì, èerpadlo na vodu,
cestovné na návštìvu dítìte z ÚV k rodièùm a další.
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PODPORA
PRO
PĚSTOUNY
Posláním služby PODPORA PRO PÌSTOUNY je podpora náhradních rodin, které peèují o dìti,
které nemohou být vychovávány ve vlastní rodinì. Prostøednictvím doprovázení pomáháme
v náhradních rodinách vytváøet podnìtné prostøedí pro zdravý vývoj svìøených dìtí a pro
zajištìní harmonického prostøedí pro všechny èleny náhradní rodiny.
V roce 2017 se ve službì udála celá øada významných událostí. V bøeznu došlo ke zmìnì
vedoucí služby, protože stávající vedoucí Mgr. Pavlína Køepská odešla na mateøskou dovolenou
a nahradila jí øeditelka organizace Ing. et Mgr. Zdenka Kumstýøová. V kvìtnu probìhla ve službì
inspekce sociálnì-právní ochrany. Inspekce nám dala øadu zajímavých podnìtù, jak zlepšit naši
službu, a tak tyto podnìty postupnì zavádíme do praxe.
V roce 2017 se nám podaøilo uzavøít 8 nových dohod o výkonu pìstounské péèe, což byl
nejvìtší poèet od založení služby. Novì jsme navázali spolupráci s pìstounkou na pøechodnou
dobu a také s pìstounkou, která nemá dítì v pøíbuzenské pìstounské péèi. Zaèali jsme spolupracovat s orgánem sociálnì právní ochrany dìtí v Kutné Hoøe, který nás sám oslovil. Pro dìti
z pìstounských rodin jsme uspoøádali dva výlety a jedno velikonoèní tvoøení. První výlet se
uskuteènil o jarních prázdninách do zábavního parku Tongo v Hradci Králové a druhý výlet se
konal o letních prázdninách do DinoParku Harfa v Praze. Dìti hodnotily oba výlety i velikonoèní
tvoøení pozitivnì a tìší se na další akce. Jedna z našich pìstounek se poprvé zúèastnila vícedenního vzdìlávání pro pìstouny s organizací Prostor plus o.p.s.. Ze vzdìlávání pøijela pìstounka
nadšená, protože se tam seznámila s dalšími pìstouny, kteøí prožívají podobnou situaci jako ona
a jinou formu vzdìlávání už volit nechce. Jiná pìstounka zase navštìvuje sobotní vzdìlávací
kurzy v Pardubicích, které poøádá Oblastní charita Pardubice. I ta si vzdìlávací kurzy pochvaluje.
Nìkteøí pìstouni nejsou schopni navštìvovat vzdìlávací kurzy ze zdravotních dùvodù, tak tìm
jsme i v roce 2017 poskytovali individuální vzdìlávání.
Výtìžek z TKS byl v roce 2017 využit na výlety pro dìti z pìstounských rodin do Tonga
v Hradci Králové, do Dino Parku Harfa v Praze a na akci Velikonoèní tvoøení.
Na tomto místì bychom rádi podìkovali spolupracujícím institucím a organizacím: orgán
sociálnì právní ochrany dìtí v Pøelouèi, orgán sociálnì právní ochrany dìtí v Èáslavi, orgán sociálnì právní ochrany dìtí v Kutné Hoøe, organizace Prostor plus o. p.s., Oblastní charita Pardubice.
Doufáme, že tato spolupráce bude pokraèovat i v následujících letech.

9

vyrocni_zprava_2017.indd 19

21.6.2018 14:58:42

AKCE, KTERÉ SE POVEDLY
Leden
Tøíkrálový koncert ZUŠ Pøelouè – slavnostní zakonèení Tøíkrálové sbírky.
Bøezen
Mìsto Pøelouè reagovalo na podnìt akce Dobrovolnického centra Pøelouè – „Bezbariérová?!
Pøelouè“ a umístilo lavièky smìrem od DPS ke Klenovce a u rybníèku vydláždilo prostor u
dvou lavièek, aby se sem dostali dobrovolníci s klienty DUF na vozíèku.
Výlet s dìtmi z NZDM JK do Tonga v Hradci Králové.
Duben
Oslava 15. let Jakub klubu, který byl založen 8.4.2002.
Velikonoèní tvoøení s dìtmi v Jakub klubu.
Velikonoèní tvoøení s rodinami ze služby Podpora rodiny.
Kvìten
Ocenìní Rity Levinské pøi pøíležitosti 25. výroèí založení DCH Hradec Králové v Neratovì.
Èervenec
Výlet rodin ze služby Podpora rodiny i dìtí z NZDM JK do Fajnparku v Chlumci n/C.
Srpen
Výlet s dìtmi z NZDM JK do Dinoparku v Praze ke dni svátku Sv. Jakuba, po kterém nese
název naše nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež.
Záøí
Výstavba pergoly na zahradì Jakub klubu a slavnostní zahájení jejího provozu za úèastí zá
stupcù donátorù Ing. Pavla Šotoly, krajského radního a organizátora Burzy filantropie, zá
stupkynì firmy Sev. en EC, Elektrárny Chvaletice Kateøiny Pøemyslovské, zástupcù firmy
INNOGY GROUP Pardubice.
Výlet s rodinami do Dýòového svìta v Nové vsi u Leštiny.
Øíjen
Den otevøených dveøí v Jakub klubu.
Prodej perníèkù dìtí z Jakub klubu na Misijní nedìli a výtìžek odeslaný na podporu
Papežského misijního díla dìtí.
Prosinec
Mikulášská nadílka v Jakub klubu, vánoèní besídka.
. . . . . a navíc leden 2018
Dvì zcela naplnìná filmová pøedstavení pro koledníky v kinì v Pøelouèi, vstupné hradil
sponzor a Tøíkrálový benefièní koncert žákù ZUŠ Pøelouè. V kostele jsme slavnostnì zakonèili
Tøíkrálovou sbírku, do které se zapojilo asi 100 dospìlých a pøes 300 dìtí v 50 okolních obcích.
10
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DALŠÍ ČINNOSTI
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
„JEDNA HODINA TÝDNĚ PRO DRUHÉ“
Máme akreditované u Ministerstva vnitra dva dobrovolnické programy: Dobrovolníci U NÁS
a Dobrovolníci v Domovì u fontány.
Èinnost dobrovolníkù v programu „Dobrovolníci u nás“:
1. dobrovolníci pro NZDM Jakub klub Pøelouè se vìnují douèování v pøedmìtech, ve
kterých mají dìti problémy ve škole. Další èinnosti s dìtmi v klubu – sportovní, výtvarné,
hudební èi rukodìlné. Úèast pøi poøádání rùzných spoleèenských akcí spolu s dìtmi napø.
Den otevøených dveøí v Jakub klubu, Mikulášská besídka, Škola k životu nestaèí apod.
2. dobrovolníci pro seniorské aktivizaèní programy - PC klub vede dobrovolník dùchodce
každou støedu 9.00-11.00, relaxaèní cvièení se seniorkami vede jedna dobrovolnice každý
ètvrtek 17.00-18.00 a kroužek nìmecké konverzace pro seniory vede dobrovolnice každou
støedu 14.00-15.00.
3. dobrovolnice v charitním šatníku
Celkem se jednalo o 24 dobrovolníkù a odpracovali 529 hodin.
Èinnost dobrovolníkù v programu „Dobrovolníci v DUF“:
Dobrovolníci v Domovì u Fontány Pøelouè navštìvují obyvatele domova a pùsobí jako
spoleèníci pøi rozhovorech, doprovod pøi procházkách, prostøedníci spoleèenského života,
doprovod na kulturní akce apod. S obyvateli domova seznamuje dobrovolníky koordinátorka
a vedoucí oddìlení.
Celkem bìhem roku v zaøízení pravidelnì pùsobilo 25 dobrovolníkù, bìhem roku podepsali smlouvu 4 noví dobrovolníci. Všichni odpracovali celkem 497 hodin.
Péèe o dobrovolníky:
Bìhem roku 2017 se uskuteènila 3x supervize dobrovolníkù, 1x kurz pro nové dobrovolníky, 3x vzdìlávací pøednášky pro dobrovolníky. Organizujeme taky pravidelná setkání dobrovolníkù každý poslední ètvrtek v mìsíci v Galerii a vinotéce u Kotýnkù s pozvaným hostem.
Setkání jsou otevøená veøejnosti a slouží k propagaci dobrovolnictví. V prosinci organizujeme
pravidelnì Adventní setkání dobrovolníkù s podìkováním všem. Na tradièní akci Galaveèer
dobrovolníkù v Pardubicích 4.12.2017, který pravidelnì organizuje Pardubický kraj, byli
3 naši dobrovolníci Radim Navrátil, Iva Immerová a Marie Vaníèková nominovaní na ocenìní.
Paní Marie Vanièková ocenìní skuteènì získala!
Z výtìžku TKS 2017 jsme dofinancovali náklady na energie dobrovolnických programù
pro seniory, které probíhají v prostorách Jakub klubu.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Pomùcky slouží ke krátkodobému zapùjèení, na dobu nezbytnì nutnou pro vyøízení potøebných náležitostí s pojišťovnou, které uživatelùm následnì umožní zakoupit si pomùcky
vlastní.
Pøesto, že poèet kusù nabízených pomùcek není rozsáhlý, máme ty nejdùležitìjší a nejbìžnìjší pomùcky, které rodiny pøi pøevzetí svých blízkých z nemocnièního prostøedí do domácí
péèe potøebují. Cena pùjèovného je 10 Kè na den.
NABÍZÍME
Chodítka ètyøkolová skládací „ROLLÁTOR“
Chodítka ètyøkolová s deskou
Invalidní vozíky
Vanová sedaèka s opìrkou
Protiskluzné podložky
Židle sprchové pojízdné
Køesla klozetová nastavitelná
Francouzské hole a berle
Plastové stupínky a madla
Pùjèovnu každoroènì doplòujeme o další kompenzaèní pomùcky z výtìžku Tøíkrálové
sbírky, dle potøeb rodin, které se na nás obracejí. V roce 2017 byly zakoupeny 2 invalidní
vozíky.
V roce 2017 jsme zpracovali nový grafický návrh plakátu a informaèních letákù služby,
tak aby obsáhl všechny dùležité informace a pùsobil na klienty pozitivnì. Pùjèovna mìla 21
uživatelù. Zapùjèeno bylo celkem 31 pomùcek.
V roce 2018 plánujeme z výtìžku Tøíkrálové sbírky znovu zakoupit další pomùcky dle
požadavkù a potøeb uživatelù.
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MATERIÁLNÍ POMOC
Potravinová pomoc
V roce 2017 jsme byli zapojeni do projektu Ministerstva práce a sociálních vìcí – Potravinová a materiální pomoc pro nejchudší. Pomoc je poskytovaná ve formì potravinových
balíèkù, které obsahují základní trvanlivé potraviny. Díky tìmto potravinovým balíèkùm jsme
každý mìsíc mohli podpoøit 20 rodin s dìtmi a v prùmìru 5 jednotlivcù. Rodiny mohly peníze ušetøené na potravinách využít na jiné potøeby.
Druhým zdrojem potravinové pomoci je Národní potravinová sbírka. V roce 2017 jsme
v listopadu mìli svùj stánek v pøelouèském Tescu, kam dárci odkládali darované potraviny.
Letos lidé darovali 656,76 kilogramù potravin a hygienických potøeb. Národní potravinové
sbírky se úèastnily všechny pracovnice ve svém volném èase. Všechny darované potraviny
budeme postupnì rozdávat lidem z Pøelouèska v obtížné situaci.
Vedle výše zmínìného jsme zprostøedkovávali výdej potravinové pomoci pro mìsto Pøelouè. Jednalo se o potravinovou pomoc poskytovanou na základì smlouvy mezi mìstem Pøelouè a Potravinovou bankou Pardubice. Potravinová banka jednou mìsíènì potraviny dovezla
z obchodního domu k nám. Množství ani obsah potravinové pomoci nebyl dopøedu znám.
Nešlo o trvanlivé potraviny, bylo tedy nutné je ještì ten samý den rozdìlit. Každý mìsíc jsme
pøedali tuto potravinovou pomoc v prùmìru 20 rodinám. Vzhledem k fyzické a èasové nároènosti poskytování této potravinové pomoci jsme od jejího zprostøedkování upustili.
Výtìžek z Tøíkrálové sbírky (TKS) jsme využili na pøímou pomoc rodinám. V minulém roce
jsme nakoupili z TKS dìtské pleny a zajistili nákup potravin pro jednu rodinu, která s námi
spolupracuje. Celkem jsme takto využili èástku do 10 000 Kè.
Charitní šatník
O charitní šatník se dlouhá léta stará naše dobrovolnice. Jsme jí za pomoc vdìèné.
Dìkujeme Lído. Kromì ošacení míváme v šatníku i ložní prádlo, ruèníky, boty a nádobí.
V roce 2017 navštívilo šatník 41 rodin. V prùmìru navštívila jedna rodina šatník 5 krát za
rok. Šatník zásobujeme z darù fyzických i právnických osob. Lidé k nám vìci sami vozí nebo
vìci vyzvedáváme u nich doma.
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TŘÍRÁLOVÁ SBÍRKA
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Velký dík patøí všem koledníkùm, dobrovolníkùm i Vám všem, kdo jste pøispìli!!!
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EKONOMICKÉ ÚDAJE
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017
NÁKLADY
I. Spotøebované nákupy a služby celkem
Spotøeba materiálu, energie
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
II. Zmìna stavu
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištìní
Ostatní sociální náklady
IV. Danì a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
VI. Odpisy
VIII. Poskytnuté pøíspìvky
Náklady celkem
VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a služby
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje služeb
Pøijaté pøíspìvky a dary
Provozní dotace
Výnosy celkem
Hospodáøský výsledek

(v tis. Kè)
783
372
50
28
8
325
0
2 315
1 790
516
9
1
46
33
2
3 180
(v tis. Kè)
0
82
29
26
3 311
3 448
+ 268
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA
I. Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek
Oprávky k dlouh. majetku celkem

k 1. 1. 2017
208
0
940
0
732

k 31. 12 .2017
307
0
1 058
0
751

842
0
25
817
0

819
0
9
804
0

Úhrn aktiv

1 050

1 126

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmìní celkem
II. Výsledek hospodaøení
B. Cizí zdroje
V. Jiná pasiva celkem
Úhrn pasiv

719
1 105
-386
331
0
1050

1 096
305
791
30
0
1 126

II. Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý fin. majetek
Jiná aktiva celkem
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Pøehled výnosù v èlenìní dle zdrojù (v tis. Kè)
Tržby za služby
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku
Pøijaté pøíspìvky a dary

0
82
29
26

Provozní dotace
- dotace od Pardubického kraje
- dotace od Pardubický kraj (døíve MPSV)
- dotace od Ministerstvo vnitra ÈR
- dotace od Mìsta Pøelouè
- Úøad práce

3 311 tis. Kè
295
2 024
52
220
472 (+248 z min. obd.)

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2017
Výrok auditora
Podle mého názoru, úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Charity
Pøelouè ke dni 31. 12. 2017 a nákladù a výnosù a výsledku jejího hospodaøení za rok konèící
31. 12. 2017 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy.

Datum vyhotovení zprávy 27. dubna 2018 v Dolním Újezdì
Ing. Hana Horáková
Auditor, è.dekretu 1820
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CO PRO NÁS ZNAMENÁ CARITAS V NAŠÍ PRÁCI?
Naše logo „Caritas znamená láska“ mi vždy pøipomene konstatování papeže Benedikta
XVI. V encyklice Deus Caritas est (Bùh je láska): „Caritas/láska neposkytuje lidem pouze
materiální pomoc, ale také obèerstvení pro duši a péèi o ni, což bývá daleko potøebnìjší nežli
materiální pomoc“ (èl.28). A dále: „Odborná kompetence je první a základní pøedpoklad, ale
sama o sobì nestaèí. Lidi od pracovníkù Charity potøebují lidskost, potøebují pozorné srdce…
Takové srdce vidí, kde je zapotøebí lásky, a podle toho taky jedná“ (èl. 31).
Zdenka Kumstýøová, øeditelka
Pomoc a podpora je pro mì pøirozenou souèástí života. Láska je pro mì východiskem
ve vztahu k druhým. Je to pøedpoklad pro vzájemnou komunikaci, ohleduplnost, respekt
a vùbec utváøení spoleèného prostøedí i øešení problémù èi konfliktù.
Kvìta Kudová, služba Podpora rodiny
Èinit dobro s pùvabem a pokorou v bezpeèném prostøedí. Odpouštìní. Vidìt krásu
v obyèejnosti.
Renata Šimíèková, služba Podpora rodiny
Pøijdu do rodiny, maminka vyhodila z domova dvanáctiletého syna, neposlouchá, neví
si s ním rady. „Nikdo už ho nikdy nebude mít tak rád, jako vy. Jste máma, je to Vaše dítì,
potøebuje lásku, pøijetí. Mùžete ho zavolat zpìt?! Jdu ven, najdu syna: „Máma to pøehnala,
ty taky. Má tì ráda a ty ji máš taky rád. Bìž domù, omluv se, bude zase dobøe.“
Rita Levinská, služba Podpora rodiny
Pracovnice pøistupují ke všem èlenùm pìstounských rodin s otevøeným srdcem.
Pavlína Køepská, služba Podpora pro pìstouny
Laskavý pøístup k dìtem. Pracovnice dávají svým pøístupem dìtem najevo lásku, které
se jim v rodinách nedostává. V naší službì si dìti žádají objetí od pracovníkù, které jim
poskytneme.
Mirka Škávová, služba NZDM Jakub klub
K dìtem pøistupujeme s mateøským pøístupem a nedìláme mezi nimi rozdíly. Myslíme
na jejich dobro.
Šárka Pleskotová, služba NZDM Jakub klub
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