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Úvodní slovo ředitelky
Rok 2012 byl pro organizaci opět bohatý na různé události a změny. Hned na začátku roku
jsme společnými silami úspěšně zvládli Tříkrálovou sbírku. V březnu jsme připravili výstavu
fotografií našich služeb, v květnu přišli ověřit naši kvalitu inspektoři kvality z Úřadu práce,
tradiční Den pro rodinu se z května kvůli nepříznivému počasí přesunul na začátek září.
V září jsme se domluvili s paní Pavlínou Filipovskou, že se stane patronkou našeho
Dobrovolnického centra. V říjnu se konala velká výstava výrobků seniorů „Babičko, dědo,
co všechno umíte?“ v prostorách nové radnice. V listopadu to bylo setkání všech zaměstnanců
a dobrovolníků a před Vánocemi tradiční série tradičních akcí v Jakub klubu včetně setkání
s biskupem Mons. Josefem Kajnekem.
Chtěla bych moc poděkovat všem zaměstnancům, protože vedle akcí, které organizujeme,
běží každodenní náročný provoz všech našich služeb.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří svůj volný čas věnují druhým.
Děkuji všem našim podporovatelům a partnerům z řad politiků, zástupců dalších organizací.
Děkuji všem klientům a jejím 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
pociťujeme stále.
Zdenka Kumstýřová
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NZDM Jakub klub Přelouč

Kontakt: Českobratrská 90, budova Orlovny, Přelouč
Tým pracovníků: Mgr. Radek Slavíček – vedoucí NZDM Mgr. Petra Hlaváčková, Ing.
Zdenka Kumstýřová, Kristýna Szalayová, Hana Smutná.
Dobrovolníci: Pavla Doubravová, Alena Kožená, Nela Pardubská, Sandra Kleinová, Barbora
Kožená, Alexandra Bolková, Lucie Pravdová, Soňa Cestrová, Veronika Kurtincová, Daniela
Čepčářová, Aneta Štefániková, Michaela Chmelíková, Olga Gabrhelová, Pavel Hejný, Josef
Kumstýř, Venda Kubelka
Základní ideou projektu je předložit v nízkoprahovém zařízení pro děti širokou nabídku služeb
zdarma. Dětem ze sociálně slabších rodin tak umožnit účast na smysluplných aktivitách a předcházet
jejich pobytu na ulici. Nabízenými aktivitami přispět k prevenci sociálně patologické činnosti dětí
(kriminalita, drogy). Podpořit a rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí, korigovat jejich chování
žádoucím směrem, podporovat je k lepším výsledkům ve škole za intenzivní pomoci dobrovolníků
z řad studentů Gymnázia Přelouč a veřejnosti.

Cílovou skupinou klientů jsou děti ve věku 6 – 15 let z Přelouče a okolí. Denně přichází průměrně 17
dětí. Celkový počet uživatelů a návštěv v roce 2012 byl 170. Veškeré služby jsou od počátku
poskytovány zdarma, a proto je vyhledávají především děti ze sociálně znevýhodněných rodin, kterým
rodiče nemohou nebo nechtějí zaplatit nejrůznější socioadaptabilní aktivity (sociodrama, vyjádření
vlastního názoru, řešení nahodilých situací, podřízení se kolektivním pravidlům, zodpovědnosti za své
chování, tolerance, respektování druhého), didaktické či volnočasové činnosti.
Převážná většina dětí je z neúplných či rekonstituovaných rodin. Významnou část našich klientů tvoří
národnostní menšiny, kdy v případě potřeby nás kontaktuje vedení školy a pomáháme těmto dětem se
zlepšením jazykových a vědomostních znalostí i s přijetím do společenství. V letošním roce jsme takto
mimo jiné pomohli chlapci bulharských rodičů, kteří sem přišli za prací.

V roce 2012 jsme zrealizovali řadu preventivních programů a besed na nejrůznější témata (např.
Alkohol a drogy, Zdravý a nezdravý životní styl, Šikana ve školách, Domácí násilí atd.).
Již tradičně proběhly výtvarné a rukodělné soutěže, kterých se také účastní zdejší základní školy,
mohu jmenovat například účast na Výstavě výtvarných prací v Městské knihovně Přelouč.

Zrenovovali jsme prostory klubu a rozšířili nabídku tvořivých, pracovních a sportovních činností.
Děkujeme firmě PVP s.r.o., konkrétně panu Petru Vašíčkovi, který nám v rámci Burzy filantropie
zajistil nový osvětlení ve všech místnostech klubu.
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S kým spolupracujeme:
Oddělení sociálně právní ochrany dětí Přelouč – realizace besed pro klienty, propagace
zařízení v prostorách OSPOD, případová spolupráce, setkání v rámci prezentace služeb
poskytovaných v NZDM

Základní škola Přelouč (MN) – případová spolupráce, soutěže, společenské akce,
propagace NZDM, účast ředitelky ZŠ na setkáních v rámci prezentace NZDM

Základní škola Smetanova, Přelouč – propagace NZDM, soutěže, akce, účast ředitele na
setkáních v rámci prezentace zařízení
Základní škola praktická, Přelouč – propagace NZDM, soutěže, akce, účast ředitelky na
setkání v rámci prezentace NZDM
Městská policie Přelouč – besedy, exkurze

Městská knihovna Přelouč- propagace NZDM, soutěže, výstavy výtvarných a rukodělných
děl našich klientů a účastníků soutěží

Kolegium Diecézní charity Hradec Králové pro NZDM- setkání nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež spadajících pod Královéhradeckou diecézi. Výměna zkušeností, názorů,
rad. Možnost nahlédnutí do jiných zařízení stejného typu.
Centrum na podporu integrace cizinců – případová spolupráce
Most pro lidská práva – případová spolupráce

Spolufinancování projektu

Náklady na Finanční
projekt
prostředky
celkem
z rozpočtu
Pardubického
kraje
883 116,155.000,-

Prostředky Prostředky Prostředky Prostředky
poskytnuté poskytnuté poskytnuté poskytnuté
od MPSV
od
MÚ od dárců
z Tříkrálové
Přelouč
sbírky
550.000,-

103.000,-

41.023,-

34.093,-

Projekt v roce 2012 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj a Město Přelouč.
Děkujeme.
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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 Půhoná, Ing. Zdenka Kumstýřová, Hana Smutná, Mgr.
Michaela Macháčková (ukončila pracovní poměr k 28. 2. 2012)
Dobrovolníci: Jarmila Krajícová, Ludmila Čapková, Renata Chlumecká a Petra Střihavková
Počet uživatelů : 18 rodin, dospělých 26, počet dětí: 34 Počet návštěv: 514 Počet
poskytnutých služeb: 1 423 v časovém rozsahu 1 277 hod.

Sociálně aktivizační služba Podpora rodiny byla poskytována po celý rok 2012. Kapacita
se v měsíci září z důvodu potřebnosti na základě požadavků OSPOD Přelouč zvýšila z 10
uživatelských rodina 16.
Rozsah poskytovaných služeb byl dostačující, služba byla poskytována dle registrace
v pracovní dny v době od 7 hod. do 18 hod., v nutných případech i v sobotu a v neděli, např.
v případě asistence při předávání nezletilého dítěte mezi rodinnými příslušníky.
Terénní forma poskytování služby se ukázala jako nedostačující, v roce 2013 bude
služba rozšířena i na ambulantní formu, někteří uživatelé mají potřebu navštívit nás mimo
svoje domácí prostředí.
Poslání služby, cílovou skupina služby a principy nebylo zatím nutné korigovat, při
praktickém poskytování služby jsou tyto kategorie funkční a dostačující.
Z důvodu nedostatku finančních prostředků se v průběhu roku měnily úvazky
jednotlivých pracovníků, od září 2012 jsou v přímé péči dvě pracovnice celkem na 1,1
úvazek, zajištění služby vyžaduje navýšení úvazků v přímé péči na 1,8.

S kým spolupracujeme:

Zásadní je pro nás spolupráce s OSPOD Přelouč, spolupracujeme na základě zásad, které
jsme vypracovali po zahájení poskytování našich služeb. Se souhlasem uživatelských rodin
probíhá spolupráce s OSPOD podle potřeb a řešených problémů v rodinách. V roce 2012 jsme
iniciovali jednu případovou konferenci za účasti OSPOD.
Pravidelné kontakty udržujeme dále s ÚP SSP Přelouč, prostřednictvím nichž pomáháme
uživatelům s vyřizováním sociálních dávek, s jejich změnami a aktuálně i s problematikou skaret.
V oblasti sociálních věcí máme navázanou dobře fungující spolupráci se střediskem Don
Bosco v Pardubicích, s některými organizacemi spolupracujeme méně často, nebo jednorá
zově, např. SVP Pyramida Pardubice, SVP Archa Chrudim.
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Spolufinancování projektu
Náklady na
projekt celkem
625 442,-

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk
170 000,-

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od obcí

326.000,-

58.000,-

Prostředky
poskytnuté
z dědictví a
dary
20 306,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky
51 136,-

Projekt v roce 2012 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Město Přelouč, Město Chvaletice, Obec Jedousov, Obec Bousov,
Obec Zdechovice.
Děkujeme.
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Caritas – středisko sociálních služeb pro Přeloučsko – služby
pro seniory a zdravotně postižené

Kontakt: Českobratrská 84, Přelouč
Vedoucí: Bc. Monika Krejčíková
Další členové týmu: Jana Červinková, Kamila Petříková, Mgr. Petra Bezdíčková, Ing.
Zdenka Kumstýřová, Hana Smutná
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY :
Počet uživatelů: 42

Celkový čas poskytovaných služeb: 2 033 hod.

Největší zájem byl v pečovatelských službách o zajištění stravy. Potřebnost této služby je
posuzována sociálním pracovníkem a tak je tato služba poskytována pouze uživatelům, kteří
jsou osamělí, mají různá zdravotní omezení nebo je uživateli poskytována další sociální
služba. Zároveň s dovozem obědů je uživateli zajišťováno podání stravy nebo nákupy, úklidy
a doprovody. Se zhoršující se soběstačností dochází k nárůstu služeb u jednotlivých uživatelů.
Při předání oběda pečovatelka s uživatelem promluví, naslouchá mu a pomůže při
řešení případných problémů. Ve většině případů uživatelů jsme v úzkém kontaktu
s jejich rodinou, kterou na žádost uživatele informujeme o jejich situaci.
Díky našim službám můžou naši uživatelé nadále setrvávat v domácím prostředí a nemusí být
umístěni v pobytovém zařízení.
Ačkoli je v Přelouči pečovatelská služba zajišťována městskou pečovatelskou službou,
byl o naše služby zájem nejen v okolních obcích, ale i v Přelouči.
V rámci služby se snažíme o naplnění cíle stanoveného v individuálním plánu
uživatele, který je aktualizován 1 krát za 6 měsíců. Během roku 2012 jsme zavedli
individuální plánování AEDL/ABEDL 13 podle německého modelu Moniky
Krohwinkelové. Plán je rozdělen do 13 oblastí aktivizačních a existenciálních zkušeností
každodenního života. V těchto oblastech je pak formulová problém, cíl, opatření a
případné zdroje. Na základě vytvořeného individuálního plánu je pak s uživatelem
pracováno.
Pracovníci absolvovali vzdělávání v oblasti péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou,
které se týkalo neverbální komunikace, komunikace s pečujícími a měření kognitivních
funkcí, protože i v rámci pečovatelských služeb pečujeme o uživatele s touto chorobou.
Vzdělávání bylo zaměřeno také na nové individuální plánování.
V květnu proběhla v pečovatelských službách inspekce kvality, která dopadla pozitivně.
Zjištěné závady byly v daném termínu odstraněny.
Proti předchozímu roku poklesla dotace na zajištění služby o 150 000 Kč. Během roku ale
počet uživatel postupně narůstal a úvazky pracovníků přímé péče snížit nešlo. Proto jsme byli
nuceni použít finanční prostředky z dědictví.
V rámci pečovatelských služeb došlo oproti loňskému roku k nárůstu uživatelů, a to z 37
na 42 uživatelů. Nejčastěji poskytovanou službou je dovoz oběda a s ním související
podání a dohled nad jídlem, dále pak pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Bylo nakoupeno 6 nových termojídlonosičů.
Byl zaveden nový systém individuálního plánování podle německého modelu.
Uživatelům v rámci služeb nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek, půjčovnu
pravidelně doplňujeme o nové kompenzační pomůcky z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Počet obcí, kde pečovatelské služby poskytujeme je 9 a denně díky jejich rozmístění
najedeme asi 90 km.
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S kým spolupracujeme:

LDN Rybitví, Nemocnice Pardubice – sociální pracovnice se na nás obracejí
v případech propouštění pacientů do domácího prostředí, řešíme společně naše možnosti
a situaci a potřeby pacienta
Domácí péče p.Kulakovská - zdravotnice se na nás obracejí v případech zajištění
pečovatelských služeb pro jejich stávající klienty
Obvodní lékaři – konzultujeme s nimi případné zdravotní problémy našich uživatelů,
lékaři doporučují naše služby v případě potřeby svým pacientům
Městský úřad Přelouč - Odbor sociální – spolupráce v oblasti příspěvku na péči a
dalších dávek
Pečovatelská služba města Přelouč – vzájemná spolupráce, pomoc v případě překročení
kapacity organizace
Rodiny uživatelů – spolupráce s rodinou je velmi důležitá, ve většině případů se na nás
s žádostí o pomoc neobracejí potenciální uživatelé, ale právě jejich rodinní příslušníci
Starostové obcí – nabídka našich služeb
Spolufinancování projektu

Náklady na
projekt celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů
za služby

Prostředky
poskytnuté
od ÚP

680 622

125 000

220 000

225 570

15 679

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky a
dědictví
94 373

Projekt v roce 2012 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj, Městys Choltice.
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, Mgr. Petra Bezdíčková, Ing.
Zdenka Kumstýřová, Hana Smutná
Dobrovolníci: Jan Pultr, Irena Staňková, Hana Kubátová
Počet uživatelů : 7 (loni 9)

Počet úkonů : 2 228 (loni 1 958)

V průběhu roku 2012 byly v rámci odlehčovacích služeb uzavřeny nové smlouvy.
Z toho ve dvou případech se jednalo o odlehčení rodině v době její zasloužené
dovolené a v jednom případě o trvalou pomoc rodině, která celodenně pečuje o
uživatelku s Alzheimerovou chorobou. Tato uživatelka pobírá IV. stupeň závislosti.
V ostatních případech odlehčovacích služeb se jedná o stávající smlouvy
z minulých let.
Byl zaveden nový systém individuálního plánování podle německého modelu.
Pracovníci absolvovali vzdělávání v oblasti péče o uživatele s Alzheimerovou chorobou.
Pečujícím rodinám nabízíme zapůjčení kompenzačních pomůcek, které pravidelně
doplňujeme z výtěžku Tříkrálové sbírky.

S kým spolupracujeme:

NZDM Jakub klub – na aktivity pro seniory – PC KLUB, Klub aktivní senior, Kurz
tréninků paměti i cvičení pro seniorky využívají vybavené prostory klubu, které jsou
v době jejich konání volné
MĚSTO PŘELOUČ – v měsíčníku Rošt seznamujeme obyvatele Přeloučska
s aktuální nabídkou našich aktivizačních programů
Svaz tělesně postižených Přelouč – informace o službách, pozvánky na akce

Náklady na
projekt celkem

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk

442 858

165 000

Spolufinancování projektu
Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů za
služby

160 000

78 220

Prostředky
poskytnuté
od
dědictví,poj.
plnění
39 638

Projekt v roce 2012 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Pardubický kraj.
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: Jana Červinková, Kamila Petříková, Ing. Zdenka Kumstýřová, Hana
Smutná
Dobrovolníci:
Počet uživatelů : 86

Počet úkonů : 5 899

Během roku 2012 využilo aktivizačních služeb celkem 86 uživatelů, což je stejný počet
jako v loňském roce a je to o 14 více než byl předpokládaný výhled pro rok 2012.
Programy na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, jako jsou cvičení
pro seniory, PC kurz, německá konverzace, plavání seniorů v Lázních Bohdaneč a Klub
aktivní senior, využilo 56 uživatelů.
Zbývajících 30 uživatelů se na nás obrátilo v případě pomoci při obstarávání osobních
záležitostí, tzn.doprovodů k lékaři, na nákupy, do nemocnice nebo úřady. Někteří z nich
nás oslovovali pravidelně /asi 80%/ a zbývajících 20% tvořili uživatelé, kteří našich
služeb využili např.v pooperačním období, v případě zhoršení zdravotního stavu nebo
jsme zastoupili rodinu, která neměla možnost uživatele doprovodit. Pečovatelky
v případě přání uživatele s ním setrvají po celou dobu nákupu nebo návštěvy lékaře a
poskytnou mu tak pocit jistoty a bezpečí.
Aktivizační služby v tomto rozsahu by se nedaly realizovat bez pomoci dobrovolníků,
kteří vedou PC klub, Klub aktivní senior a cvičení pro seniory i německou konverzaci.
Aktivizačních služeb /zprostředkování kontaktu se společenským prostředím/ využívali
převážně uživatelé bez příspěvku na péči. V pomoci při obstarávání osobních záležitostí,
kdy uživatele doprovázíme k lékaři nebo na úřady mělo 7 uživatelů stupeň závislosti I. a
3 uživatelé stupeň II.
Na konci roku jsme v rámci aktivizačních služeb připravili tradiční setkání s biskupem
Mons. Josefem Kajnekem.
Náklady na
projekt celkem
421 629,-

Spolufinancování projektu

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pk

Prostředky
poskytnuté
od MÚ
Přelouč

Prostředky
poskytnuté
od MPSV

Prostředky
poskytnuté
od klientů

70.000,-

100.000,-

150.000,-

38 758,-

záštita

Prostředky
poskytnuté
od dárců a
Tříkrálová
sbírka
57 871,-

5 000,-

Projekt v roce 2012 finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Pardubický kraj a Město Přelouč.
Děkujeme.
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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“.

Projekt „Dobrovolníci u nás“

Počet dobrovolníků „U NÁS“ v roce 2012
Počet dobrovolnických hodin
622

24

Dobrovolníci v nízkoprahovém zařízení Jakub klub rozšiřují nabídku volnočasových
aktivit, pomáhají při vypracování domácích úkolů a procvičování učiva, též při přípravě
besed a jednorázových akcí, např. výstav. Každý uživatel služeb má vypracován
individuální plán se stanovenými cíly, se kterým se dobrovolníci seznamují. Svým
vkladem pak napomáhají dětem při překonávání nepříznivých životních situací, poskytují
jim podporu i informace.
Aktivity dobrovolníků doplňují programy pro seniory - vedení kroužků pro seniory a to
PC kroužek, relaxační cvičení pro seniorky.
O PC Klub pro seniory byl během roku zájem a setkání jsou vždy ve středu dopoledne
v prostorách Jakub klubu. Dále probíhá PC KURZ pro seniory každé pondělí dopoledne
v Jakub klubu.
Podařilo se tím plně využít prostory a vybavení Jakub klubu, kam děti docházejí vždy
odpoledne a dopoledne můžou prostory využívat senioři.
Stále je oblíbený Klub aktivní senior pod vedením seniorky Hanky Kubátové. Setkání
probíhají jednou měsíčně v Jakub klubu a podle počasí se organizuje ještě společný výlet
jednou za měsíc.
V rámci nové služby sanace rodin působili v roce 2012 4 dobrovolnice. Jedna na vedení
šatníku pro klienty služby a 3 na návštěv v rodinách, kde se hrají nebo doučují s dětmi,
podle věku dětí.

Projekt „Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč“
Počet dobrovolníků v roce 2011
Počet dobrovolnických hodin

15
532

Dobrovolníci v Domově důchodců Přelouč slouží obyvatelům jako společníci při
rozhovorech, doprovod při procházkách, prostředníci společenského života, organizátoři
zájmových činností. S individuálními plány obyvatelů domova seznamuje dobrovolníky
staniční sestra oddělení pouze rámcově. Cílem práce dobrovolníků je přispět k udržení
stávajících schopností uživatelů, respektovat právo na jejich soukromí, zapojit uživatele
do kolektivu s ohledem na jejich zdravotní stav.
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aktivní dobrovolníci v Jakub klubu
21 osob
172 hodin
vedoucí seniorských aktivizačních programů 4osoby 302 hodin
aktivní dobrovolníci v Domově u Fontány
16 osob
521 hodin
dobrovolníci skauti na návštěvě u klientů domova 24 osob 96 hodin
sanace rodin
4 osoby
121 hodin
celkem

69 dobrovolníků 1 212 hodin

O dobrovolnictví je postupně u veřejnosti stále větší zájem. Dobrovolníci, kteří se přestěhují,
nebo jdou studovat jinak, jsou nahrazování novými zájemci o dobrovolnickou službu.
Problém nám způsobil výpadek dotace z ministerstva vnitra, kde jsme v roce 2011 dostali
66 000 Kč a v roce 2012 pouze 3 000 Kč bez možnosti podat námitku. Tím jsme museli
použít na dofinancování vlastní rezervy a to z dědictví, které jsme v roce 2010 získali.
Dvakrát ročně organizujeme 8 hodinový kurz pro nové dobrovolníky, kterého cena je 8 000
Kč za jeden kurz. K tomu 3x ročně máme supervizi dobrovolníků a cena je 500 Kč na hodinu.
Na konci listopadu jsme zorganizovali setkání pracovníků a dobrovolníků naší organizace pod
záštitou radního Ing. Pavla Šotoly a vedení Domova u Fontány spojené s ochutnávkou vína.
Dobrovolníci obdrželi malé dárky jako poděkování za jejich činnost.

S kým spolupracujeme:

Domov u Fontány – ze strany vedení je zřejmý zájem o stálé rozšiřování činnost dobrovolníků
v zařízení, pravidelná komunikace
Spolupráce s vedoucími všech služeb Charity Přelouč ohledně podpory a působení
dobrovolníků v jednotlivých službách
Gymnázium Přelouč – nábor studentů na dobrovolnickou činnost

Náklady na projekt
celkem
68 532,-

Spolufinancování projektu

Finanční
prostředky
z rozpočtu
Pardubického
kraje
30.000,-

Prostředky
poskytnuté
od
Ministerstva
vnitra
3 000,-

Prostředky
poskytnuté
z Tříkrálové
sbírky

Prostředky
poskytnuté
od dárců a
z dědictví

11 627,-

23 905,-

Projekt v roce 2011 finančně podpořilo Ministerstvo vnitra a Pardubický kraj.
Děkujeme.
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Rodinné centrum Kubíček Přelouč

Kontakt: Českobratrská 90, Přelouč
Vedoucí centra: Jitka Salfická

Aktivity RC Kubíček jsou jednorázové. Ve spolupráci s Jakub
klubem jsme zorganizovali Den pro rodinu pod záštitou krajského radního Ing. Pavla Šotoly
na Masarykově náměstí při příležitosti Dne matek.
Projekt byl v roce 2012 finančně podpořený z výtěžku Tříkrálové sbírky.

.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
CHARITA PŘELOUČ

VÝTĚŽEK SBÍRKY 127 501 Kč

z toho:

Přelouč 31 216,- Kč
Benešovice 430,- Kč
Brloh 2 120,- Kč
Břehy
5220,- Kč
Choltice
4 493,- Kč
Chvaletice 5 323,- Kč
Jankovice, Kozašice, Seník
5 179,- Kč
Kladruby n./L. 2 252,- Kč
Klenovka
965,- Kč
Krasnice 135,- Kč
Lhota p. Přeloučí
750,- Kč
Lipoltice
2033,- Kč
Litošice
2 429,- Kč
Lohenice
525,- Kč
Jedousov 768,- Kč
Malé Výkleky + Chýšť 2977,-Kč
Mělice
2 295,- Kč
Mokošín
1 085,Neratov 230,- Kč
Poběžovice 977,- Kč
Rohovládová Bělá
5 696,- Kč
Řečany n./L.
5 666,- Kč
Semín
5 479,- Kč
Sopřeč
821,-Kč
Spytovice 592,- Kč
Strašov
10 310,- Kč
Svinčany 2 477,-Kč
Škudly 220,- Kč
Štěpánov
1 391,- Kč
Tupesy
338,- Kč
Turkovice + Bumbálka 4 864,- Kč
Valy
4 583,- Kč
Veselí 2 083,- Kč
Voleč
4 594,- Kč
Zdechovice
4 224,- Kč
Živanice + Nerad 2 761,- Kč
14

Velký dík patří koordinátorce Bc. Monice Krejčíkové za skvělou
přípravu a organizaci celé akce, dále všem obětavým a nadšeným
koledníkům, ochotným dobrovolníkům i Vám všem,
kdo jste přispěli !!!
VYUŽITÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2012
Výtěžek sbírky byl použit na zajištění aktivizačních a pečovatelských služeb pro seniory, na

pomoc sociálně slabým mladým rodinám s dětmi a pro provoz nízkoprahového centra Jakub
klub. Z výtěžku jsme nakoupili i nové kompenzační pomůcky pro seniory a zdravotně

postižené a nové vybavení pro Jakub klub, knižní poukázky pro dobrovolníky, vzdělávání
zaměstnanců i dobrovolníků.

5% z výtěžku jsme věnovali jako všechny Charity naší diecéze na nákup školního autobusu
pro projekt Adopce na dálku v Indii, který tam již jezdí
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NÁKLADY

Hospodaření za rok 2012

I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Spotřeba energie
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby

(v tis. Kč)

462
350
112
354
50
24
7
273

III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné pojištění

2 259
1 736
523

IV. Daně a poplatky

4

V. Ostatní náklady celkem

44

VI. Odpisy

81

VIII. Poskytnuté příspěvky

5

Náklady celkem

2 209

VÝNOSY

(v tis. Kč)

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

341
18
0
172
2 406

Výnosy celkem

2 937

Hospodářský výsledek

- 272
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PŘEHLED O STAVU A POHYBU MAJETKU
AKTIVA

k 1.1.2012

k 31.12.2012

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

402
0
1 214
0
812

321
0
1 214
0
893

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

731
0
29
694
8
1 133

447
0
38
402
7
768

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

987
941
46
146
31
55
60
1 133

709
936
-227
59
0
57
2
768

Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)
Tržby za služby
341
Ostatní výnosy celkem
18
Tržby z prodeje DHM a DNM 0
Přijaté dary
172
Zúčtování fondů
0
Provozní dotace
2 405, 679 tis. Kč
- dotace od Pardubického kraje
720
- dotace od MPSV
1 406
- dotace od Ministerstvo vnitra ČR
3
- dotace od Města Přelouč
245
- Úřad práce
15,679
- Město Chvaletice
5
- Obec Zdechovice
5
- Obec Jedousov
2
- Obec Bousov
4
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZA ROK 2012
Výrok auditora
Podle mého názoru, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech
aktiva, závazky a vlastní jmění Charity Přelouč ke dni 31. 12. 2012 a výsledek
hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
Datum vyhotovení zprávy

15. dubna 2013 v Dolním Újezdě

Ing. Hana Horáková
Auditor, č.dekretu 1820

PODĚKOVÁNÍ NAŠÍM DONÁTORŮM, SPONZORŮM

za finanční prostředky:

A DÁRCŮM

Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Město Přelouč
Město Chvaletice
Obec Zdechovice
Obec Jedousov
Obec Bousov
firma SVOS s.r.o. PŘELOUČ
firma Chicony Elektronics

Hejný Josef
Ing. Kožený Milan
MUDr. Gabrhel
za sponzorsky poskytnuté služby a věcné dary:
Pekárna KASKA
Pekárna JENTA
Jednota Orel Přelouč

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

18

