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Vážený èten?øi,
zdá se, že napsat úvodní slovo k výroèní zprávì je to nejtìžší z celého rokuJ. 

Loòská výroèní zpráva zaèíná slovy „Tento rok byl pro Oblastní charitu Jièín velmi 
významný…“. Letos se musím opakovat, protože rok 2009 pøinesl další zásadní zmìny.  
 

V èervnu jsme otevøeli druhý nízkoprahový klub pro dìti a mládež. Najdete ho 
v Hoøicích a jmenuje se PoHoDa. Zaøízení vzniklo díky žádosti pracovníkù MìÚ Hoøice, kteøí 
chtìli tímto zpùsobem pøispìt k øešení problémù hoøických „puber�ákù“.  Nudili se, nebavilo 
je chodit do žádného kroužku (nebo si to nemohli z finanèních dùvodù dovolit) a kromì 
hospody v podstatì nemìli žádné místo, kam by mohli zajít a smysluplnì strávit volný èas.  

Chtìl bych vyzdvihnout a ocenit pøístup hoøických úøedníkù, kteøí se k pubertální 
mládeži umìli takovýmto zpùsobem postavit.  Když se totiž starají o to, aby byly opravené 
ulice, chodníky, aby ve mìstì bylo dostatek sportoviš� a kultury, je to svým zpùsobem 
jednoduché. To jsou vìci, které potøebuje snad každý a každý je také ocení. Ale když 
podporují puber�áky, kteøí spoleènosti „nic nepøinášejí“ a jenom dìlají hlouposti, kouøí, mluví 
sprostì….to už se všem líbit nemusí . Myslím si ale, že lidí kolem nás a jejich potøeb bychom 
si pøece nemìli všímat proto, že nìco umí, jsou milí, nemluví sprostì, pøináší nám 
užitek…..ale proto, že jsou lidskými bytostmi. Jedinì tento akt lásky, jedinì pøijetí bez 
pøedem daných podmínek  nás totiž odlišuje od zvíøat a dìlá z nás lidskou spoleènost. 
V Hoøicích na Mìstském úøadì to vìdíJ. 
 

Další významnou zmìnou bylo zavedení peèovatelské služby do Vysokého Veselí. 
Pùsobila zde totiž jedna paní na mateøské dovolené a pøitom ještì peèovala o nìkolik starých 
lidí. Protože jí mateøské dovolená konèila a pan starosta chtìl její pomoc zachovat, obrátil se 
na nás, abychom zavedli peèovatelskou službu i ve Vysokém Veselí a tuto obìtavou paní 
zamìstnali. A pan starosta Holman mìl pravdu. Paní Horáková se stala skvìlou 
peèovatelkou a díky ní se peèovatelská služba rozjela ve Vysokém Veselí na výbornouJ. 
 

O další èinnosti Oblastní charity Jièín se doètete na následujících stránkách. Rád 
bych teï ale podìkoval všem, kteøí jste nám nìjakým zpùsobem pomohli.  Je Vás opravdu 
hodnì a vìzte, že i malá pomoc, vstøícné jednání, úsmìv, srdeèné povzbuzení….jsou vìci, o 
kterých ani netušíte, jak dokáží povzbudit a pøinést sílu do další práce.  
 
S pozdravem 
 
Bc. David Rejlek 
øeditel Oblastní charity Jièín 



PodìkováníPodìkování
- Donátorùm  za poskytnutí dotací a darù.  

Mìstský úøad Jièín 
Mìstský úøad Hoøice  
Mìstský úøad Kopidlno 
Mìstský úøad Libáò 
Mìstský úøad Vysoké Veselí 
Obecní úøad Žeretice, 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje 
Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
firma Sklopísek Støeleè a.s. 
firma Redvel s.r.o. 
firma Aveflor Budèeves, a.s.  
paní Jiøina Víchová, potraviny Kopidlno 
pan Martin Jansta, restaurace Radnice – Kopidlno  

Naše podìkování patøí :

- Paní Zemánkové za vedení úèetnictví a za ochotu s jakou nám vysvìtluje pøípadné dotazyJ. 
- Starostùm uvedených mìst za ochotu a vstøícnost pøi øešení provozních situací. 
- Zamìstnancùm Mìstského úøadu v Hoøicích za skvìlou spolupráci pøí pøípravì nízkoprahového 

klubu na jeho otevøení: panu starostovi Ivanu  Doležalovi,  panu tajemníkovi Mgr. Michalu Kuchtovi, 
vedoucí sociálního odboru paní Vendule Raisové, vedoucímu odboru hospodáøství panu Pavlu 
Meèíøovi a referentu odboru investic panu Vlastimilovi Miškovi.  

- Panu Ing. Rostislavu Vodákovi, vedoucímu odboru sociálních vìcí a zdravotnictví za vstøícné jednání 
v otázkách týkajících se rozvoje a podpory sociálních služeb v pùsobnosti Mìstského úøadu Mìsta 
Jièín. 

- Supervizorovi PaedDr. Jil jímu Novotnému za povzbuzující a pøínosná supervizní sezení.  
- Øediteli sociálních služeb Mìsta Jièína panu Ing. Tomáši Kolátorovi za poskytnutí nábytku do klubu 

v Hoøicích.  
- Panu pan Ing. Zdenìku Urbanovi za sponzorské dary do klubu v Hoøicích – fotbálek, šipky, šachy.   
- Mirkovi  Mlejnkovi za starost o poèítaèe v kanceláøi Och Jièín a v NZDM Exit. Díky nìmu nemáme 

v kanceláøi už žádný kabel a funguje toJ. 
- Jiøímu Èeøovskému za správu webových stránek NZDM PoHoDa  
- PeaDr. Markétì Havlíèkové a Mgr. Annì Bièiš�ové za to, že docházeli do NZDM PoHoDa a 

douèovali dìti matematice, èeštinì a angliètinì.  
- Pracovníkùm Diecézní charity v Hradci Králové, zejména paní Olze Horákové a Marii Seidlové za 

nenahraditelnou pomoc pøi øešení nìkterých otázek týkajících se chodu organizace. 
- Pracovníkùm Probaèní a mediaèní služby ÈR, støedisko Jièín za skvìlou spolupráci.  
- Øediteli Mìstského bytového podniku, panu Ing. Pavlu Bílkovi a jeho zamìstnancùm (zvl. panu 

Veselému) za ochotu a vstøícnost v komunikaci ohlednì provozu budovy, kde máme pronajaty 
prostory NZDM Exit. 

- Pracovníkùm oddìlení místního hospodáøství MìÚ Kopidlno pod vedením pana Kouta za ochotu 
pomoci s èímkoliv jsme se na nì obrátili. 

- Pracovníkùm Technických služeb mìsta Libáò za spoluprácí pøi zajiš�ování našich služeb na území 
mìsta a spádových obcích. 



PodìkováníPodìkování

- Pracovníkùm Biskupství královéhradeckého za vynikající organizaci projektu „Orientaèní kdy pro 
školy“, ke kterému nás pøizvali. 

- Dominiku Melicharovi, správci rekreaèního støediska „Marianum“ v Janských Lázních za to, že jsme u 
nìj mohli uskuteènit tøídenní poradu týmù NZDM Exit a NZDM PoHoDa. Díky za to, že jsme se 
v Marianu cíti li jako domaJ.   

- Pánùm faráøùm  Pavlu Jandejskovi z Jièína 
   Jendovi Barborkovi z Vysokého Veselí 
   Pavlu Rouskovi z Vysokého Veselí 
   Augustinu Štìvicovi z Libánì 

za ochotu, povzbuzení, milé slovo, pomoc pøi Tøíkrálové sbírce, uspoøádání výletu pro uživatele 
Charitní peèovatelské služby do Staré BoleslaviJ. 

- Našim peèovatelkám v záloze: H. Halouzkové, M. Plesarové, E. Chaloupské a M.Tobiášové za 
pomoc pøi záskoku v dobì dovolených a nemocí. 

- Evì Chaloupské za zajištìní vystoupení mažoretek, organizaèní pomoc pøi konání programu pro 
seniory. 

- Ivanì Podzimkové,uèitelce ze školy Kopidlno za organizaci vystoupení žákù pro seniory. 
- Jitce Koutníkové a Radce Èernovské ze školy Kopidlno, které spolu s mateøskou školkou  pod 

vedením Ilony Vondráèkové zajisti ly pro seniory v Kopidlnì vánoèní besídku. 
- Hanì Šrotýøové a Mgr. Martinì Èapkové ze školy Libáò, které spolu s mateøskou školkou pod 

vedením Žanety Dorotíkové zajistily pro seniory v Libáni vánoèní besídku. 
- Všem koledníkùm a jejich vedoucím, kteøí vìnovali svùj èas Tøíkrálové sbírce v Jièínì, Nové Pace, 

Vysokém Veselí a Lázní Bìlohradì. 
- Panu Bohumíru Procházkovi za osobní distribuci jeho „Prochorovin“. 
- Týdeníku Nové Noviny za poskytnutí prostoru pro informovanost o naší èinnosti a za zasílání novin 

zdarma. 
 
- Všem, kteøí nám v roce 2009 nevyhovìli, byli arogantní a hledali dùvody, proè vìci nejdou 

udìlat…díky Vám jsme se uèili trpìlivosti a posilovali jsme pozitivní myšleníJ. 



Kateøina Dufková DiS. 
Sociální pracovnice 

NZDM Exit Jièín 
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Bc. David Rejlek 
Øeditel Oblastní charity Jièín 

Vedoucí NZDM Exit 

Hana Pumrová 
Peèovatelka v Kopidlnì 

Jana Slavíková 
Peèovatelka v Kopidlnì 

Marie Mirovská DiS. 
Vedoucí Charitní peèovatelské služby 

Sociální pracovnice 

Marie Pražáková DiS. 
Sociální pracovnice 

NZDM PoHoDa Hoøice 

Mgr. Olga Kracíková DiS. 
Vedoucí NZDM 
PoHoDa Hoøice 

Radka Ježková DiS. 
Sociální pracovnice 

NZDM Exit Jièín 

Šárka Sobotková 
Peèovatelka v Libáni 

Zuzana Horáková 
Peèovatelka ve Vysokém Veselí 

Marie Zemánková 
Úèetní 



Nízkoprahové
KlubyNízkoprahové

Kluby

Posláním nízkoprahových klubù EXIT a PoHoDa je podporovat dìti a mladé lidi 

v získávání a posilování dovedností, které jsou dùležité pro zapojení se do plnohodnotného 

života. 

Cílová skupina 

Dìti a mládež ve vìku od 10 do 21 let, které 

· Jsou ohroženy sociálnì-patologickými jevy (záškoláctví, kriminalita, zneužívání 
návykových látek). 

· Nacházejí se v obtížné životní situaci, pro kterou se cítí, nebo již jsou vylouèeni ze svého 
sociálního prostøedí (narušené rodinné  a vrstevnické vztahy, problémy ve škole a jiné 
osobní problémy). 

 

Mezi další charakteristiky cílové skupiny patøí:  

· nemohou nebo se nechtìjí zapojit do standardních volnoèasových aktivit 

· vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péèe 
· dávají pøednost pasivnímu trávení volného èasu 

P

C

oslání služby

1. Vzbudit dùvìru a navázat  pøátelský vztah. 
2. Vytvoøit prostor, který nabízí pochopení, citové zázemí a pøijetí bez pøedsudkù. 
3. Nauèit je smysluplnì trávit volný èas.  
4. Nauèit je pojmenovat své potøeby a problémy.  
5. Rozvinout a posílit samostatnost.  
6. Podpoøit je  pøi uplatòování  práv a nárokù.  
7. Zaèlenit je do skupiny vrstevníkù i do dìní místní komunity. 
8. Poskytovat odbornou pomoc  v problémech, týkajících se: 

· školy (napø. šikana, neshody se spolužáky)  
· rodiny (napø. vztahy s rodièi a sourozenci)  

· vztahù s kamarády a partnery 
· zneužívání návykových látek 

· hledání školy nebo zamìstnání 
· dalších problémù, se kterými se v životì mohou setkat 

íle pracovních týmù
    orientované na uživatele



· anonymita – pøi poskytnutí služeb nejsou požadovány osobní údaje 
· volný vstup do zaøízení – uživatel mùže v rámci otevírací doby kdykoliv pøijít a odejít 

bez udání dùvodu 
· služby jsou poskytovány zdarma – s výjimkou spoluúèasti uživatelù pøi akcích 

mimo prostory klubu (napø. letní tábor, výlety .. aj.) 
· neèinnost – pøi pobytu uživatele v klubu není vyžadována úèast na nabízených 

aktivitách 

P

P

N

rincipy poskytování služeb

ár slov o Exitu

ízkoprahový klub Exit
Adresa zaøízení:  Na Jihu 553, Jièín 506 01 
Kontakty na pracovníky: 
- Bc. David Rejlek, DiS.  

vedoucí klubu a sociální pracovník   d.rejlek@seznam.cz  
Tel: 605 521 429 

- Radka Ježková, DiS.   jezkova.exit@seznam.cz 
sociální pracovnice:     Tel: 731 604 657    

- Katka Dufková, DiS.    dufkova.exit@seznam.cz 
sociální pracovnice    Tel: 731 604 657    

 
Web site:     www.klub-exit.ic.cz 
 
Otevírací doba:  pondìlí, úterý, ètvrtek od 13.00 do 18.00 hodin. 
   pátek od 13.00 do 21.00 hodin.   
Kapacita zaøízení: 40 uživatelù v daný okamžik 

Nízkoprahový klub Exit si žije svým ustáleným životem. Navštìvuje ho stále mnoho 

dospívajících. Jedni tu mají prostor pro break-danc, druzí pro divadlo, další si rádi zahrají 

fotbálek, ping-pong, nebo se podívají na internet. V létì jsme byli na týdenním táboøe a 

uspoøádali jsme nìkolik jednodenních výletù. Tohle všechno nám pomáhá vybudovat vztah 

dùvìry mezi „nimi a námi“. Díky tomu jsme se tøeba dozvìdìli, že jednu tøináctiletou dívku 

doma zneužívá její otèím. Jiná sleèna nám pøinesla na první pohled kuriózní výpovìï ze 

zamìstnání. Obrátili jsme se proto na advokátku a zaèali dávat postupnì vìci dohromady. 

Jiní nám vyprávìjí, jak už nìkolik let nevidìli svého otce, nebo svojí matku. Nebo jak otce 

obèas potkají na Husovce a on dìlá, že je vùbec nezná. Také tohle je jejich svìt – ne jen 

s cigaretou v ruce, jak je vnímáme na první pohled.  



Adresa zaøízení:  Janderova 808, Hoøice 508 01 
Kontakty na pracovníky: 
- Mgr. Olga Kracíková, DiS.  

vedoucí klubu a sociální pracovnice kracikova.nzdm@seznam.cz  
Tel: 731 646 978 

- Marie Pražáková, DiS.   prazakova.nzdm@seznam.cz 
sociální pracovnice:     Tel: 731 646 979    

 
Web site:     www.nzdm.ic.cz 
 
Otevírací doba:  pondìlí, úterý, ètvrtek od 13.30 do 18.00 hodin. 
   pátek od 13.30 do 20.00 hodin.   
Kapacita zaøízení: 20 uživatelù v daný okamžik 

Pár slov o PoHoDì

Nízkoprahový klub PoHoDa

 Klub zaèal se svým omezeným provozem v èervnu 2009. Ještì pøed zaèátkem letních 
prázdnin jej v rámci výuky navštívilo 10 tøídních kolektivù z rùzných škol z Hoøic. V záøí pak 
tyto návštìvy pokraèovaly a do klubu se pøišlo podívat dalších 15 tøíd. Od záøí zaèalo 
zaøízení fungovat na plný provoz.  

Do konce roku navštívilo klub po školních exkurzích kolem 160 dìtí. Nìkteré z nich 
se pøišly podívat jen jednou, jiné vícekrát. Asi padesát z nich  navštìvuje klub více èi ménì 
pravidelnì.  Nejvíce dìtí, které klub vyhledávají, je ve vìku 13 – 15 let.  

 Bìhem podzimu jsme zavedli nìkolik pravidelných aktivit. Je to napøíklad pravidelná 
pøíprava na èeštinu, angliètinu, a matematiku. Pøípravu zajiš�ovaly dvì uèitelky – 
dobrovolnice.  Potom je to skupinové povídání pøi èaji a sladkostech na téma, které dìti 
aktuálnì zajímá. Už jsme si povídali napøíklad o rizicích seznamování pøes internet, o 
drogách, kouøení, alkoholu, o vztazích a sexu, o historii, o našich zájmech …. apod. Páteèní 
povídání se velmi hezky ujalo. Dìti si ho oblíbily a nauèily se samy si urèovat témata, o 
kterých se chtìjí nìco dozvìdìt. Jedno ze spoleèných povídání, na téma zájmy-historie a 
archeologie, si celé pøipravily samy.  Dále je to pravidelná individuální poradna, kde se dìti 
mohou svìøit se svým trápením. 



 

Èinnosti dle z.è. 
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sociálních službách 

 

Služba 

poskytovaná 

NZDM 

Definice 

Výchovné, 

vzdìlávací a 

aktivizaèní èinnosti 

Besedy 

beseda s externími odborníky nebo 

kontaktními pracovníky na pøedem pøipravené 

téma 

Preventivní 

programy 

preventivní program zamìøený na urèité téma 

– pøedávání urèitých znalostí, nácvik 

dovedností a chování  propojení rùzných 

aktivit v klubu (besedy, workshopy apod.) 

Vztah ke škole 

Hledání cest, jak zlepšit vztah s uèiteli, nebýt 

outsider, mít vìtší sebevìdomí, více se tìšit 

do školy. Souèástí služby mùže být i 

douèování.  

Volnoèasové 

aktivity 

aktivity v klubu nebo mimo klub (sport 

v tìlocviènì, fotbálek, šipky apod.) 

Situaèní 

intervence 

sociálnì pedagogická práce v situacích 

s výchovným obsahem, které vznikají v klubu 

– interakce mezi pracovníkem a klientem, 

pracovník vnáší podnìty a reflektuje situace 

(napø. udìlování sankcí, øešení porušování 

pravidel, rvaèka v klubu apod.) 

Skupinové 

aktivity 

práce pracovníka s nahodilou skupinou 

klientù, která je zamìøena na rozvoj èi posílení 

psychické nebo sociální stránky jedince 

(komunikace, kooperace, vztahy ve skupinì 

apod.) 

Podpora 

vlastních aktivit 

pomoc pøi pøípravì a realizaci svých vlastních 

aktivit samotnými klienty (napø. diskotéka 

v klubu) - podpora materiální, finanèní, 

poradenství apod. 

Zprostøedkování 

kontaktu se 

spoleèenským 

prostøedím 

Akce mimo klub 

akce konané mimo klub a chystané nejen pro 

klienty, ale i pro veøejnost, pøíp. jiné osoby 

apod. (napø. turnaj mezi NZDM, sportovní 

odpoledne, víkendové pobyty) 

Akce konané 

klubem 

akce organizované klubem (koncerty apod.) 

 

Popis poskytovaných služeb v NZDM



Sociálnì 
terapeutické 

èinnosti 

Individuální 
rozhovor/kontakt

ní práce 

alespoò 5ti minutový rozhovor mezi 
pracovníkem a klientem ve prospìch klienta 

Poradenství 

poskytnutí odborné pomoci pøi øešení 
klientova problému (vyslechnutí, zorientování, 
nalezení cesty øešení) – oblasti – škola, 
vztahy, návykové látky, práce, bydlení, trestní 
právo, násilí, finance, zdraví, sex, volný èas 

Pomoc v krizi 

poskytnutí odborné pomoci klientovi 
nacházejícímu se v krizi, jde pouze o akutní 
intervenci a dokázání na odborníka (pøíp. 
pracovníka, jež absolvoval kurz krizové 
intervence) 

Pomoc pøi 
uplatòování práv a 
oprávnìných zájmù 

Jednání 
s institucemi ve 
prospìch klienta 

kontakt mezi pracovníkem a návaznými 
službami (ústnì, písemnì, telefonicky) ve 
prospìch klienta, nejlépe s jeho souhlasem, a  
za jeho pøítomnosti (kurátor, ÚSPOD..) 

Doprovod 
doprovod klienta pracovníkem do návazné 
služby (veøejné nebo sociální) 

Poskytnutí 
informace 

jde o jednorázové poskytnutí informace bez 
jakéhokoli zjiš�ování klientovi situace (napø. 
adresa ÚP, telefon do personální agentury 
apod.) 

Práce s osobami 
blízkými 

spolupráce s blízkými osobami klienta (rodièe, 
pøátelé, partneøi apod.) za úèelem øešení 
klientova problému, pouze s jeho souhlasem 

Zprostøedkování 
kontaktu na 

návazné služby 

pøedání kontaktu na další návazné služby, 
které poskytnou klientovi další odborné 
služby, které již NZDM nemá v kompetenci 
(pøedání adresáøe pøi odmítnutí zájemce o 
službu apod.) 

 



Nízkoprahový
Klub
Exit
StatistikaNízkoprahový

Klub
Exit
Statistika

Hledaná data 

Poèet záznamù za rok 
2009 

Muži Ženy Celkem 

Poèet klientù 62 35 97 

Poèet kontaktù 2012 1005 3017 

Poèet vykonaných služeb 803 389 4204 

 

Hledaná data Poèet 

Poèet dnù se záznamem 
docházky klientù 

179 

Poèet kontaktù na 1 
pracovníka (celkový poèet 

kontaktù / poèet 
pracovníkù) 

1206,8 

Poèet kontaktù na 
provozní den (celkový 
poèet kontaktù / poèet 

provozních dnù) 

16.85 

 

Sociální služby (druh) 

Poèet poskytnutí za 
rok 2009 

Kolika klientùm 
poskytnuto za rok 

2009 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

akce konané klubem 
(Zprostøedkování kontaktu se 

spoleèenským prostøedím) 
84 48 132 35 23 58 

akce mimo klub (Zprostøedkování 
kontaktu se spoleèenským 

prostøedím) 
14 10 24 9 8 17 

beseda (Výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti) 

18 4 22 17 4 21 

doprovod (Pomoc pøi uplatòování 
práv a oprávnìných zájmù) 

1 5 6 1 4 5 

individuální rozhovor (Sociálnì 
terapeutické èinnosti) 

206 159 365 36 26 62 

jednání s institucemi ve prospìch 
klienta (Pomoc pøi uplatòování práv a 

oprávnìných zájmù) 
3 1 4 3 1 4 

podpora vlstních aktivit (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

321 76 397 27 15 42 

poradenství (Sociálnì terapeutické 
èinnosti) 

12 16 28 6 7 13 

poskytnutí informace (Pomoc pøi 
uplatòování práv a oprávnìných 

zájmù) 
9 8 17 4 4 8 

práce s osobami blízkými (Pomoc pøi 
uplatòování práv a oprávnìných 

zájmù) 
 3 3 0 2 2 

situaèní intervence (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

40 7 47 25 4 29 

skupinové aktivity (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

14 15 29 9 8 17 

volnoèasové aktivity (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

2090 1040 3130 62 35 97 

Souèet 2812 1392 4204    

 



(Volnoèasové aktivity nejsou cílem, nýbrž prostøedkem k navázání dùvìrného 
vztahu mezi pracovníky a uživateli služeb. VZTAH je vnímám jako nástroj pro 
sociální práci).  

Volnoèasové akce
poøádané klubem Exit

Název akce Poèet akcí 

Letní tábor 1 

Divadelní vystoupení dìtí z Exitu 3 
Diskotéka 3 

Turnaj ve fotbálku v Hradci 1 

Beseda o Marihuanì 1 
Beseda s Mìstskou policií 1 

Návštìva kina 1 
Tøídenní výlet do Prahy 1 
Jednodenní letní výlety 7 

Pøespání v klubu 2 
Soutìž v Break-dance v Jaromìøi 1 

 



Nízkoprahový
Klub
PoHoDa
StatistikaNízkoprahový

Klub
PoHoDa
Statistika

Hledaná data 
Poèet záznamù za rok 2009 

Muži Ženy Celkem 

Poèet klientù 49 35 84 

Poèet prvních kontaktù 49 35 84 

Poèet kontaktù 564 225 789 

Poèet vykonaných služeb 1361 529 1890 

 

Hledaná data Poèet 

Poèet dnù se záznamem 
docházky klientù 

70 

Poèet pracovníku, uvedených v 
poskytnutí služby klientù 

2 

Poèet kontaktù na 1 pracovníka 
(celkový poèet kontaktù / poèet 

pracovníkù) 
394.5 

Poèet kontaktù na provozní den 
(celkový poèet kontaktù / poèet 

provozních dnù) 
11.27 

 

Sociální služby (druh) 

Poèet poskytnutí za rok 
2009 

Kolika klientùm 
poskytnuto za rok 2009 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

individuální rozhovor (Sociálnì 
terapeutické èinnosti) 

9 1 10 7 1 8 

podpora vlastních aktivit 
(Výchovné, vzdìlávací a 

aktivizaèní èinnosti) 
61 24 85 19 12 31 

pomoc v krizi (Sociálnì 
terapeutické èinnosti) 

0 2 2 0 2 2 

poradenství (Sociálnì terapeutické 
èinnosti) 

4 0 4 2 0 2 

preventivní programy (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

4 4 8 4 4 8 

skupinové aktivity (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

48 32 80 17 13 30 

volnoèasové aktivity (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

628 231 1084 49 35 84 

Vztah ke škole (Výchovné, 
vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti) 

43 10 53 15 3 18 

Souèet 797 304 1101    

 



olnoèasové akce
poøádané klubem PoHoDa

V

(Volnoèasové aktivity nejsou cílem, nýbrž prostøedkem k navázání dùvìrného 
vztahu mezi pracovníky a uživateli služeb. VZTAH je vnímám jako nástroj pro 
sociální práci).  

Název akce Poèet akcí 

Spaní v klubu 1 
Sprejování v klubu 3 

Turnaje ve fotbálku 4 
Oslava narozenin 1 

Výroba zvíøátek z kaštanù 1 
Turnaj v Èlovìèe, nezlob se! 2 

Skupinové povídání na urèité téma 9 

Soutìž v Dostihy a sázky 2 
Exkurze na policii v Jièínì 1 

Výroba adventních vìneèkù Celý prosinec 

 



Charitní
Peèovatelská
SlužbaCharitní

Peèovatelská
Služba

Sídla jednotlivých støedisek

oslání služby

ílová skupina

Kopidlno:  Havlíèkova ul. è. 442, 507 32, v domì Peèovatelské služby (sídlo 
vedoucí CHPS) 

Libáò:   ul. T. G. Masaryka 96, 507 23, v domì pro Seniory 
Vysoké Veselí:  Mírové námìstí 9, 507 03, budova Mìstského úøadu 
 
Vedoucí CHPS:  

Marie Mirovská, DiS. tel: 737 139 089 
   email: chps.kopidlno-liban@seznam.cz 
Peèovatelky: 
Kopidlno:    Hana Purmová, Jana Slavíková 
Libáò:   Šárka Sobotková 
Vysoké Veselí: Zuzana Horáková 

P

C
 Cílovou skupinou jsou obyvatelé mìst Kopidlno, Libáò, Vysoké Veselí a pøidružených 

obcí vzdálených maximálnì 5 km od jednotlivých støedisek, kteøí by nemohli setrvávat 
v prostøedí domova, pokud by pro svojí sníženou sobìstaènost nevyužívali nabízené sociální 
služby. Jsou to: 

- osoby se zdravotním postižením od 27 let vìku 

- senioøi 

Pomáhat starým a nemocným lidem vést navzdory jejich handicapùm plnohodnotný život. 



C

P

K

íle pracovního týmu
orientované na uživatele

rincipy poskytování služeb

apacita poskytované služby

- Umožnit cílové skupinì setrvávat v pøirozeném prostøedí domova tak dlouho, dokud je 
to možné. 

- Vzbudit dùvìru, navázat pøátelský vztah a tím se snažit zajistit jejich psychickou 
pohodu. 

- Poskytovat pomoc týkající se osobní hygieny, zajištìní chodu domácnosti, zajištìní 
stravy, zajištìní kontaktu se spoleèenským prostøedím.   

- Zprostøedkovat odbornou pomoc pøi problémech týkajících se ( zdraví, rodinných 
vztahù, majetko-právních vztahù).  

- V rámci možností cílové skupiny zajiš�ovat její zaèleòování do spoleènosti.  

Dobrovolnost: uživatel služby se svobodnì rozhoduje o využívání èi ukonèení služby 
Individualita: ke každému uživateli je pøistupováno podle jeho potøeb  
Respekt: respektujeme zpùsob života uživatele (svìtonázor, zpùsob žití) 

Støedisko Kopidlno:   28 osob 
Støedisko Libáò:   28 osob 
Støedisko Vysoké Veselí:  20 osob 



Poskytované služby
a) pomoc pøí zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu – napøíklad: 
- pomoc pøi oblékání a svlékání vèetnì spec. pomùcek 
- pomoc pøi prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitøním prostoru 
- pomoc pøi pøesunu na lùžko, nebo na vozík 
 
b) pomoc pøi osobní hygienì – napøíklad:  
- pomoc pøi úkonech osobní hygieny  
- pomoc pøi základní péèi o vlasy a nehty 
- celková koupel v domácnosti uživatele 
 
c) poskytnutí stravy, nebo pomoc pøi zajištìní stravy – napøíklad: 
- dovoz jídla 
- pomoc pøi pøípravì jídla a pití 
- pøíprava a podávání jídla a pití 
 
d) pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti – napøíklad: 
- úklid a údržba domácnosti 
- topení v kamnech, donáška a pøíprava topiva 
- nákupy a pochùzky (úøady, lékárna atd.) 
- praní a žehlení prádla, popø. jeho drobné opravy 
 
e) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím – napøíklad: 
- doprovod k lékaøi, na úøady a za veøejnými službami 
- pøeprava uživatele služby vozem 
- zajištìní duchovních služeb (návštìva knìze v domácnosti) 



Charitní
Peèovatelská
Služba
StatistikaCharitní

Peèovatelská
Služba
Statistika

Poèet uživatelù Kopidlno:   30 
Poèet uživatelù Libáò:   27 
Poèet uživatelù Vysoké Veselí:  18 
 
Poèet vykonaných služeb celkem:  14 179 
 
Vykonanou službou myslíme napø. jeden nákup pro uživatele, jeden úklid v domácnosti atd.  

Volnoèasové aktivity
CHPS za rok 2009

Datum Èas Název  akce Místo konání 

8.4. 10:00hod. Velikonoèní Besídka Libáò 

12.5. 9:00hod. Den matek Kopidlno 

7.10. 8:45 hod. Výlet do Staré Boleslavi Kopidlno, Libáò 

24.11. 13:00hod. Vánoèní dílna – výroba vìncù Kopidlno 

25.11. 13:00hod. Vánoèní dílna – výroba vìncù Libáò 

3.12. 15:00hod. Setkání pod Barborkou – vystoupení Mažoretek Kopidlno 

7.12. 9:00hod. Vánoèní Besídka Kopidlno 

9.12. 13:00hod. Povídání o bylinkách Libáò 

16.12. 9:30hod. Vánoèní Besídka Libáò 

17.12. 9:30hod. Vánoèní Besídka Libáò 

 



FinancováníFinancování

V

P

ýdaje spojené s poskytováním
sociálních služeb v roce 2009

øíjmy na zajištìní výdajù spojených s poskytováním
sociálních služeb v roce 2009

Nákladová položka 
Celkové výdaje 

v Kè 

Provozní výdaje celkem 1 076 905 

Z toho 

materiálové výdaje 492 197 

nemateriálové výdaje  584 708 

jiné provozní výdaje 0 

Osobní výdaje celkem 2 462 427 

Z toho Mzdové výdaje 1 905 468 

 

Z toho 

hrubé mzdy 1 765 306 

OON na DPÈ 0 

OON na DPP 140162 

ostatní 0 

Odvody na sociální a zdravotní pojištìní 556 959 

Z toho 

pojistné ke mzdám 556 959 

pojistné k DPÈ 0 

ostatní pojistné 0 

Ostatní výdaje 112 469 

Celkové výdaje na realizaci sociální služby 3 651 801 

 

Zdroje financování Pøíjmy v Kè 

Dotace MPSV 700 000 

Dotace mìsto Jièín 200 000 

Dotace mìsto Hoøice 150 000 

Dotace mìsto Libáò 250 000 

Dotace mìsto Kopidlno 317 000 

Dotace mìsto Vysoké Veselí 220 000 

Dotace obec �eretice 12 000 

Dar firma Sklopísek Støeleè, a.s. 25 000 

Dar firma Redvel s.r.o. 10 000 

Úhrady od uživatelù 375 085 

Vlastní pøíjmy ( mimo úhrad od uživatelù ) 1 184 662  

Tøíkrálová sbírka 95 712 

Ostatní pøíjmy 44 260 

Celkové pøíjmy na realizaci sociální služby 3 983 719 

 
Dle mého názoru, úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje aktiva a 
pasiva a finanèní situaci  Oblastní charity Jièín  ke dni 31.12.2009 v souladu se zákony a 
úèetními pøedpisy, platnými v Èeské republice.  
 
V Dolním Újezdì dne 5.kvìtna 2010 
Ing.Hana Matoušová 
auditor  è.d.1820 



Vypracoval: David Rejlek
Grafická úprava: Ondøej Beneš
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