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Úvodní slovo øeditele 

 

aké vám pøipadá, že ten èas bìží každým rokem 

rychleji?  Sotva jsem dopsal jednu výroèní zprávu, 

už abych psal další J. 

Pøedkládám vám tedy jejím prostøednictvím pohled na naši 

èinnost v roce 2010. Až zprávu budete èíst, narazíte v ní 

mimo jiné na množství èísel.  Jsme na nì tak trochu zvyklí 

a èasto si myslíme, že èím jsou èísla vyšší, tím lépe J. A 

vùbec nejlepší by bylo, kdyby se nám je daøilo navyšovat 

každým rokem… A tak modernizujeme, 

restrukturalizujeme, optimalizujeme… jenže potom jaksi 

nezbude prostor a èas se zastavit a všimnout si lidské 

samoty, touhy po ocenìní, po kontaktu s druhými. 

Nevidíme èlovìka, lidská trápení, ale èísla, ekonomiku a 

rentabilitu. Nezapomínejte na to, až se na výsledky budete 

dívat, protože z tohoto úhlu pohledu má èíslo jedna možná 

daleko vìtší váhu a dùležitost, než èíslo sto. 

Za významné události roku 2010 považuji pøedevším 

rekonstrukce vnitøních prostor obou nízkoprahových klubù. 

Z velké èásti k tomu pøispìly finance z Individuálního 

projektu Královéhradeckého kraje, který na nìj získal 

peníze z Evropských fondù. Dalším významným poèinem 

bylo spuštìní nových webových stránek naší organizace, 

které mají stejný design pro všechny charity v ÈR. Ještì 

se na nich vylaïují urèité nedostatky, ale i tak je to urèitý 

posun. 

Jsem také rád, že se v naší organizaci povedlo zvládnout 

bez vìtších potíží všechny provozní záležitosti, které 

uplynulý rok pøinesl. Byly to desítky nejrùznìjších situací 

od nepojízdných aut, pøes nefungující poèítaèe, nároèné 

chování našich uživatelù, vyjasòování pracovních postupù 

a tak dále. Za to patøí podìkování všem zamìstnancùm 

Oblastní charity Jièín, kteøí se na našich projektech 

podílejí. 

 

Bc. David Rejlek 

øeditel Oblastní charity Jièín 

T 

www.jicin.charita.cz
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NAŠE PODÌKOVÁNÍ PATØÍ 

  

- sponzorùm a donátorùm za poskytnutí dotací a darù  

 

Mìstský úøad Hoøice  
Mìstský úøad Kopidlno 
Mìstský úøad Libáò 
Mìstský úøad Vysoké Veselí 
Obecní úøad Cholenice 
Obecní úøad Volanice 
Krajský úøad Královéhradeckého kraje 
Ministerstvo práce a sociálních vìcí 
firma Sklopísek Støeleè a.s. 
firma Redvel s.r.o. 
firma Aveflor Budèeves, a.s.  
pan Martin Jansta, restaurace Radnice – Kopidlno  
 
 
- všem níže jmenovaným, jejichž pomoci si nesmírnì 
vážíme 
 
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 
 
supervizorovi panu PaedDr. Jiljímu Novotnému a panu Bc. 
Martinu Halamovi za povzbuzující a pøínosná supervizní 
sezení 
  
panu 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  
 
paní PeaDr. Markétì Havlíèkové za to, že docházela do 
NZDM PoHoDa a douèovala dìti èeštinì a angliètinì  
 
panu Jirkovi Èeøovskému za správu webových stránek 
NZDM PoHoDa  
 
pracovníkùm Diecézní charity v Hradci Králové, zejména 
paní Olze Horákové a paní Marii Seidlové za 
nenahraditelnou pomoc pøi øešení nìkterých otázek 
týkajících se chodu organizace 
 
pracovníkùm Probaèní a mediaèní služby ÈR, støedisko 
Jièín za skvìlou spolupráci  

www.jicin.charita.cz
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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 
spolupráci pøi zajiš�ování našich služeb na území mìsta a 
spádových obcích 
 
pánùm faráøùm Pavlu Jandejskovi z Jièína 
   Jendovi Barborkovi z Vysokého Veselí 
   Pavlu Rouskovi z Vysokého Veselí 
za ochotu, povzbuzení, milé slovo a pomoc pøi Tøíkrálové 
sbírceJ 
 
paní Evì Chaloupské za zajištìní vystoupení mažoretek, 
organizaèní pomoc pøi konání programu pro seniory 
 
uèitelkám a dìtem z MŠ a ZŠ Libáò, Kopidlno a Vysoké 
Veselí, které si pøipravily program pro naše uživatele 
služby a nejen pro nì 
 
panu Martinovi Havlíkovi za technickou podporu a èas 
k vytvoøení a vyplòování statistických tabulek, které velmi 
pomohly zjednodušit a ulehèit práci ve støedisku Charitní 
peèovatelské služby  
 
všem koledníkùm a jejich vedoucím, kteøí vìnovali svùj 
èas Tøíkrálové sbírce v Jièínì, Nové Pace, Staré Pace, 
Vysokém Veselí, Lázní Bìlohradu a Hoøicích 
 
panu Bohumíru Procházkovi za osobní distribuci jeho 
„Prochorovin“ 
 
 
a nakonec také všem, kteøí nám v roce 2010 
nevyhovìli, byli arogantní a hledali dùvody, proè vìci 
nejdou udìlat … díky nim jsme se uèili trpìlivosti, 
hledali alternativní øešení a posilovali pozitivní 
myšlení J 

www.jicin.charita.cz
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Oblastní charita Jièín 

 

Adresa organizace: 

 
Na Jihu 553  

Jièín 

50601 

IÈO: 736 33 755 

 

Zodpovìdná osoba: 
 
Bc. David Rejlek, øeditel organizace 
Tel: 605 521 429 
Email: d.rejlek@seznam.cz 
 

Posláním organizace je pomáhat lidem, 

kteøí se ocitli v tìžké životní situaci, 

nebo jsou jí nìjakým zpùsobem 

ohroženi, a to na základì respektování 

jejich individuálních potøeb. 

www.jicin.charita.cz
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Zamìstnanci 

David Rejlek
øeditel organizace Marie Zemánková

úèetní

Radka Ježková
sociální pracovnice a vedoucí

NZDM Exit Jièín

Katka Dufková
sociální pracovnice

NZDM Exit Jièín
Lenka Šrùtková

sociální pracovnice
NZDM Exit Jièín

Olga Kracíková
sociální pracovnice a vedoucí

NZDM PoHoDa Hoøice

Eva Kotyková
sociální pracovnice

NZDM PoHoDa Hoøice

Marie Pražáková
sociální pracovnice

NZDM PoHoDa Hoøice

Marie Mirovská
sociální pracovnice a vedoucí

CHPS

Hana Purmová
peèovatelka

Kopidlno

Jana Slavíková
peèovatelka

Kopidlno

Miroslava Tobiášovská
peèovatelka

Vysoké Veselí

Zuzana Horáková
peèovatelka

Vysoké Veselí

Šárka Sobotková
peèovatelka

Libáò

www.jicin.charita.cz



Nízkoprahové kluby pro dìti a mládež 
 
Nízkoprahový klub Exit v Jièínì 
Adresa zaøízení: Na Jihu 553, Jièín 506 01 
Vedoucí zaøízení: Radka Ježková, DiS. 
   jezkova@exit-klub.cz 
   tel: 734 435 205 
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik 
Web:   www.jicin.charita.cz 
 
Nízkoprahový klub PoHoDa v Hoøicích 
Adresa zaøízení: Janderova 808, Hoøice 508 01 
Vedoucí zaøízení: Mgr. Olga Kracíková, DiS. 
   kracikova.nzdm@seznam.cz 
   tel: 731 646 978 
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik 
Web:   www.jicin.charita.cz 
 
Obecné informace o zaøízeních  
 
Poslání 
 
Podporovat dìti a mladé lidi z Jièína, Hoøic a okolí, kteøí 
jsou ohroženi sociálnì patologickými jevy nebo se 
nacházejí v obtížné životní situaci, v získávání a 
posilování dovedností dùležitých pro zapojení se do 
plnohodnotného života na základì jejich individuálních 
potøeb. 
 
Cílová skupina  
 
Dìti a mládež z Jièína, Hoøic a okolí ve vìku od 10 do 21 
let, kteøí jsou ohroženi  
 
- sociálnì patologickými jevy 
o šikana 

§ posmìšným poznámkám, výsmìchu, urážkám 
nebo fyzickému napadání kvùli vzhledu, 
chování apod. 

§ uživatel tuto situaci prožívá negativnì, není 
schopen ji øešit vlastními silami obvyklým 
zpùsobem 

o zneužívání návykových látek 
§ s tím související problémy ve škole, v rodinì, 

ve vztazích  
o kriminalita 

§ plánování nebo dopouštìní se chování, které 
lze oznaèit jako pøestupek èi trestný èin 

o záškoláctví 
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Uživatelé se nacházejí 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) 
 
- obtížnou životní situací 
o nefunkèní rodina (napø. špatné vztahy s rodièi a 

sourozenci; nefungující vztah rodièù, který uživatel 
vnímá jako ohrožující) 

o narušené vrstevnické vztahy (neschopnost uživatele 
najít si kamarády, kteøí mu vyhovují; èasté hádky s 
vrstevníky)  

o špatný prospìch ohrožující další rozvoj vzdìlávání 
uživatele 

o nerespektování, nepøijetí autorit (napø. uèitelé, 
výchovní poradci) a z toho plynoucí problémy (napø. 
pøi hledání školy nebo zamìstnání) 

o narušené nebo nedostateèné sebehodnocení v rámci 
spoleèenských vztahù (pocity ménìcennosti, 
nevyrovnanost v dùsledku neprožití úspìchu, 
nedùvìra ve vlastní schopnost zažít úspìch)   

 
Uživatelem služeb se mùže stát zájemce, který splòuje 
jednu èi více z výše uvedených charakteristik. 
 
Cíle pracovního týmu 
 
1. nauèit uživatele pojmenovat své potøeby a problémy 
  
2. rozvinout a posílit jejich samostatnost  
 
3. zaèlenit uživatele do skupiny vrstevníkù i do dìní místní 
komunity  
 
4. 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 
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Principy poskytování služeb 
 
Služby realizujeme tak, aby byla umožnìna maximální 
pøístupnost. Odstraòujeme èasové, prostorové, 
psychologické a finanèní bariéry, které mohou bránit 
cílové skupinì využít nabídku poskytovaných služeb. 
 
Služby poskytujeme na základì individuálního pøístupu ke 
každému uživateli pøi zachování lidské dùstojnosti a práv. 
 
Práce s cílovou skupinou je založena na principech 
nízkoprahovosti 
 

· 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 

 

ÚVODNÍ SLOVO
ØEDITELE

PODÌKOVÁNÍ

ZAMÌSTNANCI

NZDM

CHPS

FINANCOVÁNÍ

OBLASTNÍ
CHARITA

JIÈÍN

www.jicin.charita.cz



ÚVODNÍ SLOVO
ØEDITELE

PODÌKOVÁNÍ

ZAMÌSTNANCI

NZDM

CHPS

FINANCOVÁNÍ

OBLASTNÍ
CHARITA

JIÈÍN

Nabízené sociální služby 

Druh služby 
Název dle zákona o 

sociálních službách 
Popis služby 

akce v klubu 
nebo mimo klub 

zprostøedkování kontaktu 
se spoleèenským 

prostøedím 

akce pro uživatele konané v klubu nebo mimo klub, napø. 
turnaje mezi NZDM, sportovní odpoledne, návštìva divadla, 

exkurze, letní tábor apod. se zamìøením na rozvoj a 
osvojování si spoleèensky pøijatelných norem chování a  

lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve 
spoleèenském prostøedí 

beseda 
výchovné, vzdìlávací a 

aktivizaèní èinnosti 
beseda s externími odborníky nebo sociálními pracovníky 

na pøedem pøipravené téma 

doprovod 
pomoc pøi uplatòování práv 

a oprávnìných zájmù 
doprovod klienta pracovníkem do návazné služby (veøejné 

nebo sociální) 

individuální 
rozhovor 

sociálnì terapeutické 
èinnosti 

rozhovor mezi pracovníkem a uživatelem o jeho sociálnì 
patologickém chování, nebo o obtížné životní situaci, ve 

které se nachází, zpravidla obsahuje: vyslechnutí, 
zorientování, nalezení cesty k øešení 

jednání s 
institucemi ve 

prospìch klienta 

pomoc pøi uplatòování práv 
a oprávnìných zájmù 

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

podpora 
vlastních aktivit 

výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti 

pomoc pøi pøípravì a realizaci svých vlastních aktivit 
samotnými klienty (napø. diskotéka v klubu) - podpora 

materiální, finanèní, poradenství apod. 

pomoc v krizi 
sociálnì terapeutické 

èinnosti 

poskytnutí odborné pomoci klientovi nacházejícímu se v 
krizi, jde o akutní intervenci a pøípadné odkázání na 

odborníka 

poskytnutí 
informace 

pomoc pøi uplatòování práv 
a oprávnìných zájmù 

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

personální agentury apod.) 

práce s osobami 
blízkými 

pomoc pøi uplatòování práv 
a oprávnìných zájmù 

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

s jeho souhlasem (neplatí u dìtí) 

pracovnì 
výchovná 
èinnost 

výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti 

aktivi ty s jedincem nebo skupinou zamìøené na posílení a 
upevnìní pracovních dovedností a návykù nebo motorické 

dovednosti 

preventivní 
programy 

výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti 

preventivní program zamìøený na urèité téma – pøedávání 
urèi tých znalostí, nácvik dovedností a chování – propojení 

rùzných aktivit v klubu (besedy, workshopy apod.) 

situaèní 
intervence 

výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti 

sociálnì pedagogická práce v si tuacích 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 

výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti 

práce pracovníka s nahodilou skupinou klientù, která je 
zamìøena na rozvoj èi posílení psychické nebo sociální 

stránky jedince (komunikace, kooperace, vztahy ve skupinì 
apod.) 

skupinový 
rozhovor 

sociálnì terapeutické 
èinnosti 

rozhovor mezi pracovníkem a skupinou uživatelù o jejich 
sociálnì patologickém chování, nebo o obtížné životní 

situaci, ve které se nachází. Zpravidla obsahuje: 
vyslechnutí, zorientování, nalezení cesty k øešení. 

volnoèasové 
aktivity 

výchovné, vzdìlávací a 
aktivizaèní èinnosti 

bìžné aktivity v klubu vycházející z jeho vybavení 

Vztah ke škole 
výchovné, vzdìlávací a 

aktivizaèní èinnosti 

Hledání cest, jak zlepšit vztahy s uèiteli, nebýt outsider, mít 
vìtší sebevìdomí, více se tìšit do školy. Souèástí služby 

mùže být i douèování. 

zprostøedkování 
kontaktu na 

návazné služby 

pomoc pøi uplatòování práv 
a oprávnìných zájmù 

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.) 
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Hledaná data 
Poèet záznamù 

Muži Ženy Návštìvy Celkem 

poèet klientù 60 47 nelze 107 

poèet prvních kontaktù 28 33 nelze 61 

poèet kontaktù 1583 923 286 2792 

poèet vykonaných služeb 477 367 0 844 
kolika klientùm poskytnuta služba 34 35 nelze 69 

 

Hledaná data Poèet 

poèet dnù se záznamem docházky klienta 162 

poèet pracovníku uvedených v poskytnutí služby klientù 5 

poèet kontaktù na klienta (celkový poèet kontaktù / celkový poèet klientù) 26,09 

poèet výkonù na klienta (celkový poèet výkonù / poèet klientù) 7,89 

poèet kontaktù na 1 pracovníka (celkový poèet kontaktù / poèet pracovníkù) 558,4 

poèet kontaktù na provozní den (celkový poèet kontaktù / poèet provozních dnù) 17,235 

pomìr nových a starých klientù (poèet prvních kontaktù / poèet všech klientù * 100 = 
procentuální vyjádøení nových klientù vùèi starým) 

57% 

 

Statistiky NZDM PoHoDa od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 

Hledaná data 
Poèet záznamù 

Muži Ženy Návštìvy Celkem 

poèet klientù 80 53 nelze 133 

poèet prvních kontaktù 46 30 nelze 76 

poèet kontaktù 1577 916 34 2527 

poèet vykonaných služeb 607 434 0 1041 
kolika klientùm poskytnuta služba 31 27 nelze 58 

 

Hledaná data Poèet 

poèet dnù se záznamem docházky klienta 174 
poèet pracovníku uvedených v poskytnutí služby klientù 3 

poèet kontaktù na klienta (celkový poèet kontaktù / celkový poèet klientù) 19 

poèet výkonù na klienta (celkový poèet výkonù / poèet klientù) 7,83 

poèet kontaktù na 1 pracovníka (celkový poèet kontaktù / poèet pracovníkù) 842,33 

poèet kontaktù na provozní den (celkový poèet kontaktù / poèet provozních dnù) 14,523 
pomìr nových a starých kl ientù (poèet prvních kontaktù / poèet všech klientù * 100 = procentuální 

vyjádøení nových klientù vùèi starým) 
57% 

Poèet sankcí 11 
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Volnoèasové akce poøádané NZDM Exit Jièín 

NÁZEV AKCE POÈET AKCÍ 

Výtvarný workshop 10 

Divadelní pøedstavení 5 

Preventivní program 2 

Diskotéka 1 

Turnaj ve fotbálku 2 

Oficiální otevøení klubu po rekonstrukci 1 

Paintball 1 

Peèení cukroví 1 

Brigáda Janské Láznì 1 

Stìhování v klubu 1 

Pøespání v klubu 1 
Letní tábor Akta X 1 

 

Volnoèasové akce poøádané NZDM Pohoda Hoøice 

NÁZEV AKCE POÈET AKCÍ 

Výtvarný workshop 7 

Turnaj ve fotbálku 4 

Tesání sochy ze snìhu 1 

Oslava narozenin 2 

Mrkvový den 1 

Barevný den 1 

Vìdomostní den 1 

Kopa Sport Cup 2010 1 

Beseda s hostem na téma „Gamblerství“ 1 

Oslava 1. narozenin klubu PoHoDa 1 

Výlet – po stopách K.J.Erbena 1 
Letní tábor Akta X 1 

Paintball v Hradci Králové 1 
Exkurze na kozí farmì 1 

Oslava svátku SAMHAIN 1 

Návštìva Cinestaru v Hradci Králové 1 

Beseda s hostem na téma „Formy náhradní 
rodinné péèe“ 

1 

Oslava vánoc 1 

Skupinové povídání na rùzná témata 35 
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Charitní peèovatelská služba 

 

Adresa zaøízení: Havlíèkova 442, Kopidlno 

Vedoucí zaøízení: Marie Mirovská, DiS. 

   chps.kopidlno-liban@seznam.cz 

   tel: 737 139 089 

Kapacita služby: 76 osob dennì 
Web:   www.jicin.charita.cz 

 
Poslání služby 
 
Pomáhat starým a nemocným lidem na základì jejich 
individuálnì urèených potøeb, umožnit jim vést 

plnohodnotný život navzdory jejich handicapùm. 

 

Cíle pracovního týmu 

 
- umožnit cílové skupinì setrvávat v pøirozeném 

prostøedí domova tak dlouho, dokud je to možné 
- vzbudit dùvìru, navázat pøátelský vztah a snažit se 

zajistit klientùm psychickou pohodu 
- poskytovat pomoc týkající se osobní hygieny, 

zajištìní chodu domácnosti, zajištìní stravy, 
kontaktu se spoleèenským prostøedím 

- v rámci možností cílové skupiny zprostøedkovat její 
zaèleòování do spoleènosti 

 
Cílová skupina 

 

Cílovou skupinou jsou obyvatelé mìst Kopidlno, Libáò, 

Vysoké Veselí a pøidružených obcí vzdálených maximálnì 

5 km od jednotlivých støedisek, kteøí by, pokud by 

nevyužívali naše nabízené sociální služby: 

- nemohli setrvávat v prostøedí domova a museli by 
svojí situaci øešit odchodem napø. do domova pro 
seniory 

- mohli setrvávat v prostøedí domova, ale žili by 
nedùstojným zpùsobem 
 

Jsou to: 

- osoby se zdravotním postižením od 27 let vìku 

- senioøi 

www.jicin.charita.cz
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Principy poskytování služeb 

 
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, zpùsob 

komunikace v rámci obecných pravidel 

slušnosti) 

www.jicin.charita.cz
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Název dle zákona o sociálních 

službách 
Popis služby 

pomoc pøí zvládání bìžných úkonù péèe o 
vlastní osobu 

- pomoc a podpora pøi podávání jídla a pití 
- pomoc pøi ob lékání a svlékání vèetnì spec. pomùcek 
- pomoc pøi prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitøním prostoru 
- pomoc pøi pøesunu na lùžko, nebo na vozík 

pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

- pomoc pøi úkonech osobní hygieny 
- pomoc pøi základní péèi o vlasy a nehty 

- celková koupel v domácnosti klienta 
- pomoc pøi použití WC 

poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní 
stravy 

- zajištìní stravy 
- dovoz jídla 

- pomoc pøi pøípravì jídla a pití 
- pøíprava a podávání jídla a pití 

pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti 
 

- bìžný úklid a údržba domácnosti 
- údržba domácích spotøebièù 

- velký úklid (sezónní úklid, úklid po malování atp.) 
- donáška vody 

- topení v kamnech, donáška a pøíprava topiva, 
údržba topných zaøízení 

- bìžné nákupy a pochùzky 
- ve lký nákup týdenní, nákup vybavení domácnosti a 

ošacení 
- praní a žehlení ložního prádla, popø. jeho drobné opravy 

- praní a žehlení osobního prádla, popø. jeho drobné 
opravy 

- mytí oken 

zprostøedkování kontaktu se spoleèenským 
prostøedím 

- doprovod k lékaøi, na úøady a za veøejnými službami 
- pøeprava uživatele služby vozem 

- zajištìní duchovních služeb 
pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných 

zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí 
- poradenské služby 

 

Hledaná data Poèet 

poèet uživatelù v roce 2010 celkem 83 

poèet uživatelù z Kopidlna a okolí 33 

poèet uživatelù z Libánì a okolí 28 

poèet uživatelù z Vysokého Veselí a okolí 22 

poèet poskytnutých služeb celkem 15 939 

 

Statistiky Charitní peèovatelské služby 
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Další aktivity pro uživatele Charitní peèovatelské služby 

Datum Název akce 
Místo 

konání 

31.3. Velikonoèní setkání Kopidlno 

31.3. Velikonoèní besídka (škola) Libáò 

31.3. Setkání seniorù V. Veselí 

1.4. Velikonoèní besídka (mateøská školka) Libáò 

10.5. Besídka ke DNI MATEK (mateøská školka) Kopidlno 

16.6. Slavnostní otevøení DPS V. Veselí 

6.12. Vánoèní besídka (škola, školka) Kopidlno 

15.12. Vánoèní besídka (školka) - Vánoèní divadélko Libáò 

20.12. Vánoèní besídka (škola) - zpíváme koledy Libáò 

21.12. Slavíme Vánoce - rozdáváme Betlémy V. Veselí 

22.12. Vánoèní besídka (spec.škola) Libáò 
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Výdaje související s poskytováním  

sociálních služeb v roce 2010 

Nákladová položka Výdaje v Kè 

Provozní výdaje celkem 1 895 554,- 

Z toho 

materiálové výdaje 738 801,- 

nemateriálové výdaje 1 156 753,- 

jiné provozní výdaje  

Osobní výdaje celkem 3 580 281,- 

Mzdové výdaje 2 707 068,- 

Z toho 

hrubé mzdy 2 635 068,- 

OON na DPÈ  

OON na DPP 72 000,- 

ostatní  

Odvody na sociální a zdravotní pojištìní  873 213,- 

Z toho 

pojistné ke mzdám 873 213,- 

pojistné k DPÈ  

ostatní pojistné  

Ostatní výdaje 180 108,- 

Celkové výdaje na realizaci sociální služby 5 655 943,- 

 

Pøíjmy na zajištìní výdajù spojených s poskytováním 

sociální služby v roce 2010 

Zdroje financování Pøíjmy v Kè 

Dotace MPSV 1 300 000,- 

Dotace Kraj 212 000,- 

Mìsto Hoøice 200 000,- 

Mìsto Kopidlno  317 000,- 

Mìsto Libáò 250 000,- 

Mìsto Vysoké Veselí 320 000,- 

Obec Volanice 6 000,- 

Obec Cholenice 6 000,- 

Úhrady od uživatelù 390 113,- 

Dotace ze strukturálních fondù EU 2 411 724,- 

Firma Sklopísek Støeleè, a.s. 25 000,- 

Firma Redvel, s.r.o. 10 000,- 

Nadace Èeské spoøitelny 66 386,- 

Tøíkrálová sbírka 121 637,- 

Ostatní pøíjmy 30 070,- 

Celkové pøíjmy na realizaci sociální služby 5 665 930,- 

 
Dle mého názoru úèetní závìrka ve všech významných 

ohledech vìrnì zobrazuje aktiva a pasiva a finanèní situaci 

Oblastní charity Jièín ke dni 31. 12. 2010 v souladu se 

zákony a úèetními pøedpisy, platnými v Èeské republice. 

Ing. Hana Matoušová 

Auditor è. d. 1820 
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