Oblastní charita Jičín
Výroční zpráva 2011

Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
další rok máme, troufám si říci, úspěšně za sebou,a tak vám předkládáme
výroční zprávu naší organizace. Nemůže se do ní vejít veškerá naše činnost, a
tak v ní najdete v podobě krátkých textů a statistik alespoň to nejdůležitější.
Zvláště při čtení statistických údajů bych Vás chtěl poprosit, abyste se nedívali
jenom na „čísla“. Za každý číslem se totiž ukrývá neopakovatelný lidský příběh,
který pro naši touhu po číslech stále vyšších, často přehlížíme. Někdy zkrátka
neplatí, že deset je více než jeden.
Také naše organizace pokračuje ve svém příběhu a
staví se čelem mnohým překážkám, které ji neustále
potkávají. Možná také díky těmto překážkám
můžeme moci růst a vyvíjet se. Růst byl tento rok
pro nás nejspíše to nejvýstižnější slovo. Povedlo se
totiž na svět přivést další přírůstek do organizace v
podobě volnočasového klubu Daimon ve Vysokém
Veselí. Máme tak jedinečnou možnost sledovat
nový začátek krůček po krůčku. Doufám, že se
nám povede nasměrovat práci ve Vysokém Veselí
správným směrem.
Růst neminul ani další služby. Nízkoprahové kluby
nezůstaly stát na místě a v tomto roce zapracovaly
hodně na vylepšení pracovních postupů, aby byly uživatelé služeb ještě
více spokojeni. Charitní pečovatelské službě se ulevilo, když do jejího vozového
parku přibyl zcela nový vůz, který byl sponzorován několika firmami. V každé
službě se tedy stále něco pozitivního děje, za což jsem velmi rád.
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Poděkování

Naše poděkování patří:
sponzorům a donátorům za poskytnutí dotací a darů
Městský úřad Hořice
Městský úřad Kopidlno
Městský úřad Libáň
Městský úřad Vysoké Veselí
Obecní úřad Cholenice
Obecní úřad Sběř
Obecní úřad Sedliště
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
firma Sklopísek Střeleč a.s.
firma Aveflor Budčeves, a.s.
pan Martin Jansta, restaurace Radnice – Kopidlno
všem níže jmenovaným, jejichž pomoci si velmi vážíme
paní Zemánkové za vedení účetnictví, za ochotu, s jakou nám vysvětluje
případné dotazy starostům uvedených měst a obcí za ochotu a vstřícnost při
řešení provozních situací
supervizorovi panu PaedDr. Jiljímu Novotnému a panu Bc. Martinu Halamovi
za povzbuzující a přínosná supervizní sezení
panu Ing. Rostislavu Vodákovi za podíl na rozvoji sociálních služeb na Jičínsku
a za vstřícná jednání související s naší organizací
pracovníkům Diecézní charity v Hradci Králové, zejména paní Olze Horákové
a paní Marii Seidlové za nenahraditelnou pomoc při řešení některých otázek
týkajících se chodu organizace
pracovníkům Technických služeb města Libáň za spolupráci při zajišťování
našich služeb na území města a spádových obcích
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Poděkování

pánům farářům Pavlu Jandejskovi z Jičína a Jendovi Barborkovi z Vysokého
Veselí za ochotu, povzbuzení, milé slovo a pomoc při Tříkrálové sbírce
samoobsluze paní Víchové z Kopidlna za vánoční balíčky pro zaměstnance
učitelkám a dětem z MŠ a ZŠ Libáň, Kopidlno a Vysoké Veselí, které si připravily
program pro naše uživatele služby a nejen pro ně
všem koledníkům a jejich vedoucím, kteří věnovali svůj čas Tříkrálové sbírce v
Jičíně, Nové Pace, Staré Pace, Vysokém Veselí, Lázní Bělohradu a Hořicích
panu Bohumíru Procházkovi za osobní distribuci jeho „Prochorovin“
a nakonec všem těm, kteří nám dokázali, že v dnešní době je vše možné...
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Oblastní charita Jičín

Oblastní charita Jičín
Adresa organizace:
Na Jihu 553
Jičín
50601
IČO: 736 33 755
Zodpovědná osoba:
Bc. David Rejlek
ředitel organizace
Tel: 605 521 429
Email: d.rejlek@seznam.cz
web: jicin.charita.cz
Posláním organizace je pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci,
nebo jsou jí nějakým způsobem ohroženi, a to na základě respektování jejich
individuálních potřeb.
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Nízkoprahový klub Exit v Jičíně
Adresa zařízení: Na Jihu 553, Jičín 506 01
Vedoucí zařízení: Radka Ježková, DiS.
			jezkova@exit-klub.cz
			tel: 734 435 205
Pracovnice klubu Exit:
			Katka Dufková, DiS.
			Lenka Šrůtková, DiS.
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik
Web:			www.exit-klub.cz

Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích
Adresa zařízení: Janderova 808, Hořice 508 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Olga Kracíková, DiS.
			kracikova@pohoda-klub.cz
			tel: 731 646 978
Pracovnice klubu PoHoDa:
			
Bc. Marie Pražáková, DiS.
			Eva Kotyková, DiS.
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik
Web: 		www.pohoda-klub.cz
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Poslání
Nízkoprahové kluby Exit a PoHoDa pomáhají dětem a mladým lidem z Jičína,
Hořic a okolí ve věku 10 - 21 let, kteří jsou ohroženi či zasaženi společensky
nežádoucími jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením nebo
snižováním rizik, které jsou spojené s jejich způsobem života a to na základě
jejich individuálních potřeb.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou děti a mládež z Jičína, Hořic a okolí ve věku od 10 do
21 let, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi nežádoucími jevy. Tyto jevy jsou nebo
mohou vzniknout v daných okruzích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rodina (narušené vztahy v rodině, chudoba rodiny…)
škola (záškoláctví, špatný prospěch ohrožující další vývoj uživatele…)
kamarádi a vrstevníci (neschopnost uživatele najít si kamarády, okruh
kamarádů, kteří se dostávají do konfliktu se společností…)
životní styl (uživatel patří k nějaké skupině «hopper, punker…»…)
zneužívání návykových látek (experimentování s nimi…)
konfliktní chování (kriminalita, agresivita uživatele vůči okolí…)
volný čas (přílišná svoboda vedoucí k nestandardnímu trávení volného času,
pasivní trávení volného času…),
fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, narušené nebo nedostatečné
sebehodnocení…),
práce a brigády (neschopnost najít si práci, brigádu, časté střídání
zaměstnání…),
rasismus (projev rasistického naladění uživatele…),
sexuální chování (časté střídání partnerů, nedostatečná ochrana při
pohlavím styku…),
sociální zdatnost (neschopnost uživatele kvalitně komunikovat s druhými pocity méněcennosti…)
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Zásady poskytování služeb
Služby realizujeme tak, aby byla umožněna maximální přístupnost.
Odstraňujeme časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které mohou
bránit cílové skupině využít nabídku poskytovaných služeb.
Služby poskytujeme na základě individuálního přístupu ke
každému uživateli při zachování lidské důstojnosti a práv.

Práce s cílovou skupinou je založena na principech
nízkoprahovosti:
anonymita - při poskytnutí služeb nejsou požadovány
osobní údaje
volný vstup do zařízení - uživatel může v rámci otevírací
doby kdykoliv přijít a kdykoliv odejít
služby jsou poskytovány zdarma - s výjimkou účasti uživatelů při akcích mimo
prostory zařízení (výlety, tábor…)
nečinnost - při pobytu uživatele v klubu není vyžadována účast na nabízených
aktivitách.

Cíle pracovního týmu
1. rozvinout a posílit samostatnost uživatelů
2. podpořit začleňování uživatelů do skupiny vrstevníků i do dění místní
komunity
3. poskytovat uživatelům odbornou pomoc při řešení jejich nepříznivé situace
4. zlepšit orientaci cílové skupiny v jejím sociálním prostředí
5. ovlivnit postoje veřejnosti vůči dětem a mládeži, které se ve společnosti chovají
nestandardně, např. pro své nevyhovující sociální či citové zázemí

Výroční zpráva 2011

www.jicin.charita.cz

Strana 8

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Poskytované služby
kontaktní práce - cílená komunikace s uživatelem za účelem vytvoření
dostatečné vzájemné důvěry a podmínek potřebných pro rozvíjení kontaktu a
poskytování dalších služeb
situační intervence - sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným
obsahem, které vznikají v klubu – interakce mezi pracovníkem a uživatelem,
pracovník vnáší podněty a reflektuje situace
vztah ke škole – hledání cest s uživatelem za účelem zlepšení jeho situace ve
škole
pracovně výchovná činnost - aktivity s uživatelem nebo skupinou zaměřené na
posílení a upevnění pracovních dovedností a
návyků nebo motorické dovednosti
volnočasové aktivity - aktivity realizované
pracovníky, které slouží uživatelům ke
zpestření rutiny (každodennosti) klubu a
pracovníkům k lepšímu poznání uživatelů
podpora vlastních aktivit - pomoc při
přípravě a realizaci svých vlastních aktivit
samotnými uživateli - podpora materiální,…
skupinové aktivity - prostor pro realizaci
(řízení) vlastních aktivit samotnými uživateli bez nutnosti účasti pracovníka
besedy - beseda s externími odborníky nebo pracovníky na předem připravené
téma, která má zároveň působit jako prevence
akce v klubu nebo mimo klub - akce pro uživatele konané v klubu nebo
mimo klub se zaměřením na rozvoj a osvojování si společensky přijatelných
norem chování a lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

poradenství - odehrává se formou rozhovoru s uživatelem, obsahuje možná
řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy
řešit
pomoc v krizi - poskytnutí odborné pomoci uživateli nacházejícímu se v krizi,
jde o akutní intervenci a případné odkázání na odborníka
práce se skupinou - práce pracovníka se skupinou uživatelů, která je zaměřena
na rozvoj či posílení komunikace, kooperace, vztahů ve skupině…
informační servis - poskytnutí specifických informací uživateli, může být jak
ústní tak v písemné formě (podobě letáků…) informace mohou být zaměřeny
na základní témata, sociálně právní a zdravotní témata nebo specifická témata
- dle dohody s uživatelem
jednání s institucemi - kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami
práce s osobami blízkými - spolupráce, kontakt s blízkými osobami uživatele
(rodina, kamarádi…), uživatel nemusí být iniciátorem kontaktu, spolupráce
zprostředkování kontaktu na návazné služby - předání kontaktu na další
návazné služby, které poskytnou uživateli další odborné služby, které již NZDM
nemá v kompetenci
doprovod – doprovod uživatele do institucí za účelem vyřízení jeho osobních
záležitostí…
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Exit v Jičíně - Statistické údaje za rok 2011
Počet záznamů
Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

77

59

136

Počet prvních kontaktů

48

27

75

Počet kontaktů

1500

1098

2598

Počet vykonaných služeb

394

452

846

Kolika klientům poskytnuta služba

33

31

64
Počet
169

Počet dnů se záznamem docházky klienta
Počet pracovníku, uvedených v poskytnutí služby klientů

4

Počet kontaktů na klienta (celkový počet kontaktů / celkový počet klientů)

19,1

Počet výkonů na klienta (celkový počet výkonů / počet klientů)

6,22

Počet kontaktů na 1 pracovníka (celkový počet kontaktů / počet pracovníků)

649,5

Počet kontaktů na provozní den (celkový počet kontaktů / počet provozních dnů)

15,37

Poměr nových a starých klientů (počet prvních kontaktů / počet všech klientů * 100 =
procentuální vyjádření nových klientů vůči starým)

55%
21

Počet sankcí
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Nízkoprahové kluby pro děti a mládež

Exit v Jičíně - Akce za rok 2011
Počet akcí

Název akcí

Výtvarný workshop

15x

Turnaj (fotbálek, kulečník, ping pong)		

6x

Přespání v klubu

2x

Diskotéka			

2x

Pečení cukroví			

1x

Promítání fotografií		

1x

Párty (karaoke,valentýnská)			

2x

Vyplňování testů			

1x

Víceboj			

3x

Promítání filmu		

1x

Tvorba draků		

1x

Čokoládový den		

1x

Dárky pro maminku

1x

Tvorba čarodějnice

1x

Výšlap na Zebín		

1x

Sportovní odpoledne

7x

Paintball HK		

1x

Koupaliště

2x

Exhibice fotbálek		

1x

Módní přehlídka		

1x

Sebeobrana, box		

3x

Výroba bramb.salátu

1x

Štědrý den v Exitu

1x
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PoHoDa v Hořicích - Statistické údaje za rok 2011
Počet
169

Počet dnů se záznamem docházky klienta

3

Počet pracovníku, uvedených v poskytnutí služby klientů
Počet kontaktů na klienta (celkový počet kontaktů / celkový počet klientů)

18,4

Počet výkonů na klienta (celkový počet výkonů / počet klientů)

6,4

Počet kontaktů na 1 pracovníka (celkový počet kontaktů / počet pracovníků)

798,33

Počet kontaktů na provozní den (celkový počet kontaktů / počet provozních dnů)

14,17

Poměr nových a starých klientů (počet prvních kontaktů / počet všech klientů * 100 = procentuální
vyjádření nových klientů vůči starým)

51,16%
60

Počet sankcí
Počet záznamů
Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

90

40

130

Počet prvních kontaktů

30

14

44

Počet kontaktů

1668

727

2395

Počet vykonaných služeb

664

354

998

Kolika klientům poskytnuta služba

32

21

53

PoHoDa v Hořicích - Akce za rok 2011
Počet akcí

Název akcí
Výtvarný workshop

8

Turnaj ve fotbálku s NZDM Exit

1

Beseda se starostou Hořic

1

Exkurze na státní policii v Jičíně

1

Výlet do ZOO ve Dvoře Králové n.L.

1

Přátelské fotbalové utkání mezi FC PoHoDa a zastupiteli města Hořice

4

Kopa Sport Cup 2011 Hradec Králové

1

Fotbalový zápas proti NZDM Exit

2

Fotbalový turnaj NZDM v Jaroměři

1

Návštěva Cinestaru v Hradci Králové

1

Paintball v Hradci Králové

1

Beseda „Tajemství paragrafů aneb základy trestního a rodinného práva“

1

Turnaj v šipkách

1

Turnaj v Člověče, nezlob se

1

Skupinové povídání na různá témata

30
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Volnočasový klub Daimon

Volnočasový klub Daimon ve Vysokém Veselí
Adresa zařízení: K.H.Borovského 99
Vysoké Veselí 507 03
Pracovnice klubu Daimon:
Bc. Pavlína Divoká
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik
Web: www.daimon-klub.cz
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Volnočasový klub Daimon

Poslání
Pomáhat dětem a mládeži převážně z odlišného sociokulturního prostředí,
žijícím ve Vysokém Veselí a nejbližším okolí, kteří jsou ohroženi okolními vlivy,
neumožňující jim dostatečnou sociální adaptabilitu
a dosažení přiměřeného kvalitního vzdělání v závislosti na jejich schopnostech.

Cílová skupina
Děti a mládež z Vysokého Veselí ve věku od 6 do 18 let, a to převážně z odlišného
sociokulturního prostředí, kteří bydlí ve Vysokém Veselí a jeho nejbližším okolí,
kteří jsou ohoroženi:
•
•

•
•
•
•

nefunkční rodinou (nepodnětným rodinným prostředím ve smyslu rozvoje
školních a sociálních dovedností)
kamarády a vrstevníky s nevhodným životním stylem (možné
ohrožení v okruhu kamarádů, kteří se dostávají do konfliktu se
společností – záškoláctví, …)
nevhodným trávením volného času (přílišná svoboda vedoucí k
nestandardnímu trávení volného času, pasivní trávení volného času…)
sociální nesnášenlivostí (projevy nesnášenlivosti např. mezi majoritou a
minoritními skupinami obyvatel)
sexuálním chováním (nedostatečná informovanost, předčasný sexuální
život…)
nezralou sociální adaptabilitou (neschopnost jedince přizpůsobit se
společnosti a jejím potřebám např. neohleduplnost k ostatním…)

Zásady poskytování služeb
Daimon klub poskytuje služby na základě individuálního přístupu ke každému
dítěti a dospívajícímu, při zachování lidské důstojnosti a práv.
Služby jsou poskytovány zdarma s určitými výjimkami (např. výlet, exkurze atd..)
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Volnočasový klub Daimon

Cíle pracovního týmu
•
•
•
•
•

Zlepšení sociálních dovedností cílové skupiny
Zlepšení odpovědnosti ke školní docházce a k přípravě na vyučování
Snížení počtu neomluvených absencí u cílové skupiny na škole
Dosažení většího počtu Romské mládeže¸ která absolvovala minimálně
učební obor a zvýšit tak jejich schopnost dalšího začlenění do společnosti
Vytvoření koordinované platformy, která bude působit na celou komunitu
ve směru zlepšení sociálního začlenění do majoritní společnosti

Poskytované služby
Doučování – činnost směřující ke zlepšení nebo udržení školního prospěchu
Pravidelná činnost – aktivity zaměřené na výchovné nebo vzdělávací cíle, které
probíhají pravidelně
Nepravidelná činnost - aktivity zaměřené na výchovné nebo vzdělávací cíle,
které probíhají nepravidelně a neplánovaně, dle aktuálních potřeb klientů
Rozhovor – cílená komunikace s klientem s výchovně-vzdělávacím obsahem
Situační intervence – sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným
obsahem, které vznikají při práci s klientem – interakce mezi pracovníkem
a klientem, pracovník vnáší podněty a reflektuje situace
Besedy – tematicky zaměřená setkání s výchovně-vzdělávacím obsahem
Práce s rodinou – činnost vedoucí ke spolupráci na zlepšení dovedností
spojených s výchovou a vzděláváním
Kontakt se školou – činnost vedoucí ke spolupráci na zlepšení dovedností
spojených s výchovou a vzděláváním
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Volnočasový klub Daimon

Daimon - Statistické údaje za rok 2011
Počet záznamů
Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů

9

15

24

Počet prvních kontaktů

16

27

43

Počet kontaktů

207

319

526

Počet vykonaných služeb

627

906

1533

9

15

24

Kolika klientům poskytnuta služba

Počet dnů se záznamem docházky klienta

77

Počet pracovníku, uvedených v poskytnutí služby klientů

2

Počet kontaktů na klienta (celkový počet kontaktů / celkový počet klientů)

21,92

Počet výkonů na klienta (celkový počet výkonů / počet klientů)

63,875
263

Počet kontaktů na 1 pracovníka (celkový počet kontaktů / počet pracovníků)

6,831

Počet kontaktů na provozní den (celkový počet kontaktů / počet provozních dnů)

6

Počet sankcí

Daimon - Akce za rok 2011
Název akce

Počet akcí

Ruční činnosti

23x

Veselská olympiáda „Veseliáda“

1x

Výstava Českého svazu chovatelů ve Vysokém Veselí

1x

Oblastní charita Jičín
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Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba
Adresa zařízení: Havlíčkova 442, Kopidlno
Vedoucí zařízení: Marie Mirovská, DiS.
			chps.kopidlno-liban@seznam.cz
			tel: 737 139 089
Pracovnice charitní pečovatelské služby:
Kopidlno:		
Hana Purmová
			Jana Slavíková
Vysoké Veselí:
Miroslava Tobiášová
			Zuzana Horáková
Libáň:		
Šárka Sobotková
Kapacita služby: 76 osob denně
Web:			www.jicin.charita.cz

Poslání služby
Pomáhat starým a nemocným lidem na základě jejich individuálně určených
potřeb, umožnit jim vést plnohodnotný život navzdory jejich handicapům.

Cíle pracovního týmu
•
•
•
•

umožnit cílové skupině setrvávat v přirozeném prostředí domova tak dlouho,
dokud je to možné
vzbudit důvěru, navázat přátelský vztah a snažit se zajistit klientům
psychickou pohodu
poskytovat pomoc týkající se osobní hygieny, zajištění chodu domácnosti,
zajištění stravy, kontaktu se společenským prostředím
v rámci možností cílové skupiny zprostředkovat její začleňování do
společnosti

Výroční zpráva 2011
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Charitní pečovatelská služba

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou obyvatelé měst Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí
a přidružených obcí vzdálených maximálně 5 km od jednotlivých
středisek, kteří by, pokud by nevyužívali naše nabízené sociální služby
• nemohli setrvávat v prostředí domova a museli by svojí situaci řešit
odchodem např. do domova pro seniory
• mohli setrvávat v prostředí domova, ale žili by nedůstojným způsobem
jsou to
• osoby
• senioři

se

zdravotním

postižením

od

27

let

věku

Principy poskytování služeb
dobrovolnost - uživatel služby se svobodně rozhoduje o využívání či ukončení
služby
individualita - ke každému uživateli je přistupováno podle jeho potřeb
respekt - respektujeme způsob života uživatele (světonázor, způsob žití, způsob
komunikace v rámci obecných pravidel slušnosti)

Oblastní charita Jičín
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Charitní pečovatelská služba

Služby poskytované Charitní pečovatelskou službou
Popis služby

Název dle zákona o sociálních službách

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně spec.
pomoc pří zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomůcek

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko, nebo na vozík
- pomoc při úkonech osobní hygieny		

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- celková koupel v domácnosti klienta
- pomoc při použití WC			
- zajištění stravy 		

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- dovoz jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podávání jídla a pití
- běžný úklid a údržba domácnosti		
- údržba domácích spotřebičů			
- velký úklid (sezónní úklid, úklid po malování
atp.)
- donáška vody				
- topení v kamnech, donáška a příprava topiva,

pomoc při zajištění chodu domácnosti

údržba topných zařízení 			
- běžné nákupy a pochůzky			
- velký nákup týdenní, nákup vybavení domácnosti a
ošacení
- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy		
- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné
opravy
- mytí oken				
- doprovod k lékaři, na úřady a za veřejnými službami

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- přeprava uživatele služby vozem		
- zajištění duchovních služeb		

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí
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Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba - Statistické údaje za rok 2011
Místo

Počet uživatelů

Kopidlno

25

Libáň

25

Vysoké Veselí

26

celkový počet uživatelů

76

Celkem odebrali 14408 poskytnutých služeb (úkonů péče)

Charitní pečovatelská služba - Akce za rok 2011
přáníčka k Velikonocům od dětí z MŠ pro seniory - duben 2011
besídka pro matky s dětmi - květen 2011
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Financování

Příjmy na zajištění výdajů spojených s poskytováním sociální
služby v roce 2011
Zdroje financování

Příjmy v Kč

Dotace MPSV

1.200000,-

Dotace MŠMT

200.000,-

Dotace Kraj

327.000,-

Město Hořice

160.000,-

Město Kopidlno

317.000,-

Město Libáň

250.000,-

Město Vysoké Veselí

320.000,-

Město Nová Paka

5.000,-

Obec Sedliště

6.000,-

Obec Cholenice

10.000,-

Farní úřad Železnice

3.000,-

Úhrady od uživatelů

361.795,-

Dotace ze strukturálních fondů EU

2.411724,-

Firma Sklopísek Střeleč, a.s.

25.000,-

Úřad práce

25.500,-

Státní zemědělský intervenční fond

137.525,-

Tříkrálová sbírka

121.820,-

Ostatní příjmy

92.698,-

Celkové příjmy na realizaci sociální služby

5.974062,-

Dle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje
aktiva a pasiva a finanční situaci Oblastní charity Jičín ke dni 31.12.2011 v
souladu se zákony a účetními předpisy, platnými v České republice.
Ing. Hana Matoušová Auditor č. d. 1820
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Financování

Výdaje související s poskytováním sociálních služeb v roce 2011
Nákladová položka

Výdaje v Kč

Provozní výdaje celkem

1.561.725,-

Z toho

materiálové výdaje

416.771,-

nemateriálové výdaje

1.144.954,-

jiné provozní výdaje

0,-

Osobní výdaje celkem

3.939.635,-

Z toho

2.960.437,-

Mzdové výdaje
Z toho

hrubé mzdy

2.850.437,-

OON na DPČ

0,-

OON na DPP

110.000,-

ostatní

0,-

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

979.198,-

Z toho

pojistné ke mzdám

979.198,-

pojistné k DPČ

0,-

ostatní pojistné

0,-

Ostatní výdaje

180.950,-

Celkové výdaje na realizaci sociální služby

5.682.310,-
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