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Úvodní slovo ředitele
Staráme se o chudé dnešní doby…
Když opět po  roce vidím v naší výroční zprávě ta čísla, která se 
do takové zprávy obvykle dávají, nemám z toho dobrý pocit. Ano, 
naučili jsme se, že když čísla výkonnosti a úspěchů nestoupají, je 
třeba bít na poplach, hledat důvody, racionalizovat, zefektivňo-
vat a zvyšovat tempo růstu. Bohužel přitom zapomínáme na lidi 
a  svět se nám smrskává do  tabulek. Jsem přesvědčený o  tom, 
že jestli naše západní civilizace na něco zajde, potom to budou 
právě „tabulky a čísla“, protože v nich není místo pro lidi.

Lidi kolem sebe můžeme rozdělovat různě. Například na ty, kte-
ří se mají dobře a na ty, kteří se mají špatně. Mají nižší vzdělání 
a kvalifikaci, nižší příjmy, méně snadný přístup ke kultuře, sportu 
a kvalitní zábavě. Mají menší možnost poznávat cizí země, byd-
lí v menším a chuději vybaveném bytě, nebo nemají byt vůbec. 
Jsou méně šikovní, mají horší zdraví, často pocházejí z neúplných, 
nebo rozvrácených rodin. Někteří z nich museli strávit část své-
ho života v dětských domovech, nebo ve výchovných ústavech. 
Jsou sami, neumí se orientovat ve společnosti a nemají žádnou 
budoucnost. Nemohou sehnat práci, a když jí seženou, jsou čas-
to zaměstnavatelem podvedeni. Neumí se bránit „chytrákům“, 
kteří zneužívají jejich důvěry a přivedou je tak do neřešitelných 

dluhových pastí. Ztratili smysl pro krásu a  velikost života, přá-
telství a  lásku. Jsou osamělí, nešťastní a hledají mnohdy útěchu 
v alkoholu, drogách a násilí. Mají méně důvodů k radosti a nezříd-
ka si přestávají vážit i sebe samotných. To jsou chudí dnešní spo-
lečnosti, kterým se snažíme podat pomocnou ruku.

Bc. David Rejlek
ředitel Oblastní charity Jičín
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Naše poděkování patří
- sponzorům a donátorům 
za poskytnutí dotací a darů
Městský úřad Jičín

Městský úřad Hořice

Městský úřad Kopidlno

Městský úřad Libáň

Městský úřad Vysoké Veselí

Obecní úřad Cholenice

Obecní úřad Sběř

Obecní úřad Sedliště

Obecní úřad Rokytňany

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

firma Sklopísek Střeleč a.s.

firma Redvel, s.r.o.

- všem níže jmenovaným, 
jejichž pomoci si velmi vážíme
starostům uvedených měst a obcí za ochotu a vstřícnost při řeše-
ní provozních situací

supervizorům panu PaedDr. Jiljímu Novotnému, Bc. Milanu Štorkovi 
a Bc. Martinu Halamovi za povzbuzující a přínosná supervizní sezení

panu Ing. Rostislavu Vodákovi za podíl na rozvoji sociálních slu-
žeb 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

pánům farářům Pavlu Jandejskovi z  Jičína a  Jendovi Barborkovi 
z Vysokého Veselí za ochotu, povzbuzení, milé slovo a pomoc při 
Tříkrálové sbírce

všem koledníkům a jejich vedoucím, kteří věnovali svůj čas Tříkrá-
lové sbírce v Jičíně, Vysokém Veselí, Lázní Bělohradu a Hořicích

panu Bohumíru Procházkovi za osobní distribuci jeho „Prochorovin“

Novým Novinám za jejich distribuci pro naši organizaci zdarma

všem našim dobrovolníkům, bez kterých by naše práce byla výraz-
ně těžší, především naše velké díky patří Jirkovi Fejfarovi, za pomoc 
v Nízkoprahovém klubu Exit a Michalu Křížovi, který stále se svou 
neutuchající energií drží divadelní spolek v již jmenovaném klubu.
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Oblastní charita Jičín
Adresa organizace:
Na Jihu 553, 506 01  Jičín

IČO: 736 33 755

Zodpovědná osoba:
Bc. David Rejlek

ředitel organizace

Tel.: 605 521 429

E-mail: reditel@charitajicin.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. 
 vedouci.nzdm@charitajicin.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.

Pracovnice klubu PoHoDa: Bc. Marie Pražáková, DiS. 
 Mgr. Iva Machková

Kapacita služby:  20 osob v daný okamžik 
 Web: www.pohoda-klub.cz

Poslání
Nízkoprahové kluby Exit a  PoHoDa pomáhají dětem a  mladým 
lidem z Jičína, Hořic a okolí ve věku 10 - 21 let (PoHoDa) a 6 - 18 
let (Exit), kteří jsou ohroženi či zasaženi společensky nežádoucí-
mi jevy. Zlepšujeme kvalitu jejich života předcházením nebo sni-
žováním 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 uvedeném v poslání, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi 
nežádoucími jevy. Tyto jevy jsou nebo mohou vzniknout v da-
ných okruzích: rodina (narušené vztahy v rodině, chudoba rodi-
ny…), škola (záškoláctví, špatný prospěch ohrožující další vývoj 
uživatele…), kamarádi a vrstevníci (neschopnost uživatele na-
jít si kamarády, okruh kamarádů, kteří se dostávají do konfliktu 
se společností…), životní styl (uživatel patří k  nějaké skupině 
„hopper, punker…“…), zneužívání návykových látek (experi-
mentování s  nimi…), konfliktní chování (kriminalita, agresivi-
ta 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 (ne-
schopnost najít si práci, brigádu, časté střídání zaměstnání…), 
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rasismus (projev rasistického naladění uživatele…), sexuální 
chování (časté střídání partnerů, nedostatečná ochrana při po-
hlavím styku…), sociální zdatnost (neschopnost uživatele kva-
litně komunikovat s druhými - pocity méněcennosti…)

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 (pouze klub PoHoDa)

• 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, turnaje…)

• 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 ne-
příznivé 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.
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Statistické údaje Exit
Výtvarný workshop 18
Turnaj (fotbálek, fotbal, šipky) 4
Přespání v klubu 1
Diskotéka 5
Pečení cukroví 1
Promítání filmu 1
Párty (valentýnská) 1
Víceboj 2
Vykreslování obrázků 10
Výroba náušnic 2
Cvičení v klubu 1
Skládání puzzle 1
Výlety (Staré Hrady, Dinopark, ZOO) 3
Divadelní představení 4
Koupaliště 4
Sportovní odpoledne 3
Ukázka policejní výstroje 1
Výroba bramborového salátu 1
Návštěva cirkusu 1
Střelnice 1
Výroba vánočního těsta 1

Akce:

Počet dnů se záznamem docházky klienta 180
Počet pracovníků, uvedených v poskytnutí služby klientů 3
Počet kontaktů na klienta 24,2
Počet výkonů na klienta 13,6
Počet kontaktů na 1 pracovníka 794,3
Počet kontaktů na provozní den 20,9
Poměr nových a starých klientů 30,2

Muži Ženy Celkem

Počet klientů 100 39 139
Počet prvních kontaktů 27  15  42
Počet kontaktů 1442 941 2383
Počet vykonaných služeb 731 656 1387
Kolika klientům poskytnuta služba 64 38 102
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Hlášky:
Hlavně nebreč!     Tak určitě.     Dobře ty!     Tak Ty si dojdi.
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Statistické údaje PoHoDa
Beseda (o Anglii, o přestupcích a trestné činnosti mladistvých) 3
Fotbalový turnaj v Hradci Králové 2
Fotbalový zápas proti NZDM Exit Jičín 1
Kuželky 1
Oslava narozenin klubu 1
Pěší výlet s překvapením 1
Pěvecká soutěž „SUPERSTAR“ 3
Přátelské fotbalové utkání mezi FC PoHoDou a zastupiteli města Hořice 2
Skupinové povídání 34
Tématické dny 1
Turnaje (v šipkách, kulečníku, fotbálku, stolních hrách) 8
Turnaj v šipkách v NZDM Exit Jičín 1
Vánoční zpívání se starostou města Hořice 1
Výlet do Klenotnice a Muzea veteránů v Nové Pace 1
Výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 1
Výtvarné workshopy 7

Akce:

Počet dnů se záznamem docházky klienta 153
Počet pracovníků, uvedených v poskytnutí služby klientů 4
Počet kontaktů na klienta 17,5
Počet výkonů na klienta 11,2
Počet kontaktů na 1 pracovníka 512,75
Počet kontaktů na provozní den 13,4
Poměr nových a starých klientů 29,91

Muži Ženy Celkem

Počet klientů 88 29 117
Počet prvních kontaktů 25 10 35
Počet kontaktů 1718 333 2051
Počet vykonaných služeb 1175 135 1310
Kolika klientům poskytnuta služba 38 9 47
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Hlášky:
Do píšťalky!     To jo!     Dobře ty!     Ušoplesk     Šustidrak

Jdi mi z dílny!     Usměj se!     Prase!

Co pro Tebe klub znamená?
Aby sem tady mohl být s kamarádama a nenudil se doma.

Zábavu a odreagování od povinností.

Je tu super parta. Pro mě znamená hodně, jsem tady ráda. 

Klub pro mě znamená místo, kde člověk tráví svůj volný čas 
a může se bez obav svěřit pracovnicím. Skoro všechno.

Dobrá věc.

Druhej domov.
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Volnočasový klub Daimon
Adresa zařízení:  K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí

Kapacita služby:  20 osob v daný okamžik

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 závis-
losti na jejich schopnostech.

Cílová skupina
Děti a mládež z Vysokého Veselí ve věku od 6 do 18 let, a to pře-
vážně z odlišného sociokulturního prostředí, kteří bydlí ve Vyso-
kém Veselí a jeho nejbližším okolí, kteří jsou ohoroženi:

• nefunkční rodinou (nepodnětným rodinným prostředím ve smy-
slu 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 vedou-
cí k nestandardnímu trávení volného času, pasivní trávení vol-
ného času…)

• sociální nesnášenlivostí (projevy nesnášenlivosti např. mezi ma-
joritou a minoritními skupinami obyvatel)

• sexuálním chováním (nedostatečná informovanost, předčasný 
sexuální život…)

• nezralou sociální adaptabilitou (neschopnost jedince přizpů-
sobit se společnosti a  jejím potřebám např. neohleduplnost 
k ostatním…)

Zásady poskytování služeb
Daimon klub poskytuje služby na základě individuálního přístu-
pu ke každému dítěti a dospívajícímu, při zachování lidské důstoj-
nosti a práv.

Služby jsou poskytovány zdarma s určitými výjimkami (např. vý-
let, exkurze atd..)

Cíle pracovního týmu
• Zlepšení sociálních dovedností cílové skupiny.

• Zlepšení odpovědnosti ke  školní docházce a  k  přípravě na  vy-
učování.

• Snížení počtu neomluvených absencí u cílové skupiny na škole.

• Dosažení většího počtu Romské mládeže¸ která absolvovala mi-
nimálně učební obor a zvýšit tak jejich schopnost dalšího začle-
nění do společnosti.



11

Akce 2012 Daimon klub

10. 1. a 12. 1. Tříkrálová sbírka

11. 2. Interaktivní výchovné divadlo

22. 3. Vynášení Morany

29. 3. Ne- bezpečný internet (jak se chovat v prostředí 
internetu)

5. 4. Velký jarní úklid klubu společně s dětmi

12. 4. Tematická vycházka, beseda na téma „Bezpeč-
nost pohybu po komunikacích“

19. 4. Beseda na téma „Co mám dělat, když mi někdo 
ubližuje“

10. 5. Divadelní a taneční vystoupení ke Dni matek

17. 5. Tematická vycházka „Za historií Vysokého Veselí“

29. 5. Sběr papíru

1. 6. Sportovní den k příležitosti Dne dětí

6. 7. Ukázky požární techniky s místními hasiči

23. 8. Výlet s dětmi do ZOO

6. 9. Tematická vycházka za okolní přírodou

13. 9. Karneval na oslavu nového školního roku

20. 9. 2. Veselská olympiáda „Veseliáda“

29. 9. Návštěva výstavy zvířat Českého svazu chovatelů 
ve Vysokém Veselí

11. 10. Tematická vycházka s myslivcem zaměřená 
mimo jiné na sběr lesních plodů pro lesní zvěř

29. 11. Společná výroba adventních věnečků

11. 12. Měsíční soutěž, slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže

13. 12. Vánoční zvyky s panem farářem

14. 12. Rozloučení s rokem 2012

V  průběhu celého roku 2012 byly mimo jiné realizovány i  ruční 
činnosti, které se konaly celkem 50× a pohybové aktivity, které 
byly realizovány v průběhu února až září celkem 9×.
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Statistické údaje Daimon klub
Počet dnů se záznamem docházky klienta 175

Počet pracovníku, uvedených v poskytnutí služby klientů 2

Počet kontaktů na klienta 
(celkový počet kontaktů/celkový počet klientů) 38,27

Počet výkonů na klienta
(celkový počet výkonů/počet klientů) 130,24

Počet kontaktů na 1 pracovníka
(celkový počet kontaktů/počet pracovníků) 631,5

Počet kontaktů na provozní den
(celkový počet kontaktů/počet provozních dnů) 7,22

Muži Ženy Celkem

Počet klientů 15 18 33
Počet prvních kontaktů 20 20 40
Počet kontaktů 527 736 1263
Počet vykonaných služeb 1789 2509 4298
Kolika klientům poskytnuta služba 15 18 33
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Charitní pečovatelská služba
Adresa zařízení:  Havlíčkova 442, Kopidlno

Vedoucí zařízení:  Mgr. Jana Tunysová 
 vedouci.pecovatelek@charitajicin.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 individu-
álně určených potřeb, umožnit jim vést plnohodnotný život na-
vzdory jejich handicapům.

Cíle pracovního týmu
• umožnit cílové skupině setrvávat v přirozeném prostředí domo-
va tak dlouho, dokud je to možné

• vzbudit důvěru, navázat přátelský vztah a snažit se zajistit klien-
tům psychickou pohodu

• poskytovat pomoc týkající se osobní hygieny, zajištění chodu do-
mácnosti, zajištění stravy, kontaktu se společenským prostředím

• v rámci možností cílové skupiny zprostředkovat její začleňování 
do společnosti

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou obyvatelé měst Kopidlno, Libáň, Vysoké 
Veselí a  přidružených obcí vzdálených maximálně 5 km od  jed-
notlivých 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 se zdravotním postižením od 27 let věku

• senioři
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Statistické údaje 
Charitní pečovatelská služba
celkový počet uživatelů: 86

pracoviště Muži Ženy Počet služeb

Kopidlno 15 26 4320

Libáň 3 20 4640

Vysoké Veselí 7 15 3820

Celkem 12 690 odebrali poskytnutých služeb (úkonů péče).
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Výdaje související 
s poskytováním sociálních 
služeb v roce 2012
Nákladová položka Výdaje v Kč

Provozní výdaje celkem 1.739.012,95

Z toho materiálové výdaje 345.137,89

nemateriálové výdaje 349.748,58

jiné provozní výdaje 1.044.126,48

Osobní výdaje celkem

Z toho Mzdové výdaje 2.834.418,00

Z toho hrubé mzdy 2.755.133,42

OON na DPČ 0,00

OON na DPP 79.284,58

ostatní 0,00

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 1.026.730,00

Z toho pojistné ke mzdám 936.399,00

pojistné k DPČ 0,00

ostatní pojistné 90.331,00

Ostatní výdaje 154.569,46

Celkové výdaje na realizaci sociální služby 5.754.730,41

Příjmy na zajištění výdajů 
spojených s poskytováním 
sociální služby v roce 2012
Zdroje financování Příjmy v Kč
Dotace MPSV 1.796.290,00
Dotace MŠMT 200.000,00
Dotace Kraj 252.000,00
Město Jičín 200.000,00
Město Hořice 150.000,00
Město Kopidlno 317.000,00
Město Libáň 250.000,00
Město Vysoké Veselí 470.000,00
Obec Rokytňany 6.000,00
Obec Sedliště 6.000,00
Obec Sběř 12.000,00
Úhrady od uživatelů 359.430,00
Dotace ze strukturálních fondů EU 1.522.771,35
Firma Sklopísek Střeleč, a.s. 25.000,00
Firma Redvel 10.000,00
Tříkrálová sbírka 129.244,83
Ostatní příjmy 112.485,22
Celkové příjmy na realizaci sociální služby 5.818.221,40

Výrok auditora: 
Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech aktiva, závazky a vlastní jmění Oblastní charity Jičín 
ke dni 31. 12. 2012 a výsledek hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
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Zpracovala: Radka Ježková


