
 

Oblastní charita Jičín

VÝROČNÍ ZPRÁVA

2014



SLOVO ŘEDITELE

Vážený čtenáři,
když píši úvodní slovo k Výroční zprávě, vždycky si v duchu řeknu 
„už zase je to tady“.   Někdy se mi zdá, že sotva dopíši jeden úvod, 
začínám psát druhý. Utíká to hodně rychle. Když už jsme u toho  
času….jeden  člověk kdysi napsal, že „čas utíká různě, podle toho, 
s kým ho sdílíte“.  Znáte ten pocit?  Když jste s někým, kdo vám je 
nepříjemný, počítáte snad každou vteřinu.  Zato s člověkem, který 
Vám je blízký, letí čas jako voda. 

Pracuji v Oblastní charitě moc rád.  Mimo jiné proto, že tu mám 
skvělé spolupracovníky. Dávají do své práce velký kus osobní inven-
ce, zajímají se o to, co dělá ten druhý a pomáhají si navzájem. Na 
následujících stránkách se můžete alespoň rámcově seznámit s je-
jich činností. Bohužel jsou to často pouze čísla, jak už to z povahy 
výroční zprávy vyplývá.  Příběhy lidí, o které se staráme, a velké úsilí 
mých kolegů tento matematický svět popsat neumí.  Když dove-
zeme 6x jídlo rodině, která se ocitla bez finančních prostředků, 
napíšeme do příslušné kolonky číslo „6“.  Matematicky je to správně. 
Lidsky je to zcela nepřijatelný způsob vyjádření dané skutečnosti.

Bc. David Rejlek, DiS.  
ředitel Oblastní charity Jičín

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Oblastní charity Jičín je pomáhat  lidem, kteří se ocitli  
v těžké životní situaci, nebo jsou jí ohroženi a neumí, nebo 
nemohou si pomoci vlastními silami.

ADRESY NAŠICH ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB:

Nízkoprahový klub Exit: 
Na Jihu 553, Jičín 506 01

Nízkoprahový klub PoHoDa: 
Janderova 808, Hořice 508 01

Charitní pečovatelská služba: 
Havlíčkova 442, Kopidlno 507 32

Centrum SASanka:  
Vrchlického 824, Jičín 506 01

K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 507 03

Dobrovolnické centrum:   
Vrchlického 824, Jičín 506 01

Centrum Korálek:   
Na Jihu 553, Jičín 506 01
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VEDENÍ ORGANIZACE
Bc. David Rejlek, DiS. – ředitel, statutární zástupce
Mgr. Lucie Kašparová – zástupkyně ředitele (do 7/2014)
Milena Kubíková - účetní
Ing. Josef Hazdra - THP pracovník

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB EXIT V JIČÍNĚ
Lenka Šajnerová, DiS. – vedoucí NZDM Exit, sociální pracovnice s pověřením k SPOD
Mgr. Marianna Hyrossová – sociální pracovnice s pověřením k SPOD

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PoHoDa V HOŘICÍCH
Bc. Marie Pražáková, DiS. –  vedoucí NZDM PoHoDa, sociální pracovnice  

s pověřením k SPOD
Lenka Divoká, MA – sociální pracovnice s pověřením k SPOD (do 9/2014)
Bc. Alena Funková – sociální pracovnice s pověřením k SPOD (od 9/2014)

Ing. Josef Hazdra – technicko hospodářský pracovník (od 7/2014)
  
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Bc. Václav Kubánek – vedoucí služby, sociální pracovník
Mgr. et Bc. Michal Hrdlička – sociální pracovník (od 5/2014)
Marie Plesarová – pečovatelka 
Hana Purmová (do 9/2014)
Renata Jandová – pečovatelka (od 10/2014) 
Zuzana Horáková – pečovatelka
Miroslava Tobiášová – pečovatelka
Šárka Sobotková – pečovatelka

CENTRUM SASanka
Mgr. Lucie Kašparová – vedoucí Centra SASanka (do 7/2014)
Mgr. Jitka Chalupníková – vedoucí Centra SASanka, sociální pracovnice s pověřením k SPOD
Bc. Alice Grohmanová – sociální pracovnice s pověřením k SPOD
Mgr. Olga Kracíková – sociální pracovnice s pověřením k SPOD (do 3/2014)
Mgr. Eva Bičišťová – sociální pracovnice s pověřením k SPOD (od 7/2014)
Bc. Pavlína Divoká – sociální pracovnice s pověřením k SPOD
Bc. Lenka Šádková – sociální pracovnice s pověřením k SPOD
Mgr. Marianna Hyrossová – sociální pracovnice s pověřením k SPOD
Mgr. Hana Pěničková – právnička, mediátorka (do 11/21014)
Mgr. Hana Slánská – psycholožka
Mgr. Adéla Dědečková – psycholožka (DPP)
Mgr. Martin Kracík – rodinný poradce (DPP)
PhDr. et Mgr.  Miroslav Novotný – rodinný poradce (DPP)

DOBROVOLNIKÉ CENTRUM
Věra Vaníčková – koordinátorka dobrovolníků 
 
CENTRUM KORÁLEK – NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE
Mgr. Kateřina Romančáková – vedoucí s pověřením k SPOD
Bc. Alice Grohmanová – sociální pracovnice s pověřením k SPOD

CHARITNÍ VČELNICE 
Bc. David Rejlek – včelař
Bc. Václav Kubánek – pomocný dělník (trubec ). 
Mgr. Jitka Chalupníková – asistentka vytáčení (medu ).
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2014

• V rámci veřejné sbírky Oblastní charity Jičín jsme pomáhali Juditce, holčičce s dětskou mozkovou obrnou, hlubokou mentální 
retardací a epilepsií. Maminka je na Juditku sama a stará se o ní 24 hodin denně. Podařilo se nám nasbírat a dát do výkupu  
1458 kg víček a na finančních darech vybrat 5 500 Kč.  Hodnota vybraných víček činila 8748 korun a hrubý výtěžek sbírky byl 
pak 14 248 korun.    

• Nízkoprahový klub PoHoDa v Hořicích oslavil 5 let a Nízkopraový klub Exit 10 let svého fungování. 
• Od Centra SASanka se oddělilo dobrovolnictví a stalo se samostatnou složkou nazvanou „Dobrovolnické centrum“.
• Úspěšně byla zahájena činnost Centra Korálek, které má na starosti náhradní rodinnou péči.  
• Naše mladá včelstva, založená na sklonku léta 2013, nám přinesla  64,5 kg medu.  
• Podpořili jsme mladou talentovanou dobrovolnici Valentýnu Šatrovou a zrealizoval se tak velmi zajímavý fotoprojekt MY. 

Fotografie z něj vzniklé provázejí také tuto Výroční zprávu.
• Zúčastnili jsme se „Národní potravinové sbírky“ a vybrali jsme 800 kg potravin. Poskytujeme je rodinám s dětmi,  které se ocitli 

v akutní nouzi.

Oblastní charita Jičín
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KOMU POMÁHAJÍ?

Dětem a mládeži z Jičína, Hořic a okolí, 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…),
• 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…),
• sociální zdatnost (neschopnost uživatele kvalitně komunikovat s druhými - pocity méněcennosti…).

www.jicin.charita.cz
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NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

klub EXIT
Adresa zařízení:  Na Jihu 553, 506 01  Jičín
Vedoucí zařízení:  Lenka Šajnerová, DiS. (roz. Šrůtková)
  vedouci.exit@charitajicin.cz
  tel.: 734 435 205
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik 

klub POHODA
Adresa zařízení:  Janderova 808, 508 01  Hořice
Vedoucí zařízení:  Mgr. Marie Pražáková
  veouci.pohoda@charitajicin.cz
  tel.: 731 646 979
Kapacita služby: 20 osob v daný okamžik 



NÍZKOPRAHOVÝ KLUB EXIT V JIČÍNĚ

Klub pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let (9–26 let od září 2014) z Jičína a jeho okolí.

Co se u nás v roce 2014 událo nejdůležitějšího?

• Zavedli jsme v klubu pravidelné měsíční, později pak dvou-
měsíční preventivní programy na nejrůznější preventivní 
témata, od kterých se odvíjel program na klubu.

• Na každý den klubu jsme pro naše klienty připravili nějakou 
aktivitu – např.: víceboj, turnaj, sledování filmu, skupinové 
povídání na aktuální společenské téma, besedu, kvíz, spo-
lečenskou hru,…

• Naši divadelníci se několikrát úspěšně představili veřejnosti 
se svým divadelním představením „Upíří ples“

• Ve spolupráci s OSPOD MěÚ Jičín a s Nízkoprahovým klubem 
Mandl Nové Město nad Metují jsme pro naše klienty uspořádali preventivní stezku na téma „Nástrahy ulice“. Preventivní stezka 
měla veliký úspěch.

• Díky Sklopísku Střeleč jsme s dětmi mohli uskutečnit spoustu zajímavých výletů – např.: výlet do HK na Graffiti street jam, pochod 
do Jinolic s překvapením, výlet do Lunaparku v Liberci, výlet do Šťastné země v Radvánovicích.

Oblastní charita Jičín
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Pro mě, než na nějakou naději čekat, je lepší dát ji tomu, který ji opravdu a hodně potřebuje.



STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014

Muži Ženy Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 62 62 102

Počet uživatelů 35 35 57

Počet kontaktů - docházka 1112 1112 2018

Počet vykonaných služeb 1375 1375 2441

Co pro nás znamená „vykonaná služba“?
Rozhovor s dítětem na téma vztahy v rodině či ve škole, nácvik 
spolupráce v kolektivu, pomoc při přípravě do školy nebo hledání 
práce či bydlení, apod.

Název akce Počet za rok

Diskotéka 8 x

Valentýnská párty 1 x

Divadelní představení pro školy nebo pro veřejnost 6 x

Přespání v klubu 1 x

Živé „Člověče, nezlob se“ 1 x

Turnaj ve fotbálku 5 x 

Sledování filmu 7 x

Název akce Počet za rok

Bowling 1 x

Curling 1 x

Vysazování stromků podél Cidliny 1 x

Fotbalový zápas 1 x

Pochod na Zebín 1 x

Víceboj netradičních disciplín 2 x

Poznávání Slovenska 1 x

Výjezd na Graffiti street jam do HK 1 x

Exkurze na Záchranné službě v Jičíně 1 x

Pochod do Jinolic 1 x

Výlet do Lunaparku v Liberci 1 x

Preventivní stezka – „Nástrahy ulice“ 1 x

Výlet do Šťastné země v Radvánovicích 1 x

Den otevřených dveří 1 x

Turnaj v pingpongu 1 x

Turnaj v piškvorkách 1 x

Mikulášská párty 1 x

Štědrý den v klubu 1 x

www.jicin.charita.cz
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POHODA V ROCE 2014:

Co se u nás v roce 2014 událo:

• Společně s našimi uživateli jsme nově vymalovali  
prostory klubu.

• Jednomu našemu uživateli se podařilo dostat  
na studium na vysoké škole, jinému najít práci  
a nové bydlení.

• Poprvé jsme se s uživateli zapojili do akce  
Amnesty International a psali dopisy na podporu lidí, 
kteří jsou pronásledováni, nespravedlivě vězněni nebo 
v přímém ohrožení života.

• V rámci Grantového systému města Hořice jsme získali 
peníze na pronájem sportovních hřišť a hal.  
S uživateli jsme tak začali pravidelně sportovat.  

• Náš pracovní tým se rozšířil o „dohodářku“ Šárku, která 
v klubu zaskakuje v případě nepřítomnosti některé 
z pracovnic, a o dobrovolnici Lýdii, která pravidelně  
doučuje uživatele klubu. 

Oblastní charita Jičín
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PoHoDa V HOŘICÍCH

„Naděje je vědomí, že všechny špatné časy jednou skončí.
A víra, že se toho člověk dožije. To je ale jenom teorie. V praxi mi chybí jakákoli zkušenost se špatnými časy.“

 



STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014

Muži Ženy Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 90 48 138

Počet uživatelů 41 20 61

Počet návštěv v klubu 1921 931 2852

Počet vykonaných služeb 955 432 1387

Co pro nás znamená „vykonaná služba“? 
Rozhovor s dítětem na téma vztahy v rodině či ve škole, nácvik 
spolupráce v kolektivu, pomoc při přípravě do školy nebo hledání 
práce či bydlení, apod. 

Konané akce Počet za rok

Tříkrálová sbírka 1

Beseda na téma Trestná činnost mladistvých 1

Skupinové povídání 15

Vědomostní odpoledne 2

Přátelské fotbalové zápasy se zástupci měst Hořice  
a Vysoká nad Labem 2

Přátelské turnaje s Domovem mládeže OU a PrŠ Hořice 3

Sportovní aktivity (fotbal, florbal, přehazovaná) 44

Kuželky 5

Parkour a freerunning 1

Turnaje (ve fotbálku, kulečníku, stolních hrách) 6

Oslavy v klubu 5

Týden nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 1

Amnesty International - psaní dopisů 1

Vánoční zpívání s místostarostou Ivanem Doležalem 1

Výtvarné workshopy 10

Malování klubu 1
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CENTRUM SASANKA 

Služba je zaměřená na poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi z Jičínska, 
které se ocitly v obtížné životní situaci. Nabízíme pomoc v péči o děti a domácnost, 
v řešení finančních problémů, krizových situacích s bydlením, v řešení předrozvodových  
a porozvodových potíží, problémů spojených se ztrátou zaměstnání nebo vyloučení 
osob ze společnosti.

Forma:  služba je poskytována ambulantní i terénní formou  
dle potřeb a možností rodiny. 

Centrum SASanka nabízí
• sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi
• podporu rodin v rámci SPOD – podpora rodin ve spolupráci s orgány  

sociálně-právní ochrany  

Činnosti jsou poskytovány v ambulancích v Jičíně a ve Vysokém Veselí,  
v terénu v místě bydliště klienta nebo na jiném domluveném místě (např. na úřadě).  
Terénní forma je poskytována na Jičínsku a Novopacku.

V roce 2014 pracovníci poskytli v rámci:
• sociálně aktivizační služby podporu celkem ve 197 rodinách (497 členů rodin).
• spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany podporu 57 rodinám (170 členů rodin).

Oblastní charita Jičín
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Přehled akcí v Centru SASanka ve Vysokém Veselí

Tříkrálové koledování Sportovní den k ukončení školního roku

Turnaj ve stolním fotbálku Výlet na Kákovice

Diskotéka k pololetnímu vysvědčení Výlet do Lunaparku v Liberci

Valentýnské tvoření a párty Šipkovaná po okolí

Vynášení Morany Tvořivé činnosti

Poznávací soutěž- zvířata Výroba strašidýlek

Velikonoční tvoření Turnaj ve stolním curlingu

Pálení čarodějnic, opékání buřtů Druhá bingo párty

Turnaj v pexesu Třetí bingo párty (na přání klientů)

Poznávací soutěž- rostliny Vánoční tvoření a oslava

www.jicin.charita.cz
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Co všechno s námi ve Vysokém Veselí zažívají naši klienti...



POVĚŘENÍ OBLASTNÍ CHARITY JIČÍN K VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Pověření obsahuje tyto činnosti: 
(Vysvětlivky:  PO III označuje území obce s rozšířenou působností)
• vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně - právní ochrana  

(PO III Jičín, PO III Nová Paka)
• pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

 souvisejících s péčí o dítě (PO III Jičín, PO III Nová Paka) 
• činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy  

a předcházení jejich vzniku ( PO III Jičín, PO III Nová Paka)
• zřizování a provoz zařízení sociálně - výchovné činnosti  

(PO III Jičín, PO III Nová Paka)
• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti  

(PO III Jičín, PO III Nová Paka)
• uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (PO III Jičín, PO III Nová Paka)
• převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak 

zajišťuje Krajský úřad, provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče (Královéhradecký kraj)
• poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, 

při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená 
osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (PO III Jičín, PO III Nová Paka)

• vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce  
s rozšířenou působností (PO III Jičín, Nová Paka, Hořice a Nový Bydžov)a

• vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení  
a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (PO III Jičín a Nová Paka)

Oblastní charita Jičín
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CENTRUM SASanka

„Naděje pro mě znamená stát se kadeřnicí.“

 



CENTRUM KORÁLEK – NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

V roce 2014 jsme uzavřeli celkem 8 dohod o výkonu pěstounské péče, z toho jsou  
2 dohody s pěstouny na přechodnou dobu. 
V rámci projektu Rozvoj a podpora náhradních rodin dle programu PRIDE, který byl 
podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV byly realizovány 
tyto aktivity:

• ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byl sestaven  
profil dětí, pro které je zapotřebí zprostředkovat náhradní rodinnou péči  
a byly vytipovány 4 obce, kde je zájem o náhradní rodinnou péči dlouhodobě 
nízký. Zde pak byly realizovány besedy na téma Být či nebýt pěstounem, 
kterých se zúčastnilo celkem 45 osob,

• poskytování odborného poradenství zájemcům o náhradní rodinnou péči – 
osobní konzultace byla poskytnuta 12 osobám; 10 osob využilo konzultaci 
prostřednictvím telefonu, emailu a facebooku,

• odborná příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči – do přípravy bylo zařa-
zeno celkem 16 osob,

• navázána spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi a státními institucemi,
• kampaň Být či nebýt pěstounem – distribuce letáků na veřejných místech. 

www.jicin.charita.cz
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KORÁLEK

„Naděje je štěstí v očích dítěte.“

 



CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Komu a kde pomáháme?  Služby poskytujeme pro obyvatele měst Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí a okolních obcí. 
Věkové vymezení uživatelů služby: osoby se zdravotním postižením od 27 let věku, senioři (osoby nad 65 let věku)

Nejdůležitější události v roce 2014:  Charitní pečovatelská služba se rozšířila i na Ostroměřsko, a to do obce Konecchlumí.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014
Počet uživatelů služeb celkem:  87
Počet dle středisek  KOPIDLNO:  muži 10, ženy 27, celkem 37 
    LIBÁŇ:   muži 2, ženy 22, celkem 24
    VYSOKÉ VESELÍ:  muži 6, ženy 20, celkem 26

Počet vykonaných služeb uživatelům:  17 556

Vykonanou službou rozumíme: pomoc se sebeobsluhou (mytí, koupání, 
oblékání),  rozvoz, příprava a podávání jídla, pomoc s chodem domá-
cnosti (nákupy, úklid, příprava topiva a zatápění, praní a žehlení prádla), 
doprovod a dovezení klienta na úřad nebo za veřejnými službami, zajištění 
služby duchovního.

Oblastní charita Jičín
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

„Nadějí pro mě je nalézt nové kamarády, být zase s rodinou a začít vidět.“

„Naděje pro mě znamená světlo a víru. Něco, co nás posunuje dál, co dává smysl našemu snažení. Právě naděje
nám všem dává sílu pokračovat v každé situaci. Doufat a věřit. Naděje pro mě znamená nikdy se nevzdávat.“

 



DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Dobrovolnické centrum úspěšně realizuje následující dobrovolnické programy:  

 PĚT P   (program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR)
  dobrovolník 18+ se stává starším kamarádem dítěte, které se nachází  
  v obtížné životní situaci  
 K2   (program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR)
  dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb zejména v Charitní pečovatelské službě,  
  OO SPMP Jičín – APROPO, o. s. Péče o duševní zdraví a Život bez bariér Nová Paka, o. s.   
 B612  (program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR) 
  dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v NZDM a dětských kolektivech  
 N80   (bude akreditován)
  dobrovolník v Oblastní nemocnici Jičín a dalších zdravotnických zařízeních  
 3G  (program je akreditován u Ministerstva vnitra ČR)
  dobrovolník 50 + pomáhá rodinám s dětmi

OSTATNÍ DOBROVOLNICKÁ ČINNOST 
Dobrovolníci pomáhají při zajištění Dnu Charity, Národní sbírce potravin.  
Mladé lidi podporujeme v jejich projektech např.: „Strom v kruhu“ a „Fotoprojekt MY“. 

  TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
  Tradiční tříkrálová koleda v domácnostech a spřátelených sociálních službách.  
  V roce 2014 se vybralo 235 162 Kč, v oběhu bylo 52 pokladniček.  

www.jicin.charita.cz
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

 



NOVINKY A UDÁLOSTI V ROCE 2014: 

• Tříkráloví koledníci poprvé zavítali do spřátelených soc. zařízení, na radnici a do Oblastní nemocnice Jičín 
• Vzniklo logo dobrovolnického centra 
• Příliv nových dobrovolníků a rozšíření myšlenky dobrovolnictví na Jičínsku 
• Úspěšně dokončen projekt „Strom v kruhu“ a realizován fotoprojekt „MY“ 
• Vznikly nové letáky, roll-up dobrovolnického centra, trička pro dobrovolníky, propagační logo na okně 
• Proběhly akce pro dobrovolníky a jejich svěřence z programů Pět P a 3G: přespání na hradě Kumburk a Vánoční pudinková party. 

STATISTICKÉ ÚDAJE: 

Akreditovaný dobrovolnický program 

Název  Počet dobrovolníků Odpracované hodiny

K2  11  781,5 

B612  11 267 

Pět P  14  197 

3G  1  148 

Tříkrálová sbírka 

Název  Počet dobrovolníků Odpracované hodiny

52  52 x 3 králové = 156 koledníků  156 koledníků x cca 3 hodiny = 468 odpracovaných hodin  

Oblastní charita Jičín
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – STATISTKY

Neakreditovaný dobrovolnický program 

Název  Počet dobrovolníků Odpracované hodiny

N80  8  49 

  14  118 

 



www.jicin.charita.cz
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AKTIVITY NAŠÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Každé naše středisko třídí odpad. Sbíráme plastová víčka. Peníze za jejich výkup věnujeme potřebným lidem.  
Přidejte se k nám! Více informací na našem webu pod heslem „Pomáhejte s námi“. 

AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ

• Naši zaměstnanci se vzdělávají podle požadavků  z. č. 108/2006 o sociálních službách.  Na výběru konkrétního vzdělávacího pro-
gramu spolupracuje každý pracovník, a to na základě svých individuálních profesních potřeb a na základě potřeb našich uživatelů. 

• Považujeme za důležité dávat prostor pro diskuzi nad základními spirituálními a etickými tématy, jako je lidská naděje, bolest, 
důstojnost, svoboda, odpuštění, láska atd., a to vše v křesťanském duchu, ze kterého vyrostla naše kultura. Je to z toho důvodu, 
že se naši pracovníci s těmito tématy setkávají při své práci s uživateli.  Takovéto besedy u nás probíhají zpravidla 4x ročně. Na 
besedy jsou zváni odborníci na tato témata.

• Zajišťujeme našim pracovníkům slevy na sportovní vyžití, masáže a další služby.

ZAMĚSTNANCI K 31. 12. 2014

Průměrný počet zaměstnanců na hlavní PP ve fyzických osobách 25

Přepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP 22

Dohody konané mimo pracovní poměr 25

Mzdové náklady  - hlavní pracovní poměr  5 023 068,00 Kč 

Mzdové náklady - dohody o pracovní činnosti  -   Kč 

Mzdové náklady - dohody o provedení práce  418 115,00 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění  1 725 875,00 Kč 

Náklady za DPN  21 169,00 Kč 

Náklady na vzdělávání zaměstnanců  99 049,80 Kč 

AKTIVITY



18

 

ROZVAHA K 31.12.2014

AKTIVA STAV K PRVNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ STAV K POSLEDNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  508 320,00       461 512,00      

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  -         -        

Dlouhodobý hmotný majetek celkem  1 493 834,80       1 493 834,80      

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 435 334,80       1 493 834,80      

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  58 500,00       -        

Dlouhodobý finanční majetek celkem  -         -        

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -985 514,80      -1 032 322,80      

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -985 514,80      -1 032 322,80      

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM  852 470,69       1 512 044,42      

Zásoby celkem  148 915,00       390 601,84      

Zvířata  25 500,00       43 900,00      

Materiál na skladě  -         230 115,84      

Výrobky  -         80,00      

Poskytnuté zálohy na zásoby  123 415,00       116 506,00      

Pohledávky celkem  156 483,00       276 854,40      

Odběratelé  37 240,00       265 825,00      

Ostatní pohledávky  4 256,00       1 718,00      

Pohledávky za zaměstnanci  14 664,00       4 997,00      

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  43 883,00       -        

Jiné pohledávky  56 440,00       4 314,40      

Krátkodobý finanční majetek celkem  526 006,79       794 657,18      

Peníze na cestě  -         200 000,00      

Pokladna  42 921,00       37 676,00      

Ceniny  13 573,00       5 350,00      

Účty v bankách  469 512,79       551 631,18      

Jiná aktiva celkem  21 065,90       49 931,00      

Náklady příštích období  21 065,90       49 931,00      

AKTIVA CELKEM  1 360 790,69       1 973 556,42      

Oblastní charita Jičín

EKONOMICKÉ INFORMACE
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PASIVA STAV K PRVNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ STAV K POSLEDNÍMU DNI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM  659 150,50       976 965,74      

Jmění celkem  927 866,19       966 626,43      

Vlastní jmění  238 988,00       214 740,32      

Fondy  688 878,19       751 886,11      

Výsledek hospodaření celkem -268 715,69       10 339,31      

Účet výsledku hospodaření  X  10 339,31      

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -268 715,69       X 

CIZÍ ZDROJE CELKEM  701 640,19       996 590,68      

Dlouhodobé závazky celkem  -         60 000,00      

Dlouhodobé bankovní úvěry  -         -        

Ostatní dlouhodobé závazky  -         60 000,00      

Dohadné účty pasivní  -         -        

Krátkodobé závazky celkem  701 640,19       810 429,12      

Dodavatelé  40 141,01       2 731,42      

Ostatní závazky  8 254,00       6 917,00      

Zaměstnanci  334 955,00       364 927,00      

Ostatní závazky vůči zaměstnancům  138,00       169,00      

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění  180 038,00       183 040,00      

Ostatní přímé daně  47 792,00       39 747,00      

Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu  -         120 759,00      

Dohadné účty pasivní  90 322,18       89 975,70      

Jiné závazky  -         2 163,00      

Jiná pasiva celkem  -         126 161,56      

PASIVA CELKEM  1 360 790,69       1 973 556,42      

VÝZNAMNÉ POLOŽKY Z VÝKAZŮ  
Vlastní jmění se snížilo o částku odpisů majetku pořízeného z investičních dotací a příspěvků z předchozích let. Pořízený drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze 
evidován v operativní evidenci činí 1 193 tis. Kč Fondy ve výši 752 tis. Kč tvoří převedený nerozdělený zisk minulých let v aktuální výši 406 tis. Kč a přijaté finanční pro-
středky z probíhajících sbírek na základě osvědčení Královéhradeckého kraje pod č.j. 17356/VZ/2013-5, dále pak přijaté peněžní a nepeněžní dary na hlavní činnost ve 
výši 346 tis. Kč, které nebyly ke konci zdaňovacího období využity a převádějí se do následujícího období.

www.jicin.charita.cz
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EKONOMICKÉ INFORMACE

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.12.2014

NÁKLADY   HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM
Spotřeba materiálu  873 561,84       45 567,07       919 128,91      

Spotřeba energie  222 234,98       -         222 234,98      

Spotřeba ostatních 
neskladovatelných 
dodávek

 118 118,49       -         118 118,49      

Opravy a udržování  45 302,22       -         45 302,22      

Cestovné  65 681,00       -         65 681,00      

Náklady na prezentaci  4 976,00       -         4 976,00      

Ostatní služby  969 708,33       7 614,00       977 322,33      

Mzdové náklady  5 427 552,00       34 800,00       5 462 352,00      

Náklady na sociální  
a zdravotní pojištění  1 725 875,00       -         1 725 875,00      

Zákonné sociální 
náklady  60 408,00       -         60 408,00      

Ostatní náklady  178,00       -         178,00      

Daně a poplatky  4 577,00       -         4 577,00      

Ostatní pokuty  
a penále  233,00       -         233,00      

Dary  908,00       80,00       988,00      

Jiné ostatní náklady  26 326,05       -         26 326,05      

Odpisy dlouhodo-
bého hmotného a 
nehmotného majetku

 43 392,00       3 416,00       46 808,00      

Zůstatková cena 
prodaného dl. Hmot-
ného a nehmotného 
majetku

 -         -         -        

Poskytnuté členské 
příspěvky  -         524,00       524,00      

NÁKLADY CELKEM  9 589 031,91       92 001,07       9 681 032,98      

VÝNOSY   HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM
Tržby z prodeje služeb  1 497 252,00       600,00       1 497 852,00      

Tržby za výrobky  -         17 115,00       17 115,00      

Změna stavu zásob 
výrobků  -         160,00       160,00      

Úroky přijaté  1 923,01       -         1 923,01      

Zúčtování fondů  146 192,49       710,00       146 902,49      

Jiné ostatní výnosy  55 447,68       55 447,68      

Tržby z prodeje dl. 
Hmotného a nehmot-
ného majetku

 -         -        

Přijaté příspěvky, dary  1 143 174,04       -         1 143 174,04      

Provozní dotace  6 791 769,44       37 394,00       6 829 163,44      

NÁKLADY CELKEM  9 635 758,66       55 979,00       9 691 737,66      

HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK NÁKLADY VÝNOSY HV
Centrum SASanka 3 183 433,14 3 178 608,00 -4 825,14

Navazující služby 
– pověření k SPOD, 
PRIDE

1 492 147,66 1 487 964,00 -4 183,66

NZDM Exit 841 852,70 836 693,00 -5 159,70

NZDM PoHoDa 1 024 188,50 1 023 765,00 -423,50

Charitní pečovatelská 
služba 2 345 389,45 2 439 073,00 93 683,55

Dobrovolníci 192 523,54 189 021,54 -3 502,00

Správa 402 223,85 373 156,00 -29 067,85

Centrum Korálek - 
služby v oblasti NRP 105 838,44 105 838,44 0,00

Pronájmy – hospodář-
ská činnost 0,00 600,00 600,00

Včely – hospodářská 
činnost 93 801,07 57 018,68 -36 782,39

Celkem výsledek 
hospodaření  
organizace

9 681 398,35 9 691 737,66 10 339,31

Oblastní charita Jičín
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EKONOMICKÉ INFORMACE

DOTACE INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ, PŘÍSPĚVKY A DARY NA PROVOZ ČINNOSTI ORGANIZACE

MPSV  5 384 324,00 Kč 

MV ČR - podpora dobrovolnických programů  93 802,00 Kč 

KHK  522 000,00 Kč 

ÚP - podpora rodin v náhradní rodinné péči  105 838,44 Kč 

ÚP HRADEC KRÁLOVÉ - DOTACE PRACOVNÍCH MÍST  185 805,00 Kč 

KHK - dotace na rozvoj hosp. činnosti  35 000,00 Kč 

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - na podporu a  rozvoj hosp. činnosti  2 394,00 Kč 

Město Jičín - podpora SASanka, Exit, návazné služby  500 000,00 Kč 

Město Hořice - podpora NZDM PoHoDa  165 000,00 Kč 

Město Kopidlno - CHPS  312 750,00 Kč 

Město Vysoké Veselí - CHPS  240 000,00 Kč 

Město Libáň - CHPS  250 000,00 Kč 

Obec Staré Hrady - CHPS  6 000,00 Kč 

Obec Rokytňany - CHPS  3 000,00 Kč 

KHK - IP projekt ve Vysokém Veselí  870 000,00 Kč 

Město Jičín - podpora dobrovolnictví  30 000,00 Kč 

Sklopísek Střeleč, a.s. - podpora NZDM Exit  25 000,00 Kč 

Město Nová Paka - podpora služeb SAS  50 000,00 Kč 

Výtěžek z TKS 2014  155 913,00 Kč 

Drobní dárci  3 834,40 Kč 

Příjmy od klientů CHPS  545 323,00 Kč 

VEŘEJNÁ SBÍRKA – STAV A POHYB V ROCE 2014

Převod z roku 2013 9 440,00 Kč

Hrubý výtěžek v průběhu roku 2014 26 386,00 Kč

Vyplacení čistého výtěžku sbírky příjemcům -15 750,00 Kč

Náklady na sbírku -1 112,00 Kč

Zůstatek prostředků k 31.12.2014 18 964,00 Kč

www.jicin.charita.cz
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ OVĚŘENÍ AUDITOREM

1. Úvod

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky sestavené dne 20. května 2015, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 20 14, výkazu zisku 
a ztráty za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních 
metod a další vysvětlující informace za účetní jednotku, kterou je

Oblastní charita Jičín
(dále též účetní jednotka)

se sídlem Jičín, Na Jihu 553, IČ 736 33 755, která je zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u MK ČR, č. evidence  
8/ 1-04-726 / 2005-1938. Další informace o účetní jednotce jsou uvedeny kapitole 1 přílohy k účetní závěrce.

2. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán účetní jednotky Oblastní charita Jičín je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý 
obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní 
závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

3. Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem 
o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. V souladu s těmito 
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky, naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní 
závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Oblastní charita Jičín
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ OVĚŘENÍ AUDITOREM

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. 
Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnoce ní rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených 
v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém 
relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz.

Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní 
jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedení 
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

4. Předmět a rozsah auditu

Předmětem auditu byly tyto oblasti:
• účetní závěrka, to je rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce,
• dodržování zaměření nevýděleční činnosti podle zvláštního zákona, na jehož základě nevýdělečná organizace vznikla, podle 

zakládací listiny a stanov,
• dodržování všech ustanovení, nařízení a zákazů zvláštního zákona,
• oddělené vedení nákladů a výnosů za hlavní a za hospodářskou činnost.

www.jicin.charita.cz
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A JEJÍ OVĚŘENÍ AUDITOREM

5. Dodržování zaměření činnosti Oblastní charity Jičín

Na základě předložených doku mentů (zakládací listina, stanovy) a dalších písemností o činnosti organizace Oblastní charita Jičín 
bylo zjištěno, že za období roku 2014 bylo dodrženo zaměření nevýděleční činnosti podle zvláštního zákona, na jehož základě tato 
organizace vznikla, podle zakládací listiny a schválených stanov.

6. Dodržování ustanovení, nařízení a zákazů zvláštního zákona

Na základě předložených písemností nebyly zjištěny zjevná porušení zákona č. 3/ 2002 Sb., zákona o církvích a náboženských 
společnostech.

7. Zúčtování přijatých dotací

V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byly přijaty dotace, jej ichž přehled je uveden bod 14, strana 8 přílohy k účetní závěrce. 
Přijaté dotace byly použity v souladu s uzavřenými smlouvami. V účetnictví je o nich účtováno odděleně a přehledně tak, aby bylo 
možno jednoznačně určit čerpání a použití dotačních prostředků a dále tak, aby bylo dosaženo oddělené vedení nákladů a výnosů 
za hlavní a za doplňkové činnosti.

8. Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka organizace Oblastní charita Jičín sestavena dne 20. května 2015 k termínu 31.12.2014 podává 
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1.1.2014 do 31. 12.20 14 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Oblastní charita Jičín
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Termín ověření: 13. května – 9. června 2015

Datum vypracování: 9. června 2015

Ověření provedli:

• auditorská společnost: 
AUDIT NOVA, s.r.o., sídlo Holín 38, 506 01  Jičín 
ing. Jarmila Novotná, jednatel 
číslo osvědčení KAČR 175

• Ing. Novotná Jarmila, číslo osvědčení KAČR 0993

www.jicin.charita.cz
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VÝHLED NA ROK 2015

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝHLED ČINNOSTÍ NA ROK 2015

• Zvýšit informovanost veřejnosti o náhradní rodinné péči.
• Rozšířit akreditace dobrovolnických programů a zvýšit počty aktivních dobrovolníků v sociálních službách
• Zvýšit počet pěstounů.
• Rozšířit poskytování Charitní pečovatelské služby na Ostroměřsku a v oblasti obce Jičíněves. 
• Zajistit dostatečné financování všech námi poskytovaných sociálních služeb.
• Otevřít v Nové Pace nízkoprahový klub pro děti a mládež, a to v úzké spolupráci s MěÚ Nová Paka 

NAŠI DONÁTOŘI, KTERÝM DĚKUJEME ZA PODPORU: 

MPSV ČR MěÚ Kopidlno

MV ČR  MěÚ Vysoké Veselí

Královéhradecký kraj  MěÚ Libáň

MěÚ Jičín  obec Staré Hrady

MěÚ Nová Paka Tesco Jičín

MěÚ Hořice Sklopísek Střeleč, a.s. 

Děkujeme také společnosti 4. PROSTOR, s.r.o. za spolupráci na Fotoprojektu MY a ostatním drobným dárcům, jejichž jména nám 
nejsou známa a podpořili naši činnost. „Naděje - život. Cítit naději vyžaduje houževnatou víru, že vše dobře dopadne i přes vnímané problémy. 

Naděje je berličkou ve svízelných situacích, šancí na uspěch v naší činnosti.“
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Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob 
vedeném Ministerstvem kultury 

pod číslem 8/1-04-712/1996 

IČO: 73633755
DIČ: CZ 73633755

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 2914882379/0800

Statutární zástupce: 
ředitel:  Bc. David Rejlek, DiS.
e-mail: reditel@charitajicin.cz
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