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Slovo ředitele

SLOVO ŘEDITELE

Vážený čtenáři,
výroční zpráva, to je pro organizaci vážná věc. Proto bych s do-
volením začal jednou židovskou anekdotou. 
 
Rabi: „Z jejich knihy jsem se dozvěděl jednu pro mě velmi důležitou 
věc.“
„To je pro mne ovšem velký kompliment, rabi!“
„Totiž – nevěděl jsem, že je v Kaunasu tiskárna.“
 
Anekdoty často vznikají tehdy, když jsou lidé v situaci, že neví, 
kudy kam. Pomáhá jim vyjádřit jejich postoj, ulevit si a alespoň 
trochu se vyrovnat se situací. A kdyby nám ony anekdoty sta-
čily, bylo by dobře.  Bohužel to tak není a lidé potřebují kromě 
anekdot i pomoc druhého člověka, aby svůj život dobře zvládli. 
A když ji nenajdou v rodině, v širším příbuzenstvu, nebo u 
sousedů a přátel, obrací se třeba i na naši organizaci. A když 
Vám povím, že těch lidí bylo asi osm set, myslím, že nebudu 
tak daleko od pravdy. 

Ve výroční zprávě jsou zaznamenány výsledky celoroční práce 
mých kolegů a já vím, že nebylo vždy lehké jich dosahovat.  
Za to, že to nakonec všechno zvládli, jim patří velké podě-
kování. Uvědomuji si, že zabezpečit pomoc pro osm set lidí 
nebyla  žádná legrace a často to vyžadovalo i práci nad rámec 
běžných povinností. 

Rád bych poděkoval i všem našim dobrovolníkům, kterých 
každým rokem přibývá. Z toho mám velkou radost.  Chodí 
pomáhat nejenom nám, ale také do dalších organizací posky-
tujících sociálních služby, do Oblastní nemocnice Jičín a účastní 
se jednorázových akcí, jako například Národní potravinová 
sbírka, nebo Tříkrálová koleda. 

Rád bych Vám milí čtenáři při listování naší výroční zprávou 
popřál, abyste naše služby ve svých životech nikdy nepotře-
bovali - tedy snad jen s výjimkou medu z naší včelnice.  A 
také Vám přeji, abyste se z ní dozvěděli i něco více, než „kde 
je v Kaunasu tiskárna“. :) 
  
Pěkné čtení přeje

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.
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dŮleŽitÉ UdÁloSti v RoCe 2015

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2015 

Podporovali jsme lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

V rámci veřejné sbírky Oblastní charity Jičín a sběrem plastových 
víček jsme podpořili Radka a Vojtu Zajícovi. Kluci se narodili 
z těžkým mentálním handicapem a s autismem. Více se dozvíte 
na www.jicin.charita.cz 

Díky daru Lékárny TRIO, Husova 58, Jičín jsme pomohli částkou 
5000 korun jedné mamince v náročné sociální situaci, která 
použila finance na nákup zdravotních a hygienických pomůcek 
a dětské výživy pro své nezletilé děti.  

Díky Tříkrálové sbírce jsme pomohli:
• Částkou 10 000 korun starším manželům, které požár při-

pravil o dům.
• Částkou 1 500 korun rodičům, jejichž děti byli umístěné 

do Dětského centra pro děti, které vyžadují okamžitou 
pomoc ve Dvoře Králové a oni je nemohli pro nedostatek 
financí navštěvovat. 

Potravinová banka Hradec Králové, z, s 
Potravinovou banku jsme založili spolu s Oblastní charitou Hradec 
Králové a s Farní charitou Dvůr Králové. Jejím účelem je získávání 
potravin a zemědělských přebytků zdarma, jejich skladování a 
následné přidělování potravinové pomoci potřebným lidem 
prostřednictvím humanitárních nebo charitativních organizací.  
Více na www.potravinovabankahk.cz. 

Projekt „Náhradní rodinná péče“ 
Poskytování služeb pro pěstouny jsme v roce 2015 s organizačních 
důvodů ukončili a aktivitu přesunuli do Oblastní charity Trutnov. 

Týden nízkoprahových klubů
Oba dva naše nízkoprahové kluby se zúčastnily celorepublikové 
kampaně „Týden nízkoprahových klubů.

Ochutnávka neziskovek
V květnu jsme se účastnili Jičínské tradiční akce „Ochutnávka 
neziskovek“. Naše kolegyně napekly sladké a slané dobroty a 
spolu s nimi mohli návštěvníci našeho stánku získat informace 
o naší činnosti. 

Den charity
V září, při příležitosti „Dne charity“ jsme měli informační stánek 
na Žižkově náměstí v Jičíně, kde jsme zájemce seznamovali 
s naší činností. 

Divadelní skupina „Teenager“ oslavila 10 let svého trvání. 
Divadlo fungovalo pod Nízkoprahovým klubem Exit v letech 
2005 – 2015 a za dobu svého trvání nazkoušelo mnoho muzikálů 
a zorganizovalo několik desítek představení. 

Zapojili jsme se do akce „Týden vzdělávání dospělých“.
V rámci akce si pro veřejnost připravilo přednášky a besedy: 
Centrum Korálek, Dobrovolnické centrum a Centrum SASanka.
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NízkopRahovÉ klUby pRo děti a mlÁdeŽ

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Komu pomáhají?

Dětem a mládeži z Jičína, Hořic a jejich okolí, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi nežádoucími sociálními jevy. Tyto jevy se mohou 
projevovat různými způsoby, nejčastěji se děti a mladí lidé: 

• dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),
• neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky)  

nebo tráví volný čas škodlivým způsobem (např. nechráněný sex, cigarety, alkohol, drogy),
• řeší problémy nevhodným způsobem (např. sebepoškozování, šikana, násilí),
• žijí v nefunkčním rodinném prostředí (např. nepřítomnost jednoho rodiče, násilí a závislost  

v rodině, konfliktní vztahy se sourozenci a dalšími členy rodiny),
• neuznávají autority (např. rodiče, učitelé),
• nemají podporu ve vzdělávání a v rozvoji schopností a dovedností (např. rodiče nepokládají 

vzdělání za důležité a nemají zájem nebo čas se dítěti věnovat),
• nevědí, jak řešit běžné životní situace (např. práce, vzdělání, bydlení, zdraví, sociální dávky, osobní doklady),
• nejsou schopni si najít či udržet kamarády nebo partnery.
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exit

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB EXIT V JIČÍNĚ

klub pro děti a mládež ve věku od 9 do 26 let z Jičína a jeho okolí

Adresa sociální služby:  Na Jihu 553, 506 01 Jičín
Vedoucí zařízení:   Lenka Šajnerová, DiS. (do 5/2015)
   Mgr. Kateřina Romančáková (od 5/2015 do 12/2015)
   vedouci.exit@charitajicin.cz
   tel.: 734 435 205

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015

Muži Ženy Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 63 31 94

Počet uživatelů 45 27 72

Počet kontaktů - docházka 2005 1357 3362

Počet vykonaných služeb 801 1098 2299

 

AKCE KONANÉ V ROCE 2015

Název akce Počet za rok

Diskotéka 6x

Tancování v klubu 31x

Beseda 6x

Sledování filmu 5x

Vědomostní soutěž 4x

Talentová soutěž 2x

Turnaj (ve fotbálku, šipkách, stolních hrách) 15x

Turnaj ve fotbálku s NZDM PoHoDa Hořice 1x

Víceboj 5x

Výtvarné workshopy 16x

Pečení a vaření 11x

Skupinové povídání 7x

Valentýnská párty 1x

Vánoční besídka 1x

Magické pokusy 1x

Divadelní představení 3x

Hraní scének 1x

Taneční vystoupení  1x 

Název akce Počet za rok

Přespávání v klubu 1x

Sázení stromků podél Cidliny 1x

Exkurze na záchranku 1x

Návštěva muzea 1x

Skatepark 3x

Koupaliště 2x

Výlet do zábavného parku Mirákulum 1x

Opékání buřtů 1x

Den otevřených dveří 1x

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. 
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exit

CO SE U NÁS V ROCE 2015 UDÁLO?

• Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem jsme získali 2 dobrovolníky, kteří v klubu s našimi klienty začali trénovat taneční styly 
reggaeton a breakdance. 

• Divadelní spolek „Teenager“ oslavil 10. narozeniny své existence. 
• Zapojili jsme se jako klub do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových klubů, který se konal poslední týden v září. 

Program akce byl pestrý a „exiťáci“ se skutečně předvedli tak, jak je mnozí neznají. K vidění byla taneční vystoupení Hip hopu, 
reggaetonu a breakdance, krátké videonahrávky a fotografie z činnosti klubu a na závěr zkrácená verze muzikálního představení 
Kleopatra v pojetí divadelního souboru Teenager.

• Díky Sklopísku Střeleč jsme s dětmi mohli uskutečnit výlet do zábavného parku Mirákulum.
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pohoda

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB POHODA V HOŘICÍCH

klub pro děti a mládež ve věku od 10 do 21 let z Hořic a jeho okolí

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

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014

Muži Ženy Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 79 46 125

Počet uživatelů 39 30 69

Počet kontaktů - docházka 1798 827 2625

Počet vykonaných služeb 2114 754 2868

AKCE KONANÉ V ROCE 2015

Název akce Počet za rok

Tříkrálová sbírka 1x

Výtvarné workshopy 20x

Pečení a vaření 9x

Turnaje (ve fotbálku, šipkách a stolních hrách) 14x

Turnaj ve fotbálku s NZDM Exit Jičín 1x

Fotbalový zápas se zástupci města Hořice 1x

Přátelský fotbalový zápas  
s NZDM Střelka Dvůr Králové nad Labem 1x

Přátelský fotbalový zápas s hořickými amatérskými týmy 5x

Vědomostní soutěž 7x

Skupinové povídání 35x

Sportovní aktivity  
(fotbal, basketbal, florbal, vybíjená, přehazovaná) 17x

Kuželky 8x

Víceboj 2x

Talentová soutěž 1x

Střelba na terč 2x

Nácvik sebeobrany 1x

Beseda 2x

Název akce Počet za rok

Promítání filmu a sportovního zápasu 2x 

Hraní scének 3x

Skupinové aktivity (práce ve skupině, pantomima) 7x

Oslava 6. narozenin klubu 1x

Mlčení bolí 1x

Ušij tašku a zaměstnej člověka 1x

Maraton psaní dopisů 2x

Halloween 1x

Pěší výlet 1x

Den otevřených dveří 1x

Vánoční besídka 1x

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.
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pohoda

CO SE U NÁS V ROCE 2015 UDÁLO?

• V roce 2015 se konal první ročník Hořického benefičního galavečera aneb „Hořičáci dětem“, jehož cílem je podpořit činnost 
hořických subjektů pracujících nejen s postiženými dětmi. Galavečera jsme se zúčastnili a všechny přítomné seznámili s čin-
ností našeho klubu. 

• Zapojili jsme se do výzkumu Resilience klientů NZDM a díky aktivní účasti našich klientů jsme získali 7.000,- na vybavení pro 
pracovníky a klienty klubu. Za získané peníze jsme pořídili nové sportovní vybavení pro klienty. 

• Do klubu jsme nově pořídili stolní troubu s plotýnkami a začali s klienty péct a vařit.
• Koncem září probíhala celorepubliková kampaň Týden nízkoprahových klubů. V rámci této kampaně v klubu probíhal Den 

otevřených dveří s připraveným programem pro všechny návštěvníky, během kterého si mohli vyzkoušet, jak to v klubu chodí.
• Již podruhé jsme se zapojili do mezinárodní akce „Maraton psaní dopisů“ a nově podpořili kampaň „Mlčení bolí“ a také benefici 

„Ušij tašku a zaměstnej člověka“
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SaSaNka

CENTRUM SASANKA

Sídlo sociální služby:  Vrchlického 824, Jičín
Pobočka:  K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 507 03
Vedoucí zařízení:   Mgr. Jitka Chalupníková
   vedouci.sasanka@charitajicin.cz
   tel.: 733 741 753    

Kapacita:  ambulantní: 40 osob denně
   terénní: 30 osob denně

Služba je zaměřená na poskytování pomoci a podpory rodinám s dětmi z Jičínska, které se ocitli v obtížné životní situaci. Nabízíme 
pomoc v péči o děti a domácnost, v nastavování finančního hospodaření rodiny, v krizových situacích s bydlením, v řešení před 
rozvodových 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 a jejích členů.

Centrum SASanka nabízí:
• sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi,
• podporu rodin ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí,  
• navázání na dobrovolnické programy – ve spolupráci s dobrovolnickým centrem  

Program 5P pro děti (6–15 let) a 3G pro rodiny s dětmi.

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 2015 pracovníci poskytli podporu celkem 178 rodinách (393 členů rodin). Z toho 34 rodinám v rámci pověření k SPOD.

V roce 2015 jsme se výrazněji věnovali propagaci Centra, kdy byly na vývěskách obcí na Jičínsku a Novopacku vyvěšeny velké letáky 
Centra, na obce rozeslány maily s informacemi a proběhlo několik setkání ve spolupracujících organizacích. Například na poradě 
Pedagogicko psychologické poradny v Jičíně, v občanské poradně Jičín, prezentace služby na poradě ředitelů ZŠ a MŠ z Jičínska 
(následovala prezentace činnosti Centra učitelům čtyř základních škol), pracovníci se zúčastnili multidisciplinárního setkání na 
Probační a mediační službě v Jičíně. Centrum se zapojilo i do Týdne vzdělávání v Jičíně a aktivně do Tříkrálové sbírky.
Ke zlepšení podmínek pracovníků přispěla výměna oken na pracovišti ve Vysokém Veselí. 

Přehled akcí v Centru SASanka pro rodiny s dětmi ve Vysokém Veselí

Tvořivé hrátky s tuší a voskovkami

Bingo párty

Výroba dárků ke Dni matek

Čarodějnický workshop

Velikonoční tvoření

Tvořivé hrátky s papírem a vlnou

Celodenní výlet do Mirákula

Pálení čarodějnic
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vÝkoN SoCiÁlNě pRÁvNí oChRaNy dětí

VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Oblastní charita Jičín je pověřena Krajským úřadem Krá-
lovéhradeckého kraje 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 - práv-
ní ochrana (PO III Jičín, PO III Nová Paka, PO III Hořice) 
Děti vyhledáváme průběžně na základě sociálních šetřeních 
sociálních pracovnic Centra Sasanka a Nízkoprahových 
klubu PoHoDa a Exit. 

• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problé-
mů souvisejících s péčí o dítě (PO III Jičín, PO III Nová Paka)  
Pomoc realizují sociální pracovnice Centra Sasanka. Usku-
tečňuje se buď formou praktického nácviku přímo v rodině, 
nebo formou poradenské činnosti, která probíhá ambulant-
ně. Součástí pomoci je také potravinová a materiální pomoc. 

• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vli-
vy a předcházení jejich vzniku (PO III Jičín, PO III Hořice 
Probíhá zejména v Nízkoprahových klubech pro děti a 
mládež Exit a PoHoDa, a to formou besed a tematicky za-
měřených měsíčních obdobích, kdy se dané téma objevuje 
po celý měsíc napříč činnostmi obou zařízení.

V roce 2015 jsme nerealizovali:  
• Zřizování a provoz zařízení sociálně - výchovné činnosti 

(PO III Jičín, PO III Nová Paka, PO III Hořice)
• Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů 

pro děti (PO III Jičín, PO III Nová Paka, PO III Hořice)
• 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)

Níže uvedené aktivity zajišťovalo Centrum Korálek – viz dále. 
• Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (PO III Jičín, 

PO III Nová Paka)
• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,  

s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské 
péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěs-
tounské 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 osvo-
jiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností (PO III Jičín,  
Nová Paka, Hořice a Nový Bydžov)

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

SEZNAM PRACOVNÍKŮ  
POVĚŘENÝCH VÝKONEM SPOD V ROCE 2015

Mgr. Jitka Chalupníková
vedoucí Centra SaSanka a sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Romančáková
vedoucí Centra Korálek a sociální pracovnice

Bc. Alice Grohmanová – sociální pracovnice
Mgr. Eva Bičišťová – sociální pracovnice 
Bc. Pavlína Divoká – sociální pracovnice
Mgr. Lenka Šádková – sociální pracovnice
Bc. Iveta Palmová  – sociální pracovnice
Jiřina Dousková, DiS. – sociální pracovnice
Jaroslav Ludvík, DiS. – sociální pracovník
Mgr. Hana Pěničková – mediátor (DPP)
Mgr. Jitka Kopřivová – psycholožka, pracovnice v sociálních službách
Mgr. Hana Slánská – psycholožka
Adéla Kohoutová – psycholožka (DPP)
Mgr. Martin Kracík – rodinný poradce (DPP)
PhDr. et Mgr. Miroslav Novotný – rodinný poradce (DPP)
Adéla Kohoutová – psycholožka (DPP)
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CENTRUM KORÁLEK (náhradní rodinná péče)

Sídlo sociální služby:  Na Jihu 553, Jičín 
Vedoucí zařízení:   Mgr. Kateřina Romančáková
   tel: 739 327 570    

V roce 2015 Centrum Korálek doprovázelo celkem 10 pěstounských rodin, z tohoto 
počtu dvě rodiny poskytovaly pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dvě dohody 
o výkonu pěstounské péče byly uzavřeny nově. 

Pro děti z pěstounských rodin Centrum Korálek upořádalo výlet a pěstounům na 
jejich přání připravilo víkendové vzdělávání. Ve všech pěstounských rodinách byla poskytována výchovná a poradenská péče. 

Odborné poradenství bylo poskytnuto celkem 14 zájemcům o náhradní rodinnou péči – v osmi případech se jednalo o osobní kon-
zultaci a v šesti případech využili zájemci sociální sítě a e-mailu. Zúčastnili jsme se také projektu Úřadu práce ČR Týden vzdělávání 
dospělých, v rámci kterého jsme měli besedu na téma Být či nebýt pěstounem.  

CeNtRUm koRÁlek
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vÝkoN SoCiÁlNě pRÁvNí oChRaNy dětívÝkoN SoCiÁlNě pRÁvNí oChRaNy dětí

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Sídlo sociální služby:  Havlíčkova 442, Kopidlno 507 32
Vedoucí zařízení:   Bc. Václav Kubánek
   vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
   tel.: 737 139 089    

Kapacita:  72 osob v daný okamžik

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

Cíle Charitní pečovatelské služby 
• Umožnit cílové skupině setrvávat v přirozeném prostředí domova tak dlouho, dokud je to možné. 
• Poskytovat cílové skupině pomoc týkající se péče o vlastní osobu, včetně osobní hygieny;  

zajištění chodu domácnosti; zajištění stravy; zajištění kontaktu se společenským prostředím.  

Komu a kde pomáháme?
• osobám se zdravotním postižením od 27 let věku
• seniorům (osobám nad 65 let věku)
Služby poskytujeme pro obyvatele měst Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí a okolních obcí. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2015:

Došlo k významnému časovému rozšíření  
poskytování pečovatelské služby: 
v pracovních dnech od 7.00–15.30, 18.00–20.00,   
o víkendech a svátcích od 8.00–20.00.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2015

Počet uživatelů služeb celkem: 83
počet dle středisek
KOPIDLNO: muži 8, ženy 25, celkem 33
LIBÁŇ:  muži 4, ženy 16, celkem 20
VYSOKÉ VESELÍ: muži 8, ženy 22, celkem 30
 
Počet vykonaných služeb uživatelům:  19 029

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

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Sídlo:    Vrchlického 824, Jičín
Vedoucí:   Bc. Věra Vaníčková
   dobrovolnici@charitajicin.cz
   tel.: 733 741 692   

Dobrovolnické centrum úspěšně realizuje následující dobrovolnické programy:  

Pět P   dobrovolník 18+ se stává starším kamarádem dítěte, které se nachází v obtížné životní situaci.  

K2    dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb zejména v charitní pečovatelské službě; OO SPMP Jičín – APROPO;  
o. s. Péče o duševní zdraví; SRPMP v Jičíně - KAMARÁD a Život bez bariér Nová Paka, o. s.   

B612   dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v NZDM, dětských kolektivech a v Praktické škole v Jičíně.

N80   dobrovolník v Oblastní nemocnici Jičín a dalších zdravotnických zařízeních.  

3G   dobrovolník 50 + pomáhá rodinám s dětmi. 

Jednorázové aktivity a ostatní dobrovolnická činnost 
Dobrovolníci nám pomáhají při zajištění Dnu Charity, festivalu Jičín 
– město pohádky, Národní sbírce potravin. Rovněž podporujeme 
mladé lidi v realizaci jejich dobrovolnických projektů.

Tříkrálová sbírka 
Celkový výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky 2015 činil 250 956 Kč, 
v oběhu bylo 77 pokladniček. Tříkráloví koledníci navštívili  
nejen domácnosti v regionu, ale i spřátelené instituce. 
 
Novinky a události, které jsme zaznamenali v roce 2015: 
• příliv nových dobrovolníků, 
• šíření myšlenky dobrovolnictví na Jičínsku,  

Novopacku a Hořicku,
• realizace besed na středních školách v regionu,
• prezentace dobrovolnictví na: Týdnu vzdělávání v Jičíně, 

Virtuální univerzitě třetího věku, Netradiční ochutnávce 
neziskovek, festivalu Jičín město pohádky, Dnu charity  
a konferenci O cestě k dobrovolnictví v Hořicích,  

• rozšíření spolupráce a uzavření smluv s novými  
přijímajícími organizacemi, 

• MV ČR akreditovány všechny dobrovolnické programy, 
• celkem dobrovolníci vykonali 1809 hodin  

dobrovolnické činnosti.

STATISTICKÉ ÚDAJE: 

Akreditované dobrovolnické programy

Název  Počet dobrovolníků Odpracované hodiny

K2  25 238

B612  19 461 

Pět P  8 87,5

3G  4 198,5

N80 4 131

CELKEM: 1 116

Tříkrálová sbírka 

Počet  
koledníků 

Počet dobrovolníků Odpracované hodiny

77  77 pokladniček x 3 králové
= 231 koledníků 

231 koledníků x cca 3 hodiny 
= 693 odpracovaných hodin
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ChaRitNí včelNiCe

CHARITNÍ VČELNICE

Od roku 2013 jsme začali chovat včely. Mimo jiné proto, abychom měli svůj, nezávislý zdroj financí. O dalších důvodech, která nás 
k tomu vedly, se můžete dozvědět na našich webových stránkách.

Umístění včelnice:    Lužany (ovocné sady farmy „Rubín“)
Počet zazimovaných včelstev:  17
Množství vytočeného medu:  308 kg

V roce 2015 jsme vlivem roztoče Varroa destructor (nemoc včel varroáza) přišli, o tři včelstva, což je v porovnání s úhyny okolních 
včelařů velké štěstí.  Podařilo se nám založit pět včelstev nových, do kterých jsme přidali šlechtěné matky a již se těšíme na jejich 
jarní rozvoj.  

Med si u nás můžete objednat  
prostřednictvím našich webových stránek. 
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aktivity

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 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Na výběru konkrétního vzdě-

lávacího programu 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 2x ročně. Na 
besedy jsou zváni odborníci na tato témata.    

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

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝHLED ČINNOSTÍ NA ROK 2016
• Rozšířit poskytování Charitní pečovatelské služby v obci Jičíněves. 
• Rozšířit poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Semilsko a na území obcí Kopidlno a Libáň. 
• Otevřít v Nové Pace nízkoprahový klub pro děti a mládež, a to v úzké spolupráci s MěÚ Nová Paka.
• Najít pro charitní včelnici profesionálního včelaře.
• Pořídit dva nové automobily pro Charitní pečovatelskou službu 
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dotaCe, příSpěvky a daRy

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

MPSV  3 413 130,00 Kč 
MV ČR - podpora dobrovolnických programů  44 000,00 Kč 
KHK  418 000,00 Kč 
ÚP - podpora rodin v náhradní rodinné péči  304 661,56 Kč 
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ - na podporu a  rozvoj hosp. činnosti  2 176,00 Kč 
Město Jičín - podpora SASanka, Exit, návazné služby  855 000,00 Kč 
Město Jičín - podpora dobrovolnictví  30 000,00 Kč 
Město Hořice - podpora NZDM PoHoDa  165 000,00 Kč 
Město Kopidlno - CHPS  308 500,00 Kč 
Město Vysoké Veselí - CHPS  240 000,00 Kč 
Město Vysoké Veselí - SAS  50 000,00 Kč 
Město Libáň - CHPS  250 000,00 Kč 
KHK - IP projekt SAS Jičín a Vysoké Veselí  1 935 927,00 Kč 
KHK - IP projekt NZDM Exit  169 048,00 Kč 
KHK - IP projekt NZDM PoHoDa  379 999,00 Kč 
Sklopísek Střeleč, a.s. - podpora NZDM Exit  25 000,00 Kč 
Město Nová Paka - podpora služeb SAS  70 000,00 Kč 
Město Nová Paka - podpora NZDM Nová Paka  81 633,00 Kč 
Město Stará Paka  15 000,00 Kč 
Nadace Agrofert  40 535,00 Kč 
Výtěžek z TKS 2015  166 030,00 Kč 
Drobní dárci  19 300,00 Kč 
Příjmy od klientů CHPS  760 412,00 Kč 
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děkUJeme

NAŠI DONÁTOŘI, KTERÝM DĚKUJEME ZA PODPORU: 

MPSV ČR MěÚ Vysoké Veselí

MV ČR  MěÚ Libáň

Královéhradecký kraj  MěÚ Stará Paka

MěÚ Jičín  obec Konecchlumí

MěÚ Nová Paka Tesco Jičín 

MěÚ Hořice Sklopísek Střeleč, a.s. 

MěÚ Kopidlno 4. Prostor  

Nadace Agrofert

…a ostatním drobným dárcům, jejichž jména neznáme. 
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přílohy

PŘÍLOHY:

• Účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy
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ÚčetNí zÁvěRka

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ROZVAHA K 31. 12. 2015

AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM  461 512,00       632 774,00      
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  -         -        
Dlouhodobý hmotný majetek celkem  1 493 834,80       780 235,00      
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí  1 493 834,80       780 235,00      
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek  -         -        
Dlouhodobý finanční majetek celkem  -         -        
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 032 322,80      -147 461,00      
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí -1 032 322,80      -147 461,00      

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM  1 512 044,42       1 123 970,23      
Zásoby celkem  390 601,84       55 866,99      
Zvířata  43 900,00       45 000,00      
Materiál na skladě  230 115,84       10 786,99      
Výrobky  80,00       80,00      
Poskytnuté zálohy na zásoby  116 506,00       -        
Pohledávky celkem  276 854,40       190 813,00      
Odběratelé  265 825,00       88 877,00      
Poskytnuté provozní zálohy  -         48 340,00      
Ostatní pohledávky  1 718,00       13 479,00      
Pohledávky za zaměstnanci  4 997,00       40 117,00      
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků  3 000,00       -        
Jiné pohledávky  1 314,40       -        
Krátkodobý finanční majetek celkem  794 657,18       840 397,81      
Peníze na cestě  200 000,00       -        
Pokladna  37 676,00       17 989,00      
Ceniny  5 350,00       -        
Účty v bankách  551 631,18       822 408,81      
Jiná aktiva celkem  49 931,00       36 892,43      
Náklady příštích období  49 931,00       36 892,43      
AKTIVA CELKEM  1 973 556,42       1 756 744,23      
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ÚčetNí zÁvěRka

PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období

Vlastní zdroje celkem  976 965,74       701 238,06      
Jmění celkem  966 626,43       707 712,17      
Vlastní jmění  214 740,32       189 321,44      
Fondy  751 886,11       518 390,73      
Výsledek hospodaření celkem  10 339,31      -6 474,11      
Účet výsledku hospodaření  X -6 474,11      
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  10 339,31       X 
Cizí zdroje celkem  996 590,68       1 055 506,17      
Dlouhodobé závazky celkem  60 000,00       313 069,00      
Dlouhodobé bankovní úvěry  -         253 069,00      
Ostatní dlouhodobé závazky  -         60 000,00      
Krátkodobé závazky celkem  810 429,12       479 570,17      
Dodavatelé  2 731,42       69 699,68      
Ostatní závazky  6 917,00       6 120,00      
Zaměstnanci  364 927,00       110 523,00      
Ostatní závazky vůči zaměstnancům  169,00       4 370,00      
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. 
pojištění  183 040,00       53 741,00      

Ostatní přímé daně  39 747,00       36 563,00      
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu a uz. samospr. celků  120 759,00       145 000,00      
Dohadné účty pasivní  89 975,70       53 553,49      
Jiné závazky  2 163,00       -        
Jiná pasiva celkem  126 161,56       262 867,00      
PASIVA CELKEM  1 973 556,42       1 756 744,23      

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 1 218 tis. Kč
Fondy ve výši 518 tis. Kč tvoří převedený nerozdělený zisk minulých let v aktuální výši 416 tis. Kč a přijaté finanční prostředky 
z probíhajících sbírek na základě osvědčení Královéhradeckého kraje pod č.j. 17356/VZ/2013-5 v částce 32 tic. Kč, dále pak přijaté 
peněžní a nepeněžní dary na hlavní činnost ve výši 70 tis. Kč, které nebyly ke konci zdaňovacího období využity a převádějí se do 
následujícího období.  
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ÚčetNí zÁvěRka

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12. 2015

NÁKLADY   HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM
Spotřeba materiálu  612 695,24       25 007,70       637 702,94      
Spotřeba energie  241 025,32       -         241 025,32      
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek  113 749,51       -         113 749,51      
Opravy a udržování  68 543,00       1 208,00       69 751,00      
Cestovné  82 292,00       420,00       82 712,00      
Náklady na prezentaci  2 467,40       -         2 467,40      
Ostatní služby  1 069 188,27       136,00       1 069 324,27      
Mzdové náklady  5 742 174,00       -         5 742 174,00      
Náklady na sociální a zdravotní pojištění  1 793 176,00       -         1 793 176,00      
Zákonné sociální náklady  25 207,00       -         25 207,00      
Úroky  4 654,49       -         4 654,49      
Daně a poplatky  4 874,00       -         4 874,00      
Ostatní pokuty a penále  1 599,00       -         1 599,00      
Dary  -         210,00       210,00      
Jiné ostatní náklady  20 610,97       272,00       20 882,97      
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotné-
ho majetku  110 782,00       5 856,00       116 638,00      

Zůstatková cena prodaného dl. Hmotného a 
nehmotného majetku  -         -         -        

Poskytnuté členské příspěvky  2 000,00       20,00       2 020,00      
NÁKLADY CELKEM  9 895 038,20       33 129,70       9 928 167,90      

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
Tržby z prodeje služeb  3 260 186,00       -         3 260 186,00      
Tržby za výrobky  -         42 940,00       42 940,00      
Změna stavu zásob výrobků  -         210,00       210,00      
Změna stavu zvířat  -        -450,00      -450,00      
Úroky přijaté  5 082,13       -         5 082,13      
Zúčtování fondů  215 670,43       -         215 670,43      
Jiné ostatní výnosy  85 309,37       2 810,88       88 120,25      
Tržby z prodeje dl. Hmotného a nehmotného majetku  4 500,00       4 500,00      
Přijaté příspěvky, dary  1 082 800,00       -         1 082 800,00      
Provozní dotace  5 221 424,56       2 176,00       5 223 600,56      
VÝNOSY CELKEM  9 874 972,49       47 686,88       9 922 659,37      

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK Náklady Výnosy HV
Centrum SASanka 3 169 573,95 3 169 526,48 -47,47
Navazující služby - pověření k SPOD 596 469,80 595 130,00 -1 339,80
NZDM Exit 1 310 095,99 1 309 113,99 -982,00
NZDM PoHoDa 1 143 199,79 1 142 577,14 -622,65
Charitní pečovatelská služba 2 889 454,51 2 889 212,00 -242,51
Dobrovolníci 260 459,80 259 648,80 -811,00
Správa 123 702,24 106 769,52 -16 932,72
Centrum Korálek - služby v oblasti NRP 304 716,12 304 661,56 -54,56
NZDM Relax 97 366,00 96 633,00 -733,00
Pronájmy - hospodářská činnost 0,00 1 700,00 1 700,00
Včely - hospodářská činnost 33 129,70 47 686,88 14 557,18
CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 9 928 167,90 9 922 659,37 -5 508,53
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VEŘEJNÁ SBÍRKA – STAV A POHYB V ROCE 2015
na základě osvědčení Královéhradeckého kraje č.j. 17356/VZ/2013-5

Převod z roku 2014 18 964,00 Kč
Hrubý výtěžek v průběhu roku 2015 102 979,00 Kč
Vyplacení čistého výtěžku sbírky příjemcům -87 543,00 Kč
Náklady na sbírku -2 149,00 Kč
Zůstatek prostředků k 31.12.2015 32 251,00 Kč

ZAMĚSTNANCI K 31. 12. 2015

Průměrný počet zaměstnanců na hlavní PP ve fyzických osobách 25

Přepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP 23

Dohody konané mimo pracovní poměr 26

Mzdové náklady  celkem  5 742 174,00 Kč 

z toho: hlavní pracovní poměr  5 240 354,00 Kč 

            náklady za DPN  31 391,00 Kč 

            dohody o provedení práce  470 429,00 Kč 

Náklady na vzdělávání zaměstnanců  127 836,36 Kč 
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Oblastní charita Jičín 

Příloha tvořící součást řádné účetní závěrky 
 k 31. 12. 2015 

za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

30.5.2015      Bc. David Rejlek - ředitel 
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1 Obecné informace 

Účetní období 
Organizace sestavuje účetní závěrku za kalendářní rok od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

Způsob sestavení přílohy 
Příloha je zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a vyhláškou 
504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky 
(účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka 
k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Popis účetní jednotky

 Název účetní jednotky: OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN 
 datum vzniku organizace: 1.1.2006 
 sídlo: Na Jihu 553, 506 01 Jičín 
 identifikační číslo: 736 33 755 

 právní forma: účelové zařízení Církve římskokatolické podle zákona  
č. 3/2002 Sb. 

 zakladatel, zřizovatel: Biskupství Královehradecké 
 zápis v Rejstříku církví právnických  
 osob u Ministerstva kultury ČR: Číslo evidence 8/1-04-726/2005-1938 

předmět činnosti: 

Podpora dětí a mládeže k zapojení do plnohodnotného života, účelné naplnění 
jejich volného času,  
služby pro seniory – charitní pečovatelská služba,  
podpora rodin s dětmi – Sociálně aktivizační služby, pověření v rámci SPOD, 
dobrovolnictví v sociálních službách, 
materiální, finanční a duchovní podpora lidem v tíživých životních situacích 

 stálá zařízení:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Exit – Jičín,  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PoHoDa – Hořice, 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Relax – Nová Paka,  
Charitní pečovatelská služba Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí, 
Centrum SASanka - Jičín a Vysoké Veselí – sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, pověření k SPOD 
Dobrovolnické centrum - Jičín 
Centrum Korálek – služby v oblasti NRP - Jičín 

• jména a příjmení statutárního orgánu k rozvahovému dni: 

jméno a příjmení bydliště funkce den vzniku funkce
Bc. David Rejlek Za hřištěm 436, 507 13 Železnice ředitel 9. 2. 2007 
Mgr. Jitka 
Chalupníková Barákova 564, 506 01 Jičín zástupce 

ředitele 1. 5. 2015 

V uplynulém období došlo ke změnám na pozicích zapisovaných orgánů v rejstříku právnických osob MK 
ČR. Vznikla pozice zástupce ředitele. 

Organizace nemá účast v jiných obchodních společnostech ani v jiných organizacích. 
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Organizační struktura:     

Popis organizační struktury: 
• NZDM Relax - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Relax – Nová Paka, 
• NZDM Exit - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Exit – Jičín, 
• NZDM POHO - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PoHoDa – Hořice, 
• CHPS - Charitní pečovatelská služba Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí, 
• ostatní – viz popis v tabulce na straně 1 – stálá zařízení. 

2 Aplikované obecné účetní zásady a použité účetní metody

Předkládaná účetní závěrka organizace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které nejsou založeny za účelem podnikání. Popis obecných 
účetních postupů a metod. 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
pořízený nákupem, je oceněn v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, 
včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících. 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 
je oceňován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu a další náklady s 
pořízením související.  

Opravy a údržba se účtují do nákladů.

Odpisování dlouhodobého majetku
K účtování odpisů dlouhodobého majetku je použita metoda zrychleného odpisování vycházející 
z jednotného zatřídění odpisovaného dlouhodobého majetku do odpisových skupin podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Podle odpisového plánu jsou měsíční účetní odpisy 
časové tj. dle životnosti jednotlivého hmotného majetku. Počátek odpisování je v měsíci následujícím po 
zařazení předmětu do užívání. Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy jsou promítnuty v daňovém 
přiznání. 

c) Neodpisovaný dlouhodobý majetek, majetek pronajatý a dlouhodobý finanční majetek není 
v účetnictví evidován. 

d) Zásoby - účtování o pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem B.  

e) Pohledávky  
se účtují ve své nominální hodnotě. Pohledávky, které by vyžadovaly korekci pomocí opravných položek, 
nejsou evidovány. 

f) Přijaté bankovní úvěry – nejsou evidovány.  
g) Přijaté nebankovní úvěry – evidujeme úvěr od společnosti RCI Financial Services, který byl použit 

na nákup osobního automobilu Dacia Dokker pro hlavní činnost – Charitní pečovatelská služba.

ŘEDITEL 
 

NZDM 
POHO

CHPS 

ZÁSTUPCE 
ŘEDITELE 

DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM 

CENTRUM 
 SASANKA 

EKONOMICKÉ 
ODDĚLENÍ 

CENTUM 
KORÁLEK 

NZDM 
RELAX 

NZDM 
EXIT 
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h) Účtování nákladů a výnosů  
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věcně souvisejí. Časově se 
nerozlišují jen ty náklady a výnosy, které se pravidelně opakují nebo jsou nevýznamného charakteru. 

i) Kurzový přepočet  
Majetek a závazky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu aktuálním kurzem ČNB dle kurzovního 
lístku ČNB. K rozvahovému dni je majetek a závazky v cizí měně přepočten platným kurzem ČNB k datu 
účetní závěrky. 

j) Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů se stanoví za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého 
o daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

3 Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty

• Jiné finanční zdroje – organizace přijala v účetním období neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve 
výši 4 299 tis. Kč, příspěvky různých organizací ve výši 1 028 tis. Kč a významné dary ve výši 231 tis. 
Kč. Podrobnosti viz bod 14. Přijaté dary a dotace. 

• Inventarizací majetku a závazků nebyly zjištěny žádné odchylky. 
• Manka a škody  - nebyly zjištěny.
• Soudní spory – nejsou vedeny.
• Přijaté záruky - nebyly přijaty žádné záruky od třetích osob. 
• Poskytnuté záruky třetím osobám - nebyly poskytnuty žádné záruky třetím osobám. 

4 Dlouhodobý nehmotný majetek  

Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč neuvedený v rozvaze, je evidován v operativní evidenci 
v pořizovací  hodnotě 15 tis. Kč.

5 Dlouhodobý hmotný majetek 

Stavy a obraty majetku samostatné movité věci a 
soubory nedokončený DHM celkem 

poř. hodnota k 1. 1. 2015 1494 0 1494 
přírůstky 288 0 288 
převody 0 0 0 
vyřazení -1002 0 -1002 
poskytnuté zálohy 0 0 0 
stav k 31. 12. 2015 780 0 780 
oprávky k 1. 1. 2015 1032 0 1032 
roční odpis -117 0 -117 
vyřazení 1002 0 1002 
opr. položky, převody 0 0 0 
stav k 31. 12. 2015 147 0 147 
zůstatková hodnota k 31. 12. 2015 633 0 633 

Popis majetku podle jednotlivých rozvahových druhů: 
• Samostatné movité věci jsou zejména automobily a soubory movitých věcí (nábytek)
vyřazení – v daném období byl vyřazen Drobný dlouhodobý evidovaný majetek uvedený v rozvaze, který 
byl pořízen do roku 2011, 
významné přírůstky – nákup osobního automobilu Dacia Dokker v hodnotě 287 900,00 Kč. 

• Drobný hmotný majetek neuvedený v rozvaze  - je sledován v operativní evidenci. Majetek pořízený 
během roku 2015 v pořizovacích hodnotách, majetek pořízený před r. 2015 v zůstatkových hodnotách, 
celkem za 1 218,- Kč. Významné přírůstky -  nebyly zaznamenány. 
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6 Zásoby

druh zásob stav k prvnímu dni úč. období stav k posl. dni účetního. období
materiál na skladě 230 11 
zvířata – včelstva pro hospodářskou činnost 44 45 
poskytnuté zálohy na zásoby 116 0 
zásoby celkem 390 56 

Materiál na skladě představuje zásoby sklenic a víček na med. Potraviny ze sbírek potravin pro potřebné 
byly rozděleny mezi potřebné klienty organizace. 

7 Krátkodobé pohledávky 

charakter pohledávek stav k prvnímu dni úč. období stav k posl. dni účetního. období
odběratelé a ostatní pohledávky 268 103 
pohledávky za zaměstnanci 5 40 
nároky na dotace a ost. zúč. ÚSC 3 0 
jiné pohledávky, poskytnuté provozní zálohy 1 48 
celkem 277 191 

Tituly pohledávek: 
• pohledávky z obchodního styku jsou běžné pohledávky za poskytnuté sociální služby klientům CHPS,
• ostatní poskytnuté zálohy jsou poskytnuty na běžnou činnost organizace (na dodávky energie),
• jiné pohledávky jsou pohledávky za zaměstnanci, přeplatky z obchodního styku. 

Opravné položky k pohledávkám daňově uznatelné případně účetní opravné položky – nedaňové nebyly 
vytvořeny v běžném ani v minulém období. 

Pohledávky podle délky splatnosti  

počet dnů stav k prvnímu dni úč. období stav k posl. dni účetního. období
z obchod. vztahů ostatní z obchod. vztahů ostatní

před splatností 266 8 79 62 
po splatnosti 0-90     
nad 90 dnů   1 1 
Celkem 266 8 80 63 

8 Krátkodobý finanční majetek 

druh krátkodobého majetku stav k prvnímu dni úč. období stav k posl. dni účetního. období
pokladna a ceniny 43 18 
bankovní účty 552 822 
peníze na cestě 200 0 
celkem 795 840 

Tituly krátkodobého majetku: 
• ceniny – zejména kolky a poštovní známky, 
• bankovní účty slouží k financování provozní činnosti a pro účely sbírkové činnosti, 
• peníze na cestě - vyrovnány 

9 Ostatní aktiva 

charakter ostatních aktiv stav k prvnímu dni úč. 
období 

stav k posl. dni účetního. 
období

náklady příštích období – jedná se o časové rozlišení nákladů 50 37 
celkem 50 37 
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10 Vlastní zdroje - složení jmění celkem 

a) Vlastní jmění - položku tvoří přijaté příspěvky a dotace na pořízení investičního majetku. Tato položka 
se bude zmenšovat v poměru odepisování pořízeného majetku. Za období roku 2015 ve výši 189 tis. Kč. 

b) Fondy ve výši 518 tis. Kč tvoří převedený nerozdělený zisk minulých let v aktuální výši 416 tis. Kč a 
přijaté finanční prostředky z probíhajících sbírek na základě osvědčení Královéhradeckého kraje pod č.j. 
17356/VZ/2013-5 v částce 32 tis. Kč, dále pak přijaté peněžní a nepeněžní dary na hlavní činnost ve 
výši 70 tis. Kč, které nebyly ke konci zdaňovacího období využity a převádějí se do následujícího 
období.  Přehled viz níže: 

Veřejné sbírky, dary k humanitárním účelům, na provoz hlavní činnosti
* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných částek 2014 2015 Využito Zůstatek   
Veřejná sbírka  Zajícovi Radek a Vojta 0 33 1 32 tis.Kč
Veřejná sbírka  Vaneska – nemoc motýlých křídel 0 70 70 0 tis.Kč

Veřejná sbírka  Kábrtová Juditka - pomoc rodině s 
postiženým dítětem 14 0 14 0 tis.Kč

Veřejná sbírka  Na pomoc lidem v nouzi 5 0 5 0 tis.Kč
Celkem  19 103 90 32 tis.Kč

* dary přijaté s uvedením účelu využití přijatých částek 2014 2015 Využito Zůstatek    

finanční dar  Finanční dar na přímou pomoc – klienti, 
potřební 0 5 0 5 tis.Kč

finanční dar  TKS 2014 - provoz SS a přímá humanitární 
pomoc 81 0 55 26 tis.Kč

finanční dar  TKS 2015 – provoz SS a přímá humanitární 
pomoc 0 166 145 21 tis.Kč

finanční dar  Provoz pečovatelské služby SS 1 0 0 1 tis.Kč

finanční dar  Dobrovolníci v soc. službách 25 15 25 15 tis.Kč

nepeněžní dar potraviny - občerstvení pro koledníky TKS 
2015,2016 1 2 1 2 tis.Kč

nepeněžní dar Potravinová pomoc lidem v nouzi 219 0 219 0 tis.Kč

Celkem  327 188 445 70   

Rozdělení zisku za předchozí období 
Hospodářský výsledek z roku 2014, zisk ve výši 10 tis. Kč, byl převeden do rezervního fondu organizace.  

Přehled změn na účtech jmění 

Titul  stav k prvnímu 
dni úč. období

přírůstek 
(+) 

úbytek 
(-) 

stav k posl. dni 
účetního. období

Jmění celkem 967 305 565 707 
Vlastní jmění 215  26 189 
Fondy 752 305 539 518 
Výsledek hospodaření celkem 10 -6 10 -6 
Účet výsledku hospodaření 0 -6  -6 
Výsledek hospodaření ve schval. řízení 10  10 0 
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta m. let 0 0 0 0 
Vlastní zdroje CELKEM 977 299 575 701 
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11 Dlouhodobé závazky  
  

druh závazků stav k prvnímu dni úč. období stav k posl. dni účetního. období

ostatní dlouhodobé závazky – půjčky třetích stran  
na rozvoj pěstování včel 60 60 

Úvěr na pořízení automobilu 0 253 
celkem 60 313 

12 Krátkodobé závazky 

charakter závazků stav k prvnímu dni úč. období stav k posl. dni účetního. období

dodavatelé a ostatní závazky 10 76 
Závazky k zaměstnancům 365 114 
záv. k institut. soc. zab. a veř. zdrav. pojištění 183 54 
ostatní přímé daně 40 37 
závazky ke státnímu rozpočtu, ÚSC 121 145 
jiné závazky 2 0 
dohadné účty pasivní krátkodobé 90 54 
celkem 811 480 

Tituly závazků:    
• Dodavatelé a ostatní závazky – běžné závazky z obchodních vztahů podle přijatých faktur na konci 

období, závazky z titulu zákonného úrazového pojištění,
• závazky k zaměstnancům – mzdy za měsíc prosinec 2015, cestovní náhrady, 
• závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění – odvody za měsíc prosinec 2015, 

organizace neeviduje žádné tyto závazky po splatnosti,
• stát – ostatní přímé daně – zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti FO prosinec 2015, odvod 

srážkové daně za prosinec 2015, 
• závazky ke státnímu rozpočtu – jedná se o vrácení dotačních prostředků ÚSC ve výši 145 tis. Kč – 

z důvodu nevyčerpání poskytnutých prostředků, 
• dohadné účty pasivní jsou z titulu odběru el. energie, vodného a stočného, vyúčtované po 31.12.2015. 

Závazky krátkodobé dle splatnosti 

počet dnů stav k posl. dni účetního. období
z obchod. vztahů ostatní 

Do splatnosti 68 356 
Po splatnosti do 30 dnů 0 0 
Po splatnosti 31-90 dnů 2 0 
Celkem 70 356 

Organizace nemá žádné závazky neevidované v účetnictví. 

13 Osobní náklady k poslednímu dni účetního období 

druh nákladů stav k posl. dni účetního. obdob 
    z toho řídících 

průměrný počet zaměstnanců 25 1,1 
mzdové náklady 5742 376 
odměny členům orgánů společnosti 0 0 
náklady na sociální zabezpečení 1793 127 
sociální náklady   25 2 
osobní náklady celkem 7681 505 

Nebyla poskytnuta žádná peněžní a nepeněžní plnění, nebo poskytnuty záruky členům statutárních orgánů. 
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14 Přijaté dary a dotace 

V roce 2015 byly přijaty tyto významné investiční a neinvestiční dotace, příspěvky a dary od krajů, měst, 
obcí a jiných dárců (uvedeny jsou položky nad 10 tis.): 

Poskytovatel Dotace Příspěvky Dary 
MPSV ČR 3413   
MV ČR 44   
KHK 418   
Město Jičín 1030   
ÚP – oblast NRP 424   
Město Libáň 250 
Město Kopidlno 308 
Obec Vysoké Veselí 290 
Město Hořice 165 
Sklopísek Střeleč, a.s.   25 
Město Nová Paka 169  
Obec Stará Paka 15 
Výtěžek z TKS 2015   166 
Nadace Agrofert   40 
CELKEM 5498 1028 231 

15 Náklady a výnosy  

Nákladové a výnosové druhy jsou podrobně uvedeny ve výkazu zisku a ztráty za hlavní i hospodářskou 
činnost. Jsou natolik podrobné, že nepovažujeme za nutné je znovu v tomto textu zmiňovat.  

16 Veřejná sbírka 

Organizace má na základě rozhodnutí – Osvědčení Královéhradeckého kraje pod č.j. 17356/VZ/2013-5 
z roku 2013 povolení pořádat veřejnou sbírku, a to na dobu neurčitou. Pro tyto účely byl zřízen samostatný 
běžný účet č. 3251288399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. 
Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků k možné finanční nebo materiálové pomoci 
osobám znevýhodněným, se zdravotním postižením, vážně nemocným, s handicapem, pro osoby v tísni a 
po živelných pohromách. 

Každý subjekt, který je podpořen touto formou, je evidován v účetnictví jako jednotlivá zakázka.  
Částka k dalšímu použití je uložena na sbírkovém účtu a evidována ve zvláštním fondu – ve vlastních 
zdrojích organizace.  

Výnos sbírky v roce 2015 – uvádíme v celých Kč: 

  905-Dvojčata 
Zajícovi 

906 - Vaneska 
Sergejevová 

999 – Sbírka 
pro lidi v nouzi 

904 – Judita 
Kábrtová celkem

zahájení 1.1.2015 1.1.2015 27.9.2013 1.4.2014

ukončení 30.11.2015 1.4.2015 na neurčito 31.12.2014
Převedeno z 2014 0,- 0,- 5 000,- 13 964,- 18 964,-
hrubý výtěžek sbírky 2015 32 379,- 70 100,- 500,- 0,- 102 979,-

Příjmy celkem 32 379,- 70 100,- 5 500,- 13 964,- 121 943,-
Zúčtované náklady 2015 647,- 1 402,- 100,- 0,- 2 149,-
Rozděleno 2015 0,- 68 698,- 4 881,- 13 964,- 87 543,-

Zůstatek: 31 732,- 0,- 519,- 0,- 32 251,-
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17 Výsledek hospodaření a daň z příjmů právnických osob 

Výsledek hospodaření roku 2014 byl převeden do rezervního fondu organizace – nerozdělený zisk. 

Za rok 2015 organizace vykazuje zisk/ztrátu: 

Z hlavní činnosti  ztrátu ve výši: - 21 031,29 Kč   

Z hospodářské činnosti zisk ve výši 14 557,18 Kč

CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ČINÍ  -6 474,11 Kč

Základ daně činí 14 557,18 Kč

Snížení základu daně uplatněné v předchozích letech bylo použito na dofinancování činností organizace, 
které nebyly pokryty jinými cizími zdroji.  

18 Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky

Nenastaly žádné změny po datu účetní závěrky, které by měly vliv na vykázaný majetek a závazky v této 
účetní závěrce. 
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Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob 
vedeném Ministerstvem kultury 
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IČO: 73633755
DIČ: CZ 73633755
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č.ú.: 2914882379/0800

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