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Slovo ředitele

SLOVO ŘEDITELE
Vážený čtenáři,
v roce 2016 uplynulo deset let od založení Oblastní charity Jičín.
Z původních třech zaměstnanců, kteří v roce 2006 v Charitě pracovali, se organizace rozrostla na čtyřicet tři lidí. A jak už to tak v
životě bývá, zažili jsme chvíle radostné a inspirující, ale i chvíle
nejistot a hledání správných cest.

Rád bych také poděkoval všem svým kolegyním, kolegům
a dobrovolníkům za jejich dobrou práci. Bez Vašeho nasazení
a obětavého přístupu by to v roce 2016 v organizaci tak pěkně
neklapalo.
Bc. David Rejlek, DiS.
ředitel Oblastní charity Jičín

Během oněch deseti let jsme navázali myslím velmi dobrou
spolupráci s městy a obcemi jako jsou Jičín, Nová Paka, Hořice,
Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí a nově Železnice, Mlázovice
a mnohé další menší obce. Pomáháme jim řešit život jejich občanů po sociální stránce. Umíme rychle reagovat na nenadálé
ohrožující životní situace, jako je vážná nemoc, rodina s dětmi
ohrožená nedostatkem jídla a materiálních věcí, děti ohrožené
nevhodnou výchovou, ale i například rodina zasažená náhlou
přírodní katastrofou.

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.
•
•
•

Počet fyzických zaměstnanců celkem:
Počet přepočtených úvazků celkem:
Počet klientů celkem:			

43
26,86
739

NAŠE ČINNOSTI

2

•

Nízkoprahové kluby pro děti a mládež (pracují s „dětmi ulice“)
• Exit v Jičíně
• PoHoDa v Hořicích
• Relax v Nové Pace

•

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum Sasanka
• Jičín (sídlo služby, kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
• Vysoké Veselí (kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
• Kopidlno (kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
• Působnost: PO3 Jičín a okolí Nové Paky

•

Výkon sociálně právní ochrany dětí – Centrum Sasanka
• Jičín (sídlo služby, kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
• Vysoké Veselí (kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
• Kopidlno (kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
• Působnost: PO3 Jičín a okolí Nové Paky

•

Charitní Pečovatelská služba
• Kopidlno
• Libáň
• Vysoké Veselí
• Konecchlumí
• Jičíněves
• … a přilehlé obce

•
•
•
•

Dobrovolnické centrum
Charitní včelnice
Podpora rodin s vážně nemocným dítětem
Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Jičín

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2016

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2016
Podporovali jsme lidi (naše spoluobčany), kteří se ocitli
v tíživé životní situaci.
•

•

V rámci veřejné sbírky Oblastní charity Jičín a sběrem plastových víček jsme podpořili Haničku Pyšnou, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Výtěžek použila její
maminka na nákup invalidního vozíku. Více se dozvíte na
www.jicin.charita.cz
Díky Tříkrálové sbírce jsme pomohli mladé rodině s dětmi
z Jičínska, kterým vyhořel dům do základů. Rodina přišla
o veškerý majetek. Věnovali jsme jí 15 000 Kč.

Potravinová sbírka
•
Naši zaměstnanci a dobrovolníci se zúčastnili Národní
potravinové sbírky. V obchodním řetězci Tesco, hypermarket Jičín jsme díky štědrosti občanů vybrali 1 157,5
kg trvanlivých potravin. Třetina zůstala v naší organizaci
a zbytek byl předán do Potravinové banky Hradec Králové.
Potraviny slouží lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Jedná se například o rodiny s dětmi, obyvatelé azylových
domů atd.
Naše včelaření
•
V roce 2016 jsme z našich úlů vytočili 222,5 kg medu.
•
Od MěÚ Jičín jsme získali do pronájmu část pozemku
ve Valdštejnské Logii, kde budeme moci v roce 2017 umístit
20 včelstev.
Den charity
•
V září, při příležitosti „Dne charity“ jsme měli informační
stánek na Žižkově náměstí v Jičíně, kde jsme zájemce seznamovali s naší činností.

www.jicin.charita.cz
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CENTRUM SASANKA

CENTRUM SASANKA
Sídlo sociální služby:
Pobočka: 		
		

Vrchlického 824, Jičín 506 01
K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 507 03
Hilmarova 86, Kopidlno 507 32

Vedoucí služby: 		
		

Mgr. Jitka Chalupníková
vedouci.sasanka@charitajicin.cz, tel.: 733 741 753

Centrum SASanka zajišťuje:
•
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi,
•
podporu rodin v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí Krajským úřadem Královéhradeckého kraje (zájmy dítěte
sleduje oddělení sociálně právní ochrany dítěte, SASanka podporuje rodinu ke změně situace),
•
navázání na dobrovolnické programy – spolupráce s charitním dobrovolnickým centrem - Program „Pět P“ pro děti (6-15 let)
a 3G pro rodiny s dětmi.
Činnosti jsou poskytovány v ambulancích v Jičíně, ve Vysokém Veselí a v Kopidlně, v terénu v místě bydliště klienta nebo na jiném
domluveném místě (např. na úřadě, ve škole, u lékaře). Terénní forma je poskytována na Jičínsku a v Nové Pace.
Důležité události:
•
V červenci jsme po dohodě s MěÚ Kopidlno a MěÚ Libáň otevřeli novou pobočku v Kopidlně a rozšířili pracovní tým o nové kolegy.
•
Centrum SASanka v prosinci 2016 zorganizovalo setkání odborných pracovníků (terapeutů a psychologů) z Jičínska, které pomohlo zmapovat aktuální nabídku jejich služeb. Zúčastnění se shodli, že zájem o pomoc v řešení vztahových potíží ať partnerů
nebo rodičů s dětmi je na Jičínsku velký a situace se musí do budoucna řešit.
V roce 2016 pracovníci poskytli podporu 271 rodinám (502 osob).
služba v rodinách
pověření k SPOD
celkem

Rodin

Osob

236

393

35

109

271

502

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Jičínsku
Kapacita:		 ambulantní:
40 osob denně
		 terénní:
30 osob denně
Službu zajišťují sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a další
odborní pracovníci (rodinný poradce a psycholog).
Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi z Jičínska, které se ocitli v obtížné životní situaci. Rodinám nabízíme pomoc
v péči o děti a domácnost, v nastavování finančního hospodaření rodiny,
v krizových situacích s bydlením, v řešení potíží rodin před i po rozvodu/
rozchodu partnerů, problémů spojených se ztrátou zaměstnání nebo vyloučení osob ze společnosti.
Forma: služba je poskytována bezplatně ambulantní i terénní formou dle potřeb a možností rodiny a jejích členů.
Pracoviště ve Vysokém Veselí sídlí v bývalé tělocvičně základní školy.
Přehled akcí v Centru SASanka pro rodiny s dětmi
Vysoké Veselí
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Kopidlno

Dílna Pouťová růže

Šifra Jana z Kopidlna

Turnaj Dobble

Jak správně třídit ?

Turnaj ve hře Černý Petr

Správná výživa aneb jak být zdravý

Oblastní charita Jičín

CENTRUM SASANKA

Akci s tématem třídění odpadu pro děti i dospělé připravili na pracovišti v Kopidlně pracovníci s dobrovolníky. Dobrovolníci též
realizovali putovní kvízovou akci pro děti po Kopidlně.

Darovaný kuchyňský robot slouží rodině z Kopidlenska.		

Přednáška o třídění odpadu pro děti i dospělé v Kopidlně.

Výkon sociálně právní ochrany dětí
Oblastní charita Jičín je pověřena Krajským úřadem Královéhradeckého 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 - právní ochrana (PO III Jičín, PO III Nová Paka, PO III Hořice)
Děti vyhledáváme průběžně na základě šetření sociálních pracovnic Centra Sasanka a Nízkoprahových klubu PoHoDa a Exit.
Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (PO III Jičín, PO III Nová Paka)
Pomoc realizují sociální pracovnice Centra Sasanka. Uskutečňuje se buď formou praktického nácviku přímo v rodině, nebo
formou poradenské činnosti, která probíhá ambulantně. Součástí pomoci je také potravinová a materiální pomoc.
Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy 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 zaměřených
měsíčních obdobích, kdy se dané téma objevuje po celý měsíc napříč činnostmi obou zařízení.

V roce 2016 jsme nezajišťovali:
•
Zřizování a provoz zařízení sociálně - výchovné činnosti (PO III Jičín, PO III Nová Paka, PO III Hořice)
•
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (PO III Jičín, PO III Nová Paka)
•
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)
•
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)
•
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)
Seznam pracovníků pověřených výkonem SPOD v roce 2016
Mgr. Jitka Chalupníková – vedoucí Centra SASanka (zastupuje i sociální pracovníky)
Jaroslav Ludvík, DiS. – sociální pracovník/pověřený zástupce vedoucí
Mgr. Aneta Prokůpková - sociální pracovnice
Bc. Soňa Novotná - sociální pracovnice
Bc. Anna Hylmarová - pracovnice v sociálních službách
Bc. Jarmila Brožíčková - sociální pracovnice
Bc. Kamila Langhammerová - sociální pracovnice
Mgr. Jitka Kopřivová - psycholožka
Mgr. Martin Kracík – rodinný poradce (DPP)
PhDr. et Mgr. Miroslav Novotný – rodinný poradce (DPP)

www.jicin.charita.cz
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eXit

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Vedoucí zařízení:

Mgr. Marie Pražáková, DiS.
vedouci.nzdm@charitajicin.cz ; tel.: 731 646 979

Nízkoprahové kluby pomáhají:
Dětem a mladým lidem z Jičína, Hořic, Nové Paky a jejich okolí, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi nežádoucími sociálními jevy.
Tyto jevy se mohou projevovat různými způsoby, nejčastěji se děti a mladí lidé:
•
často 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.

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:
Kapacita:

Na Jihu 553, 506 01 Jičín
20 osob v daný okamžik

Co se u nás v roce 2016 událo???
•
Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem jsme získali 6 dobrovolníků,
kteří v klubu pomáhali dětem s přípravou do školy, a realizovali pro ně
volnočasové aktivity.
•
Úspěšně jsme prošli inspekcí kvality sociálních služeb.
Akce konané v roce 2016
Název akce

Počet za rok

Breakdance

35x

Valentýnská párty

1x

Výtvarné workshopy

27x

Vánoční besídka

1x

Soutěže a turnaje

18x

Výlet na Valdickou bránu

1x

Vědomostní soutěž

15x

Pečení a vaření

13x

Diskotéka

8x

Zmrzlina

8x

Skupinové povídání

6

8x

Beseda (např. o Estonsku, Třídění odpadů, Boxu)

7x

Reggaeton

5x

Talentová soutěž

4x

Hřiště

2x

Přespávání v klubu

2x

Víceboj

2x

Bowling

1x

Den otevřených dveří

1x

Divadlo

1x

Maraton psaní dopisů

1x

Fotokoutek

1x

Arteterapie

1x

Beseda a cvičení se Seberevoltou Hořice

1x

Oslava narozenin klienta

1x

Název akce

Počet za rok

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2016
Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé)

54

38

94

Počet uživatelů

31

22

53

Počet kontaktů – docházka

1222

781

2003

Počet vykonaných služeb

1446

965

2411

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.

Oblastní charita Jičín

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:
Kapacita:

Janderova 808, 508 01 Hořice
20 osob v daný okamžik

Co se u nás v roce 2016 událo???
•
V roce 2016 jsme v rámci 2. Hořického benefičního galavečera aneb „Hořičáci dětem“ získali výtěžek akce ve výši 69.989,- Kč.
Díky těmto finančním prostředkům jsme zrealizovali první oslavu dne dětí a několik výletů pro naše klienty.
•
Navázali jsme spolupráci se střediskem Triangl v Hradci Králové, které podporuje rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situacích.
•
Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem jsme získali 4 dobrovolníky, kteří v klubu pomáhali dětem s přípravou do školy,
a realizovali pro ně volnočasové aktivity.
Akce konané v roce 2016
Název akce

Počet za rok

Výtvarné workshopy

26x

Pečení, vaření, grilování

16x

Turnaje (ve fotbálku, šipkách a stolních hrách)

9x

Fotbalový zápas se zástupci města Hořice

1x

Turnaj ve fotbálku a kuželkách s NZDM Relax

1x

Vědomostní soutěž

21x

Skupinové povídání

22x

Sportovní aktivity (fotbal, basketbal, florbal)

25x

Kuželky

8x

Víceboj, olympiáda

2x

Beseda a cvičení se Seberevoltou Hořice

1x

Oslavy v klubu (např. Hawai párty, 7.narozeniny klubu)

7x

Turnaj v šipkách a kuželkách s SŠŘ a ZŠ Hořice

2x

Úklid okolí klubu

1x

Výlet s pálením čarodějnic

1x

Pěší výlet

5x

Ušij tašku a zaměstnej člověka

1x

Maraton psaní dopisů

2x

Den otevřených dveří

1x

Den dětí

1x

Sjezd řeky Orlice na raftech

1x

Výlet do Aquacentra v Jičíně

1x

Výlet do Lanového parku v Hradci Králové

1x

Výlet do Laser Game v Hradci Králové

1x

Autogramiáda jezdů 300 zatáček Gustava Havla

1x

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2016
Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé)

74

45

119

Počet uživatelů

44

22

66

Počet kontaktů – docházka

1120

371

1491

Počet vykonaných služeb

1589

535

2124

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.
www.jicin.charita.cz
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RelAX

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB RELAX V NOVÉ PACE
Klub pro děti a mládež ve věku od 8 do 20 let z Nové Paky a jeho okolí
Adresa sociální služby:
Kapacita:

Masarykovo nám. 325, 509 01 Nová Paka
15 osob v daný okamžik

Co se u nás v roce 2016 událo???
•
V roce 2016 se nám podařilo navázat spolupráci s DDM Stonožka, základními školami a Policií ČR v Nové Pace.
•
Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem jsme získali 8 dobrovolníků, kteří v klubu pomáhali dětem s přípravou do školy
a realizovali pro ně volnočasové aktivity.
Akce konané v roce 2016
Název akce

Počet za rok

Výtvarné workshopy

25x

Pečení a vaření

10x

Turnaje (ve fotbálku, šipkách a stolních hrách)

11x

Beseda o šikaně

1x

Turnaj ve fotbálku a kuželkách s NZDM PoHoDa

1x

Vědomostní soutěž

23x

Skupinové povídání

24x

Sportovní aktivity (fotbal, vybíjená)

3x

Promítání filmů a sportovních utkání

15x

Víceboj

3x

Přespávání v klubu

2x

Diskotéka

1x

Výlet do NZDM PoHoDa Hořice

1x

Šipkovaná

2x

Pěší výlet (např. Kumburk, Štikovská rokle)

5x

Noční bojovka

1x

Maraton psaní dopisů

2x

Den otevřených dveří

1x

Letní koupání

3x

Výlet do Aquacentra v Jičíně

1x

Svatomartinské slavnosti

1x

Čertovská besídka

1x

Mikulášská akce

1x

Vánoční koncert v kostele

1x

Vánoční besídka

1x

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2016
Muži

Ženy

Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé)

56

46

103

Počet uživatelů

20

10

30

Počet kontaktů – docházka

1110

426

1536

Počet vykonaných služeb

2110

274

2384

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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CHARitNÍ PeČOVAtelSKÁ SlUŽBA

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sídlo sociální služby:
Vedoucí zařízení:
Kapacita:

Havlíčkova 442, Kopidlno 507 32
Mgr. Václav Kubánek
vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz ; tel.: 737 139 089
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.
Důležité události:
•
Na základě zjištěné potřebnosti mezi uživateli služeb jsme postupně rozšířili dobu poskytování pečovatelské služby, a to od
7.00 – 22.00 hod. včetně víkendů a svátků.
•
Díky Nadaci ČEZ jsme si mohli do pečovatelské služby zakoupit nový automobil. Lépe jsme tak začali zvládat stoupající potřeby
našich uživatelů na péči o jejich osoby.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2016
Muži

Ženy

Celkem

Kopidlno

11

23

34

Libáň

7

20

27

Vysoké Veselí

7

20

27

Celkem

25

63

Počet vykonaných služeb uživatelům

88
30 747

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.

www.jicin.charita.cz
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dOBROVOlNiCKÉ CeNtRUM

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Sídlo:
Vedoucí:

Vrchlického 824, Jičín
Bc. Věra Vaníčková
dobrovolnici@charitajin ; tel.: 733 741 692

Důležité události
•
Jeden nadaný student nám vytvořil praktickou databázi, díky které máme lepší přehled o práci našich dobrovolníků a lépe
s nimi můžeme komunikovat.
•
V roce 2016 se poprvé uskutečnilo promítání v Biografu Český ráj v Jičíně jako poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky.
•
Zaznamenali jsme velký příliv nových dobrovolníků.
•
Šířili jsme myšlenky dobrovolnictví na Jičínsku, Novopacku a Hořicku prostřednictví besed na středních školách a účastí na akcích jako například Týden vzdělávání dospělých v Jičíně, Festival na podporu lidských práv v Hořicích, festivalu Jičín město
pohádky a další.
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, ZŠ v Železnici, MC
Kapička.
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 se naši dobrovolníci zúčastnili akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Tříkrálová sbírka
Celkový výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky 2016 činil 272.387 Kč,
v oběhu bylo 78 zapečetěných pokladniček a 234 koledníci, kteří
navštívili nejen domácnosti v regionu, ale i spřátelené instituce.
STATISTICKÉ ÚDAJE: AKREDITOVANÉ DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
Název

Počet dobrovolníků

Odpracované hodiny

Pět P

8

194

K2

22

491,5

B612

26

639
136,5

N80

8

3G

2

109,5

CELKEM

66

1570,5

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Počet koledníků
234

10

Počet dobrovolníků

Odpracované hodiny

78 pokladniček × 3 králové = 234 koledníků

234 koledníků × cca3hodiny =702 odpracovaných hodin

Oblastní charita Jičín

CHARITNÍ VČELNICE

CHARITNÍ VČELNICE
Od roku 2013 se zabýváme chovem včel. Mimo jiné proto, abychom měli vlastní nezávislý zdroj financí. O dalších důvodech, které
nás k tomu vedly, se můžete dozvědět na našich webových stránkách.
Umístění včelnice:		
Počet zazimovaných včelstev:
Množství vytočeného medu:

Lužany (ovocné sady farmy „Rubín“)
21
222,5 kg (ze 14 včelstev)

V roce 2016 jsme v důsledku nemocí, které včelstva běžně napadají (varroáza a nosematóza), přišli o tři včelstva, což vzhledem
k počtu včelstev považujeme za běžné. Podařilo se nám založit sedm včelstev nových, do kterých jsme přidali šlechtěné matky
a očekáváme jejich příznivý jarní rozvoj.
Med si u nás můžete objednat prostřednictvím našich webových stránek.

KYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ

SLUŽBY V OBCÍCH ŽELEZNICE, ÚLIBICE, LUŽANY, CHOTEČ, MLÁZOVICE A DALŠÍ.
ROZŠÍŘIT POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI NA SEMILSKO.
ZAJISTIT PRO CHARITNÍ VČELNICI PROFESIONÁLNÍHO VČELAŘE.
POŘÍDIT NOVÝ AUTOMOBIL PRO CHARITNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU. E, PŘÍSPĚVKY A DARY

www.jicin.charita.cz
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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 vzdělávacího 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.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝHLED ČINNOSTÍ NA ROK 2017
•
•
•
•

12

Rozšířit poskytování Charitní pečovatelské služby v obcích Železnice, Úlibice, Lužany, Choteč, Mlázovice a další.
Rozšířit poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Semilsko.
Zajistit pro charitní včelnici profesionálního včelaře.
Pořídit nový automobil pro Charitní pečovatelskou službu.

Oblastní charita Jičín

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Struktura příjmů a výdajů naší organizace
Činnost Oblastní charity je financována zejména z darů, příspěvků a dotací právnických a fyzických osob a občanů.
DOTACE INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ, PŘÍSPĚVKY A DARY NA PROVOZ ČINNOSTI ORGANIZACE V TIS. KČ

MPSV
MV ČR - podpora dobrovolnických programů
KHK
Český svaz včelařů - na podporu a rozvoj hosp. činnosti
Úrad práce - dotované pracovní místo dobrovolnictví
Město Jičín - NZDM Exit, SPOD
Město Jičín - podpora dobrovolnictví
Město Hořice - podpora NZDM PoHoDa
Město Kopidlno - CHPS
Město Kopidlno - SAS
Město Vysoké Veselí - CHPS
Město Vysoké Veselí - SAS
Město Libáň - CHPS
Město Libáň - SAS
Obec Jičíněves
Město Nová Paka - podpora služeb SAS a SPOD
Město Nová Paka - podpora NZDM Nová Paka
Město Stará Paka
Nadace Agrofert
Výtěžek z TKS 2016
Nadace ČEZ
Agro Žlunice

4 583
110
721
3
15
500
30
164
309
50
240
40
250
50
25
100
217
15
36
176
200
10

Benefiční galavečer "Hořičáci dětem"
Příjmy od klientů CHPS
Drobní dárci

70
1 048
65

www.jicin.charita.cz
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHY:
Účetní závěrka za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
ROZVAHA K 31.12.2016
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM
Zásoby celkem
Zvířata
Materiál na skladě
Výrobky
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek celkem
Peníze na cestě
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

632 774,00
780 235,00
780 235,00
-147 461,00
-147 461,00
1 123 970,23
55 866,99
45 000,00
10 786,99
80,00
190 813,00
88 877,00
48 340,00
13 479,00
40 117,00
840 397,81
17 989,00
822 408,81
36 892,43
36 892,43
1 756 744,23

1 074 565,76
1 406 834,76
1 406 834,76
-332 269,00
-332 269,00
810 863,67
56 515,86
48 150,00
8 365,86
-112 297,18
-159 651,18
39 981,00
7 120,00
253,00
788 825,19
39 282,00
749 543,19
77 819,80
62 819,80
15 000,00
1 885 429,43

www.jicin.charita.cz
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

PASIVA

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Dlouhodobé bankovní úvěry
Ostatní dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav.
pojištění
Ostatní přímé daně
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu a uz. samospr. celků
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

16

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

701 238,06
707 712,17
189 321,44
518 390,73
-6 474,11
-6 474,11
1 055 506,17
313 069,00
253 069,00
60 000,00
479 570,17
69 699,68
6 120,00
110 523,00
4 370,00

934 564,53
946 459,22
337 233,56
609 225,66
-11 894,69
-11 894,69
950 864,90
573 100,00
513 100,00
60 000,00
377 764,90
101 242,90
139 923,00
-

53 741,00

70 255,00

36 563,00
145 000,00
53 553,49
262 867,00
1 756 744,23

15 744,00
50 600,00
1 885 429,43

Oblastní charita Jičín

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12. 2016
NÁKLADY

HLAVNÍ ČINNOST

Spotřeba materiálu, energie a ostatních nekladovatelných dodávek
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na prezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Náklady na sociální a zdravotní pojištění
Zákonné sociální náklady
Úroky
Daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Zůstatková cena prodaného dl. Hmotného a nehmotného majetku
Poskytnuté členské příspěvky
Daň z příjmu
NÁKLADY CELKEM

1 233 563,19
24 871,00
80 830,00
1 721,00
1 382 743,56
7 051 811,00
2 263 623,00
32 860,00
18 118,38
3 320,00
3 500,00
20 030,54
178 952,00
2 500,00
1 612,15
12 300 055,82

VÝNOSY

HLAVNÍ ČINNOST

Tržby z prodeje služeb
Tržby za výrobky
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat

4 538 374,82
-

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST
21 679,73
1 977,00
1 018,00
1 040,00
336,00
5 856,00
20,00

CELKEM

31 926,73

1 255 242,92
24 871,00
80 830,00
1 721,00
1 384 720,56
7 052 829,00
2 263 623,00
32 860,00
18 118,38
3 320,00
3 500,00
1 040,00
20 366,54
184 808,00
2 520,00
1 612,15
12 331 982,55

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST
9 650,00
32 337,00
1 040,00

HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST
4 548 024,82
32 337,00
1 040,00

1 750,00
2 811,88

-

-

Úroky přijaté
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dl. Hmotného a nehmotného majetku
Přijaté příspěvky, dary
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM

8 349,65
130 173,40
127 627,01
326 097,10
7 138 706,00
12 269 327,98

3 171,00
50 759,88

8 349,65
131 923,40
130 438,89
326 097,10
7 141 877,00
12 320 087,86

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK
Centrum SASanka
Navazující služby - pověření k SPOD
NZDM Exit
NZDM PoHoDa
Charitní pečovatelská služba
Dobrovolníci
Správa
NZDM Relax
Pronájmy - hospodářská činnost
Včely - hospodářská činnost
CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Náklady
3 690 642,41
826 052,58
1 226 530,33
1 080 406,91
3 845 603,01
306 015,46
113 790,48
1 211 014,64
0,00
31 926,73
12 331 982,55

Výnosy
3 689 886,96
826 046,99
1 226 504,83
1 079 676,39
3 841 256,95
304 801,46
90 186,51
1 210 967,89
9 650,00
41 109,88
12 320 087,86

HV
-755,45
-5,59
-25,50
-730,52
-4 346,06
-1 214,00
-23 603,97
-46,75
9 650,00
9 183,15
-11 894,69

www.jicin.charita.cz
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ZAMĚSTNANCI K 31. 12. 2016
Průměrný počet zaměstnanců na hlavní PP ve fyzických osobách
Přepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP
Dohody konané mimo pracovní poměr

29
26,86
21

Mzdové náklady - hlavní pracovní poměr
z toho náklady za DPN
Mzdové náklady - dohody o provedení práce
Mzdové náklady celkem
Náklady na vzdělávání zaměstnanců

18

11 376,00 Kč
397 545,00 Kč
7 052 829,00 Kč
88 627,43 Kč

Oblastní charita Jičín

ZPRÁVA AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky v účetní jednotce, kterou je

Oblastní charita Jičín

Zpráva je určena zřizovateli a vedení Oblastní charity Jičín.
1.

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Oblastní charita Jičín, účelové zařízení Církve
římskokatolické podle zákona č. 3/2002 Sb., se sídlem Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ 736 33 755, která je
zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 8/104-726/2005-1938, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z výkazu rozvaha
k 31. 12. 2016, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Některé podrobnosti o účetní jednotce jsou
uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky
Oblastní charita Jičín k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření za rok končící
datem 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

2.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění a standardy
Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA)
případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.
V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky
jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.

3.

Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku

Ředitel jako statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel povinen posoudit, zda je organizace schopna nepřetržitě trvat,
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání
a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy se
plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než
tak učinit.
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4.

Ostatní informace – ověření výroční zprávy

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním
informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení,
zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu
s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda
je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako
významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není,
jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili.

5.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti jsou uvedeny v příloze účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit
schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat.
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Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností
upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud
tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti
účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotky ztratí
schopnost nepřetržitě trvat.


Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Datum zprávy:

24. května 2017

Auditorská společnost:
AUDIT NOVA, s.r.o., sídlo Holín 38, 506 01 Jičín
číslo oprávnění KAČR 175

_______________________________
ing. Jarmila Novotná, jednatel

Statutární auditor:
Ing. Novotná Jarmila, číslo oprávnění KAČR 0993
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