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SLOVO ŘEDITELE 
Vážení čtenáři,  
předkládám Vám k přečtení výroční zprávu Oblastní charity Jičín za rok 2018. 

Pro mne osobně je jednou z největších událostí roku 2018 založení naší firmy OCHJ Veronika s.r.o. Jmé-
no Veronika jsme nevybrali náhodou. Veronika je žena, která podle Bible podala Ježíši Nazaretskému při 
jeho cestě s křížem na popraviště šátek, aby si otřel tvář. Její skutek byl zdánlivě úplně zbytečný. Veronika 
na popravě nic nezměnila. Ostatní, kteří tam byli, se jen dívali. Byli chytří. Věděli, že nemá cenu nic dělat, 
a také nic neudělali. Nevystoupili z davu a svět na ně zapomněl. To, co udělala Veronika, si dějiny pamatují 
dodnes. 

Pravda, nemáme v úmyslu měnit dějiny. Ale máme v úmyslu vystoupit z davu a udělat něco, co se často 
nedělá. Chceme v prádelně vytvořit pracovní místa pro lidi s handicapem tak, aby nemuseli sedět doma 
a pobírat sociální dávky. Rádi bychom, aby tito lidé měli možnost důstojného uplatnění se na trhu práce 
a nebyli pouze těmi, které okolí jen lituje. Chceme vytvořit dvě až tři pracovní místa. Zdánlivě bezvýznam-
ná věc. Proto jsme si vybrali Veroniku. 

Podívám-li se na statistiku roku 2018, zjišťuji, že počet lidí, o které jsme se starali, opět mírně přesáhl tisí-
covku. Skutečnost, že nám roste počet lidí v důchodovém věku, o které se starají naše pečovatelky, beru 
za předvídatelnou. Demografická křivka je neúprosná a již delší dobu je známo, že populace v ČR bude 
více a více stárnout. Královéhradecký kraj patří k těm nejohroženějším. 

Alarmující ovšem je, že nám neubývá rodin, kde jsou rodiče pologramotní až negramotní. Jejich chování 
by se dalo popsat jako „naivní a prostoduché; bez snahy plánovat budoucnost; jsou snadno zneužitelní; 
neumí se orientovat v dnešní rychlé společnosti. Ano, bylo by naivní si myslet, že mezi těmito lidmi nejsou 
ti, kteří zneužívají systému sociálních dávek a jiní už nebudou. Ovšem lidé, kteří něčeho zneužívají, se 
najdou napříč sociálním spektrem společnosti bez ohledu na intelekt a majetkové poměry. 

Slušné chování totiž s intelektem a majetkovými poměry nesouvisí. Proto prosím čtenáře, aby popis těchto 
lidí brali skutečně jako popis jejich situace, nikoliv jako hodnocení jejich charakterů. Nepíši to bezúčelně. 
Během roku se totiž setkávám s mnoha lidmi různého postavení i profesí. A překvapivě nemalá část z nich 
si myslí opak. Někdy jsou mezi nimi i starostové, kteří se domnívají, že s těmito rodinami není účelné pra-
covat. 

Já si to nemyslím. Nemyslím si, že dítě, které se narodí do nepodnětné rodiny, je odpovědné za to, že 
zvládne sotva vychodit základní školu, v lepším případě učiliště. Výchova dítěte je věc náročná i pro běž-
ného člověka se všemi předpoklady k tomu určenými. A dítě se stane jednou dospělým a koloběh se bude 
opakovat. Myslím si, že bez intervence z vnějšku se tyto rodiny, resp. jejich děti změní pouze velmi těžko. 

Vím, otevřel jsem náročné téma. Nelze jej zde obsáhnout celé. Berte to jen jako podnět k přemýšlení. 

Bc. David Rejlek, DiS. 
ředitel Oblastní charity Jičín
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OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
NAŠE POSLÁNÍ
Posláním Oblastní charity Jičín je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu 
na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Průměrný počet zaměstnanců celkem: 41 
Počet přepočtených úvazků celkem: 38,56 
Počet dobrovolníků: 48 
Počet klientů sociálních služeb celkem: 1011 

NAŠE ČINNOSTI
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

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum Fialka 
–  Lomnice nad Popelkou (sídlo služby, kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
Služba působí na území PO3 Semily. 

Charitní Pečovatelská služba 
– Kopidlno 
– Libáň 
– Vysoké Veselí 
– Železnice 
– Mlázovice  
a další přilehlé obce k výše uvedeným 

Dobrovolnické centrum 

Charitní včelnice

Tříkrálová sbírka
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OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2018
Potravinová sbírka
Naši zaměstnanci a dobrovolníci se zúčastnili Národní potravinové sbírky. V obchodních řetězcích Tesco, Kau-
fland a Billa. Díky štědrosti občanů jsme vybrali 1473,5 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží. Potraviny 
byly předány do Potravinové banky Hradec Králové a slouží lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Jedná 
se například o rodiny s dětmi, obyvatelé azylových domů atd. 

U všech pracovníků došlo k navýšení mezd. 

Založili jsme firmu OCHJ Veronika s.r.o. 
se sídlem v Železnici, která je vedena pod spisovou značkou C 42566 u Krajského soudu v Hradci Králové.

Společnost bude mít za úkol v roce 2019 otevřít prádelnu a zahájit ekonomickou činnost.

Uspořádali jsme pro zaměstnance vodácký výlet 
Nebyla na něm o různá dobrodružství nouze a všichni si o něm dodnes vyprávějí. 

Naše včelaření
V roce 2018 jsme z našich úlů vytočili 420 kg medu, který byl do konce září vyprodán.
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PŘÍBĚHY TĚCH, KTERÝM POMÁHÁME
PŘÍBĚHY DĚTÍ Z NÍZKOPRAHOVÝCH KLUBŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Příběh první
Nezletilá klientka za námi do nízkoprahového klubu přišla v momentě, kdy měla potíže na škole s chováním 
a hrozilo jí kvůli tomu ukončení studia. Zajímala se tedy o to, jaké jsou podmínky pro přijetí na jinou střední 
školu, protože na té současné nebyla sama spokojená. Seznámili jsme jí s podmínkami pro přijetí na střední 
školu a pomohli jí podat přihlášku. Protože se jí již na současné škole nelíbilo, rozhodla se nakonec studium 
na škole ukončit sama a najít si práci. Klientce jsme doporučili nahlásit se na úřad práce a dodržovat podmínky 
stanovené úřadem práce. Podporovali jsme ji v hledání si práce, kterou by mohla dělat. S ohledem na její věk 
však bylo těžké najít práci na HPP, ale přesto se nám dařilo společně s ní najít občasné brigády na přivýdělek. 
Koncem roku klientka zkusila jednu z nabídek práce, kterou jsme společně našli na internetu. I zde jí na zku-
šenou zaměstnali nejprve na dohodu. Když se během měsíce osvědčila, podepsali s ní pracovní smlouvu 
na dobu určitou v délce jednoho roku. Klientka zatím stále bydlí u rodičů, ale přispívá na domácnost, hradí si 
vše potřebné sama a šetří si na samostatné bydlení. 

Nepovažujeme za vhodné, aby mladí lidé vstupovali do života se základním vzděláním, a doufáme, že 
si slečna ještě nějakou školu vystuduje. Na druhou stranu mohl příběh dopadnout hůře. Díváme se 
na to jako na výběr momentálně nejlepší varianty ze všech špatných. 

Příběh druhý
Jednoho dne k nám přišla dívka, která se o klubu dozvěděla od sourozenců. Společně jsme si povídali a zjiš-
ťovali jsme, s čím potřebuje pomoci, a proč chce chodit do klubu. Přišla z několika důvodů, jeden z důvodů 
byl, že nemá moc kamarádů, často se jí posmívají a dělají si z ní legraci kvůli její výbušnosti a sprosté mluvě. 
Častým důvodem odmítání druhých je skutečnost, že je také provokuje. Ve škole měla problémy s prospěchem 
a s nevypracovanými domácími úkoly, které často tajila před rodiči. 

V klubu jsme jí tedy začali pomáhat se změnou postoje k domácím úkolům. Naučila se, že po přícho-
du nás informuje, zda má nějaký domácí úkol, pokud ano uděláme ho společně. Také jsme postupně 
začali pracovat na jejím chování a její časté výbušnosti. Během krátké doby jsme také zjistili, že ne-
umí rozpoznat digitální ani ručičkové hodiny; po krátkém nácviku k její velké radosti znalost zvládla. 
Díky této dovednosti začala být dochvilná, čímž se zlepšilo i její sociální zařazení.

V rámci klubové práce jsme také společně komunikovali a hráli různé hry, při nichž jsme trénovali 
lepší zapojení a správnou komunikaci v kolektivu a navazování nových kamarádských vztahů.

Příběh třetí
Chlapec měl velké trápení se školní výukou. Chodil do čtvrté třídy základní školy a vůbec mu nešlo učení. Spo-
lužáci se mu posmívali a ani v paní učitelce neměl oporu. Ta mu dokonce několikrát před celou třídou řekla, že 
je hloupý. Chlapce to velmi trápilo a tak často před rodiči předstíral, že je mu špatně, aby do školy nemusel.

Protože mu bylo čím dál tím hůř a připadal si sám, rozhodl se zajít za námi do nízkoprahového klubu. Svěřil se 
se vším, co ho trápí, a společně jsme začali vymýšlet řešení. Projevil přání změnit školu, ale moc se bál reakce 
rodičů. Navrhli jsme mu tedy, ať rodiče poprosí, aby s ním přišli do klubu, abychom jej v nepříjemném rozhovoru 
podpořili nejen svou přítomností. 

A jak to dopadlo? Když rodiče slyšeli, co se ve škole děje a jak je jejich syn nešťastný, začali ihned 
jednat o změně školy. Chlapec mezitím chodil často do klubu; svěřoval se nám se svými pocity, po-
máhali jsme mu s domácími úkoly a také si u nás našel nové kamarády. Po změně školy nám chlapec 
přišel říci, že má moc milého třídního učitele a věří, že i se spolužáky si bude rozumět. Občas nás 
v klubu ještě navštíví, když si neví rady s domácími úkoly nebo potřebuje vysvětlit probíranou látku.
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PŘÍBĚHY TĚCH, KTERÝM POMÁHÁME
PŘÍBĚHY ZE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI
Příběh první
V čase před koncem kalendářního roku nás navštívila paní Tereza, která spolu s tříletou dcerkou odešla 
od manžela a ocitla se doslova na ulici. Přístřeší jim nabídli příbuzní, ale to bylo pouze dočasné. Paní netušila 
na koho se obrátit a kde hledat pomoc. Naše pracovnice ji vybavila informacemi o možnosti umístění v azylo-
vém domě, který společně navštívily.

Tomu předcházela schůzka na Městském úřadu v Jičíně, který ji vydal doporučení pro přijetí do azy-
lového domu, do něhož se záhy díky volné kapacitě zařízení mohla nastěhovat, ale bez pomoci, pod-
pory a osobního kontaktu s námi by tento krok těžko zvládla. Jejím nástupem do azylového domu 
jsme se s paní Terezou rozloučili. Teď je to už na ní, jak dlouhou dobu tam bude a kdy se zase postaví 
na vlastní nohy. Přejeme jí, aby to bylo brzy.

Příběh druhý
Pan Antonín je tatínkem třech dětí. Se svou partnerkou a dětmi žije v podnájmu v Semilech. Jeho partnerka 
je na rodičovské dovolené s nejmladším synem a oba partneři splácí jednu exekuci. Před dvěma měsíci pan 
Antonín přišel o práci, je v evidenci úřadu práce a zatím se mu nepodařilo najít nové zaměstnání.

Pan Antonín se k nám dostal na doporučení třídní učitelky jeho dítěte, která má s Centrem Fialka dobrou zku-
šenost. Přišel za námi s jasnou vizí: „Chci pomoc s hledáním práce, protože potřebuji peníze. Můj příjem byl 
doposud hlavním zdrojem financí pro rodinu.“ 

Pustili jsme se hned do práce. Sociální pracovnice si s klientem povídala o tom, jaké jsou jeho před-
stavy o zaměstnání, co by chtěl dělat, jaké jsou jeho předchozí pracovní zkušenosti, jaké má vzdělá-
ní, co mu jde a co se mu nedaří.

Schůzky probíhaly pravidelně 1× týdně v kanceláři kontaktního pracoviště v Lomnici nad Popelkou, 
Husovo nám. 36, kde je možnost využít připojení na internet, počítač, tiskárnu a telefon.

Za pomoci sociální pracovnice si pan Antonín sepsal životopis, založil email, který se naučil používat. 
Dále se naučil vyhledávat na internetových portálech, které jsou zaměřeny na hledání zaměstnání, kde 
se zaregistroval, aby mohl snadněji komunikovat se zaměstnavateli. Pomocí nácviků si zkusil pracovní 
pohovor a telefonát se zaměstnavatelem, aby věděl, na co si dát pozor a naopak, co upřednostnit 
a zdůraznit. Odpověděl na desítky inzerátů, byl na několika pohovorech, komunikoval se zaměstna-
vateli a personalisty a asi po dvouměsíční spolupráci se mu podařilo najít práci, do které nastoupil. 

Příběh třetí
Do rodiny malého Šimona z Kopidlna začala pravidelně docházet naše pracovnice na podnět oddělení sociál-
ně právní ochrany dítěte MěÚ v Jičíně. Chvíli trvalo, než si získala důvěru matky, která žije se třemi svými dětmi 
sama. Maminka má jen základní vzdělání a ukázalo se, že se velmi těžko orientuje v situacích, které většina 
rodičů považuje za „normální“. Mezi tyto situace patřila například komunikace se školou, s úřady, s lékaři. Ma-
minka nerozuměla psanému textu, nechápala důležitost sdělení, které slyšela od lékařů, pedagogů, úředníků. 
Neuměla pracovat s časem, neuměla plánovat dopředu. 

Pro naši pracovnici tedy začal nelehký úkol. Krok za krokem začít měnit matčiny stereotypy tak, aby 
se alespoň trochu změnil životní styl rodiny. Jedním z prvních velkých úspěchů byla návštěva Pe-
dagogicko-psychologické poradny v Jičíně v souvislosti se školní přípravou malého Šimona. Matka 
navštívila poradnu v doprovodu naší pracovnice, která jí během návštěvy vše trpělivě vysvětlovala. 
V poradně proběhl soubor vyšetření a na základě zprávy z poradny byl školou sestaven individuální 
plán a Šimon tak získal pro své vzdělávání asistenta, který mu je po celý den k dispozici. Díky této 
povedené akci má Šimon možnost zažít radost, úspěch nejen ve škole a zlepšit se tak pro svůj bu-
doucí růst a rozvoj. 
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Příběh Šimona je stále živý. Nejsme tu od toho, abychom soudili intelekt a nízké vzdělání matky. 
Bereme tuto skutečnost jako daný fakt. Pokud se těmto rodinám nedostane adekvátní podpory, co 
můžeme čekat, že vyroste z dětí, které si nemohly vybrat, že se narodí právě tady?

PŘÍBĚH DOBROVOLNÍKA V PROGRAMU BABIČKA – DĚDEČEK
Kontaktovala nás čtyřčlenná rodina s prosbou, jestli bychom jim nemohli najít „náhradního prarodiče“. Mamin-
ka byla v tu dobu na mateřské, tatínek pracoval. Babička nebo dědeček by se jím hodili. Náhradní babičku jsme 
již dávno vedli v evidenci dobrovolníků jako čekatelku na rodinu. Po seznámení dobrovolníka s rodinou a po pár 
dalších schůzkách bylo zřejmé, že sympatie obou stran jsou vzájemné. Babička přicházela a stále přichází do 
rodiny vždy s úsměvem a předává zde vlastní zkušenosti a dovednosti. Děti si ji natolik oblíbily a získaly k ní 
důvěru, že společně s ní zvládají společné výlety bez přítomnosti rodičů. Rodiče jsou z babičky také nadšení 
a přijímají ji už jako člena rodiny. Prožívají společně narozeninové oslavy dětí, oslavy jmenin, svátků Vánoc i 
Velikonoc. V letních měsících je babička zvána na zahradní grilování, kde se seznámila i s blízkými příbuznými 
rodiny. 

Ovšem nejenom „babička je ta paní“, která rodině pomáhá. Tatínek od rodiny občas pomůže babičce s drobný-
mi opravami v jejím bytě, nebo jí společně s manželkou pomohou s obsluhou „moderních přístrojů“ - s mobilním 
telefonem nebo počítačem. Díky zapojení do programu Babička – Dědeček, našly vzájemnou podporu všech-
ny tři zúčastněné strany – seniorka, děti a rodiče, kterou si vzájemně předávají již čtyři roky. 

PŘÍBĚH Z PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pan Martin má dva bratry. Ti ale vzhledem ke svému pokročilému věku pomalu přestávali péči o svého souro-
zence zvládat. Přes obecní úřad se tedy obrátili na naši pečovatelskou službu s žádostí o pomoc. Naše pečo-
vatelky mu ihned začaly zajišťovat nákupy, dovážely mu hotové obědy podle jeho výběru, pomáhaly mu zajistit 
pravidelnou osobní hygienu, praly mu prádlo, zajistily mu kvalifikovaný lékařský dohled, a také ho doprovázely 
na běžná i specializovaná lékařská vyšetření či úřady. Ovšem jak běžel čas, zdravotní stav pana Martina se 
zhoršoval. Bylo zjevné, že v domku, který není bezbariérový, nemůže do budoucna zůstat. Ve spolupráci s jeho 
bratrem jsme mu tedy pomohli s umístěním do Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, kde po prvotních 
adaptačních potížích prožívá v současné době spokojený život za pomoci odborného personálu a s pravidel-
nými návštěvami svých bratrů. A protože jsme občas s našimi bývalými klienty ve spojení, musíme Vám na 
pana Martina prozradit, že v ústavu potkal svou vyvolenou. Přejeme hodně štěstí.
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CENTRUM SASANKA
Sídlo sociální služby: Vrchlického 824, Jičín 506 01
Pobočky: K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 507 03, Hilmarova 86, Kopidlno 507 32
Vedoucí služby: Jaroslav Ludvík, DiS., tel.: 733 741 753,  
e-mail: vedouci.sasanka@charitajicin.cz,   

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). 

•  Návaznost na dobrovolnické programy – spolupráce s charitním dobrovolnickým centrem - Program „Pět P“ 
pro děti (6-15 let), 3G pro rodiny s dětmi a dobro v sociálních službách.

Činnosti jsou poskytovány v ambulancích v Jičíně, Vysokém Veselí, Kopidlně a 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: 
• Rozšíření stávajícího terapeutického týmu.

•  Centrum SASanka v Kopidlně se zapojila do projektu Krabice od bot, díky kterému se do klientských rodin 
Oblastní charity Jičín, klientů azylového domu v Jičíně a rodin spadající do agendy SPOD rozdalo 650 dárků.

•  Příprava nových prostor, které budou od roku 2019 fungovat v Nové Pace jako kontaktní místo.

V roce 2018 pracovníci poskytli podporu 261 rodinám (749 osobám). 

Rodin Osob

Služba v rodinách 212 608

Pověření k SPOD (sociálně právní ochrana dětí) 27 81

Celkem 239 689

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 porad-
ce 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 krizo-
vých 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.
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VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Oblastní charita Jičín je pověřena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje k výkonu sociálně právní ochra-
ny dětí. Pověření obsahuje tyto činnosti: 

•  Vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně - právní ochrana (PO3 Jičín, PO3 Nová Paka). Děti 
vyhledáváme průběžně na základě šetření sociálních pracovnic Centra Sasanka.

•  Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (PO3 Jičín, 
PO3 Nová Paka). Pomoc realizují sociální pracovnice Centra Sasanka. Uskutečňuje se buď formou praktic-
kého 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 (PO3 Jičín, 
PO3 Nová Paka). Činnost realizují sociální pracovnice Centra Sasanka během svých návštěv přímo v rodi-
nách při práci s rodiči i s dítětem. 

SEZNAM PRACOVNÍKŮ POVĚŘENÝCH VÝKONEM SPOD V ROCE 2018
Mgr. Jitka Chalupníková – vedoucí Centra SASanka  
(zastupuje i sociální pracovníky)
Jaroslav Ludvík, DiS. – sociální pracovník/pověřený zástupce vedoucí
Mgr. Aneta Prokůpková – sociální pracovnice
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)
Jana Bořilová – pracovnice v sociálních službách
Barbora Černá, DiS. – pracovnice v sociálních službách
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Sídlo: Vrchlického 824, Jičín 
Vedoucí: Bc. Šárka Barešová; tel.: 733 741 692 
e-mail: dobrovolnici@charitajicin.cz

Důležité události:
•  Realizace úspěšné sbírky školních potřeb pro znevýhodněné děti.

•  Ministerstvo vnitra ČR nám znovu akreditovalo všechny naše dobrovolnické programy. 

•  Promítání pohádkového filmu jako poděkování dobrovolníkům Tříkrálové sbírky v Biografu Český ráj v Jičíně 
a v Biografu Na Špici v Hořicích.

Dobrovolnické centrum úspěšně realizuje následující dobrovolnické programy:
VELKÝ KAMARÁD
Dobrovolník 18+ se stává starším kamarádem dítěte, které se nachází v obtížné životní situaci.

DOBRO V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb zejména v charitní pečovatelské službě; Centrum SASanka, 
OO SPMP Jičín – APROPO; o. s. Péče o duševní zdraví; SRPMP v Jičíně – KAMARÁD a Život bez bariér Nová 
Paka, o. s., Domov sociálních služeb ve Skřivanech.

KAMARÁD PRO SKUPINU
Dobrovolník pro skupinovou práci s dětmi a mládeží v Nízkoprahových klubech pro děti a mládež, Praktické 
škole v Jičíně, na ZŠ v Železnici a v Mateřském Centru Kapička.

DOBRO V NEMOCNICI
Dobrovolník v Oblastní nemocnici Jičín a dalších zdravotnických zařízeních.

BABIČKA – DĚDEČEK
Dobrovolník 50 + pomáhá rodinám s dětmi.

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY A OSTATNÍ DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
Dobrovolníci doučovali a připravovali žáky základních škol v době letních prázdnin na opravné zkoušky. Pomá-
hali při Národní sbírce potravin, která proběhla v září a v listopadu 2018. Rovněž se zapojili do příprav na nad-
cházející včelařskou sezónu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Celkový výtěžek tradiční Tříkrálové sbírky 2018 činil 393 121 Kč, v oběhu bylo 86 zapečetěných pokladniček 
a 258 koledníků, kteří navštívili nejen domácnosti v regionu, ale i spřátelené instituce.

Statistické údaje:
Akreditované dobrovolnické programy 
Název Počet dobrovolníků Odpracované hodiny

Velký kamarád 7 84,63

Kamarád pro skupinu 13 234,25

Dobro v sociálních službách 11 338,26

Dobro v nemocnici 2 10,24

Babička - Dědeček 3 182,5

Krátkodobé dobrovolnictví 12 117,5

Celkem 48 967,38
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Počet koledníků Odpracované hodiny

86 pokladniček × 3 králové 258 koledníků x cca 4 hodiny = 1032 hodin
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NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Vedoucí zařízení: Mgr. Marie Pražáková, DiS., tel.: 731 646 979, e-mail: vedouci.nzdm@charitajicin.cz; 

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: 

•  dostávají do konfliktu se zákonem (např. krádeže, ničení majetku),

•  neumí trávit volný čas smysluplně (např. nemají zájmy, nenavštěvují kroužky) nebo tráví volný čas škodli-
vým 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 dů-
ležité 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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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  

Kapacita: 20 osob v daný okamžik

CO SE NÁM V ROCE 2018 PODAŘILO? 
• Zapojit se do akce Jinčí Čin a ve spolupráci s nimi natočit video o sídlišti, kde se klub nachází.

• Společně s klienty roznosit sáčky na psí exkrementy na sídlišti, kde klub sídlí. 

• Podpořit akce „Ušij tašku, zaměstnej člověka“ a Ježíškova vnoučata. 

•  Uspořádat besedy s pracovníky úřadu práce o problematice nezaměstnanosti a pracovníky Laxusu o leh-
kých drogách. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program na 
určité téma. V loňském roce jsme se věnovali následujícím té-
matům:

Měsíc Téma 
Leden Svět dospělých
Únor Zdraví
Březen Slušné chování
Duben Ochrana přírody
Květen Láska
Červen Závislosti
Červenec Jičínsko
Srpen Sport
Září Škola
Říjen Historie českého státu
Listopad Internet a sociální sítě
Prosinec Vánoce

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
 Muži Ženy Celkem
Počet klientů (zájemci + uživatelé) 93 44 137
Počet uživatelů 30 21 51
Počet kontaktů – docházka 1312 932 2244
Počet vykonaných služeb 4152 2873 7025

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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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
Kapacita: 20 osob v daný okamžik

CO SE NÁM V ROCE 2018 PODAŘILO? 
•  Zrealizovat již 3. ročník Dne dětí ve spolupráci s DDM Hořice, Rebels of workout atd. 

• Realizovat sportovní projekt.

• Zapojit se do projektu Nuda…? Neznáme!!!

•  Podpořit akce „Ušij tašku, zaměstnej člověka“ a Ježíškova vnoučata. 

• Vymalovat část klubu. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program na určité téma. V loňském roce jsme se věnovali 
následujícím tématům:

Měsíc Téma 
Leden Seznamování
Únor Internet
Březen Bezpečnost na silnicích 

a poskytování první po-
moci

Duben Etiketa
Květen Hořicko
Červen Volný čas
Červenec Mezilidské vztahy
Srpen Prázdniny
Září Škola
Říjen Ochrana přírody
Listopad Zdraví
Prosinec Tradice 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
 Muži Ženy Celkem
Počet klientů (zájemci + uživatelé) 83 43 126
Počet uživatelů 30 19 49
Počet kontaktů – docházka 1277 696 1973
Počet vykonaných služeb 4455 2221 6676

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

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
Kapacita:  20 osob v daný okamžik

Co se nám v roce 2017 podařilo???  
• Zrealizovat tří denní výlet pro klienty v Praze.
• Uskutečnit exkurze na Policii České republiky a na hasičské stanici. 
• Zapojit se do projektů „Europe for us, we for Europe“, Run of Clean a Nuda?...Neznáme!!!
• Podpořit akce „Ušij tašku, zaměstnej člověka“ a Maraton psaní dopisů. 

Preventivní programy
Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program na určité téma. V loňském roce jsme se věnovali následujícím téma-
tům:

Měsíc Téma

Leden Mezilidské vztahy 

Únor Závislosti

Březen Svět práce

Duben Komunikace

Květen Láska

Červen Zdravý životní styl

Červenec Volný čas

Srpen Volný čas

Září Neboj se říct o pomoc

Říjen Trendy 

Listopad Duševní hygiena

Prosinec Vánoce 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2017

  Muži Ženy Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 53 42 95

Počet uživatelů 33 16 49

Počet kontaktů – docházka 792 434 1226

Počet vykonaných služeb 2478 1495 3953

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

CO SE NÁM V ROCE 2018 PODAŘILO?
• Uspořádat besedu s youtuberem Fajnem.

• U příležitosti akce Ukliďme Česko jsme s klienty vyrazili do ulic Nové Paky a společně sbírali odpadky. 

• Zrealizovat exkurzi u hasičů.

• Jít venčit psy z psího útulku. 

•  Podpořit akci „Ušij tašku, zaměstnej člověka“, Maraton psaní dopisů a Ježíškova vnoučata. 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY
Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program na určité téma. V loňském roce jsme se věnovali 
následujícím tématům (měsíc – téma):

Měsíc Téma 
Leden Zdravý životní styl
Únor Svět počítačových her
Březen Tradice
Duben Volný čas
Květen Domácí povinnosti
Červen Přátelství
Červenec Stravování a stolování
Srpen Poskytnutí první pomoci
Září Komunikace
Říjen Zdraví
Listopad Tolerance
Prosinec Sociální služby

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
 Muži Ženy Celkem
Počet klientů (zájemci + uživatelé) 34 28 62
Počet uživatelů 20 11 31
Počet kontaktů – docházka 802 402 1204
Počet vykonaných služeb 2724 1352 4076

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

Co se nám v roce 2017 podařilo???
• Předat klientovi dovednosti, aby byl schopen řešit problém 

se šikanou.
• Naučit klienta větší samostatnosti, aby nebyl tolik závislý na 

rodičích.
• Zrealizovat exkurzi na Policii České republiky.
• Podpořit akci „Ušij tašku, zaměstnej člověka“ a Maraton 

psaní dopisů. 

Preventivní programy
Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program 
na určité téma. V loňském roce jsme se věnovali následujícím 
tématům:

Měsíc Téma

Leden Zájmy

Únor Diskriminace

Březen Šikana

Duben Jarní zvyky a tradice 

Květen Práva a povinnosti

Červen Preventivní chování 

Červenec Volný čas

Srpen Volný čas

Září Mezilidské vztahy 

Říjen Média

Listopad Závislosti

Prosinec Vánoce 

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2017

  Muži Ženy Celkem

Počet klientů (zájemci + uživatelé) 26 18 44

Počet uživatelů 24 11 35

Počet kontaktů – docházka 796 232 1028

Počet vykonaných služeb 2880 621 3501

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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CENTRUM FIALKA
Sídlo sociální služby: Husovo náměstí 36, Lomnice nad Popelkou 512 51
Vedoucí služby: Bc. Anna Hylmarová, tel.: 735 747 407  
e-mail: vedouci.fialka@charitajicin.cz

Centrum Fialka zajišťuje:
•  sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a těhotné ženy, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou 

nemohou nebo nedovedou řešit bez cizí pomoci

Činnosti jsou poskytovány v ambulantních hodinách kontaktního pracoviště v Lomnici nad Popelkou, v terénu 
v místě bydliště klienta nebo na jiném domluveném místě (např. na úřadě, ve škole, u lékaře). Terénní forma je 
poskytována na Semilsku a Lomnicku – ORP Semily.

Služba je zaměřená na poskytování pomoci rodinám s dětmi z ORP Semily, které se ocitly 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, s problémy spoje-
nými se ztrátou zaměstnání nebo vyloučeným osobám ze společnosti.

Forma:
Služba je poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou dle potřeb a možností rodiny a jejich členů.

Důležité události: 
•  Pokračování v započaté práci s klienty, v propagaci služby a v prohlubování spolupráce se stávajícími a no-

vými spolupracujícími subjekty. 

•  Získali jsme skrze média různou materiální pomoc, kdy spoluobčané projevili solidaritu s rodinami v nouzi. 
Například darovali postel, lednice, pračku, oblečení, zapojili se do projektu Krabice od bot apod. 

•  Pracovníci byli zváni na různé kulaté stoly a semináře dobré praxe týkající se sociální práce. 

• Rozšíření pracovního týmu o jednu sociální pracovnici.

•  Upravení ambulantních hodin tak, aby pracovnice mohly více času trávit terénní prací. Ambulance je otevřena 
každé pondělí 8-12 a 13-16 h. 

V roce 2018 pracovnice poskytly podporu 50 rodinám, kde pracovaly s 64 klienty.

Kapacita:
ambulantní: 10 osob denně 
terénní: 12 osob denně

Službu zajišťují 3 sociální pracovnice a 1 
pracovnice v sociálních službách s pově-
řením vedení.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sídlo sociální služby: Havlíčkova 442, Kopidlno 507 32
Vedoucí zařízení: Mgr. Václav Kubánek, tel.: 737 139 089,  
e-mail: vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz

Kapacita: 105 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 18 let věku

• seniorům (osobám nad 65 let věku)

Služby poskytujeme pro obyvatele měst Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí, Železnice a také v jejich okolí.

Nejdůležitější události v roce 2018:
• Zaznamenali jsme nárůst potřebnosti péče ve večerních hodinách a o víkendech. 

• S rozšířením oblasti poskytování péče narostl i počet pečovatelek na současných 13.

• Podařilo se nám zajistit dva nové automobily.

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2018
Počet uživatelů služeb celkem: 127

Počet dle středisek
Kopidlno: muži 8, ženy 18, celkem 26
Libáň: muži 5, ženy 18, celkem 23
Vysoké Veselí: muži 5, ženy 17, celkem 22
Železnice: muži 4, ženy 3, celkem 7

Počet vykonaných služeb uživatelům: 48 294

Vykonanou službou rozumíme: pomoc se sebeobsluhou (mytí, koupání, oblékání, orientace v prostoru), roz-
voz, 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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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 může-
te dozvědět na našich webových stránkách.

Umístění našich včelnic: Lužany (ovocné sady far-
my „Rubín“), Libosad 

Počet zazimovaných včelstev: 36

Med si u nás můžete objednat prostřednictvím 
našich webových stránek: www.jicin.charita.cz

AKTIVITY NAŠÍ SPOLEČNOSTI V OBLASTI OCHRANY 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
• Každé naše středisko třídí odpad.

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 pro-
fesních potřeb a na základě potřeb našich uživatelů. 

• Považujeme za důležité dávat prostor pro diskuzi nad základními spirituálními a etickými tématy, jako je lid-
ská naděje, bolest, důstojnost, svoboda, odpuštění, láska atd., a to vše v křesťanském duchu, ze kterého vy-
rostla 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.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝHLED ČINNOSTÍ NA ROK 2019
•  Otevřít v Libáni prádelnu a začít komerčně podnikat. Předpokládáme, že v prádelně vzniknou pracovní místa 

pro lidi se zdravotním handicapem. 

•  Pořídit dva automobily - pro pobočku sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která bude otevřena 
v průběhu roku v Nové Pace a vozidlo se zvedacím zařízením pro pečovatelskou službu.

•  Podílet se na přestavbě fary ve Vysokém Veselí spolu s farností Jičín. 

•  Nabídnout všem obcím na Jičínsku pečovatelskou službu a domluvit systém jejího financování.

•  Zrealizovat sbírku školních potřeb. 

• Rozšířit pracovní tým o PR manažera. 

• Zrealizovat výlet pro naše zaměstnance. 

Přílohy:

• Účetní závěrka za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy
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AKTIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 859 869,76           1 240 269,76        
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem -                         -                         
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 444 934,76        2 040 376,76        
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 444 934,76         2 040 376,76         
Dlouhodobý finanční majetek celkem -                         109 776,00           
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 585 065,00 -          909 883,00 -          
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 585 065,00 -           909 883,00 -           
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 666 180,17        2 314 722,01        
Zásoby celkem 106 775,46           88 290,04             
Zvířata 86 418,00              76 097,00              
Materiál na skladě 20 357,46              12 193,04              
Výrobky -                         -                         
Pohledávky celkem 196 418,32           82 350,58             
Odběratelé 57 937,32              17 291,42 -             
Poskytnuté provozní zálohy 135 937,00            44 520,00              
Ostatní pohledávky 2 075,00                54 804,00              
Pohledávky za zaměstnanci 469,00                   318,00                   
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků -                         -                         
Jiné pohledávky -                         -                         
Krátkodobý finanční majetek celkem 1 315 405,97        2 084 249,58        
Peníze na cestě -                         -                         
Pokladna 50 952,00              31 736,00              
Ceniny -                         -                         
Účty v bankách 1 264 453,97         2 052 513,58         
Jiná aktiva celkem 47 580,42             59 831,81             
Náklady příštích období 47 580,42              59 831,81              
Příjmy příštích období -                         -                         
AKTIVA CELKEM 2 526 049,93     3 554 991,77     

PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

Vlastní zdroje celkem 675 918,08           1 287 190,13        
Jmění celkem 759 598,20           1 205 832,46        
Vlastní jmění 286 545,01            694 547,13            
Fondy 473 053,19            511 285,33            
Výsledek hospodaření celkem 83 680,12 -            81 357,67             
Účet výsledku hospodaření 83 680,12 -             81 357,67              
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -                         -                         
Cizí zdroje celkem 1 850 131,85         2 267 801,64         
Dlouhodobé závazky celkem 459 116,30           344 798,68           
Dlouhodobé bankovní úvěry 408 421,00            301 357,00            
Ostatní dlouhodobé závazky 50 695,30              43 441,68              
Krátkodobé závazky celkem 1 374 316,30        1 640 752,97        
Dodavatelé 33 412,30              25 278,47 -             
Ostatní závazky -                         9 748,44                
Zaměstnanci 711 819,00            897 226,00            
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 5 968,00                462,00                   
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 378 456,00            487 299,00            
Ostatní přímé daně 70 860,00              105 810,00            
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu a uz. samospr. celků -                         -                         
Dohadné účty pasivní 173 801,00            165 486,00            
Jiné závazky -                         -                         
Jiná pasiva celkem 16 699,25             282 249,99           
Výdaje příštích období 16 699,25              78 819,39              
Výnosy příštích období 203 430,60            
PASIVA CELKEM 2 526 049,93     3 554 991,77     

ROZVAHA K 31.12.2018
AUDIT



20 Oblastní charita Jičín

NÁKLADY   HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ 
ČINNOST

CELKEM

Spotřeba materiálu, energie a ostatních nekladovatelných dodávek 1 329 654,98              31 054,42    1 360 709,40              
Opravy a udržování 54 007,00    54 007,00    
Cestovné 76 592,00    -      76 592,00    
Náklady na prezentaci -    - -    
Ostatní služby 1 278 463,79              1 335,00    1 279 798,79              
Změna stavu zásob vlastní činnosti -    10 174,00    10 174,00    
Mzdové náklady 12 115 579,00            11 300,00    12 126 879,00            
Náklady na sociální a zdravotní pojištění 3 961 309,00              -   3 961 309,00              
Zákonné sociální náklady 51 952,00    -     51 952,00    
Úroky 17 193,55    2 027,82    19 221,37    
Daně a poplatky 3 040,00    -     3 040,00    
Ostatní pokuty a penále, manka a škody -   - -    
Dary -   1 720,00    1 720,00    
Jiné ostatní náklady 23 142,35    1 456,00    24 598,35    
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 318 962,00    5 856,00    324 818,00    
Zůstatková cena prodaného dl. Hmotného a nehmotného majetku -   - -    
Poskytnuté členské příspěvky 14 000,00    50,00     14 050,00    
Daň z příjmu 2 391,19    2 391,19    

NÁKLADY CELKEM 19 246 286,86  64 973,24  19 311 260,10  

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ 
ČINNOST

CELKEM

Tržby z prodeje služeb 6 966 881,51              86 125,00    7 053 006,51              
Tržby za výrobky -    71 480,00    71 480,00    
Úroky přijaté 12 511,49    -      12 511,49    
Zúčtování fondů 52 190,49    -      52 190,49    
Jiné ostatní výnosy 136 860,00    2 810,88    139 670,88    
Tržby z prodeje dl. Hmotného a nehmotného majetku -    - -    
Přijaté příspěvky, dary 18 815,00    18 815,00    
Provozní dotace 12 039 579,40            5 364,00    12 044 943,40            

VÝNOSY CELKEM 19 226 837,89  165 779,88   19 392 617,77 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK Náklady Výnosy HV
Centrum SASanka 4 652 118,29 4 652 099,29 -19,00
Navazující služby - pověření k SPOD 856 676,06 856 242,00 -434,06
Centrum Fialka Lomnice n. Popelkou 1 724 547,71 1 724 513,00 -34,71
NZDM Exit 1 437 605,84 1 436 171,04 -1 434,80
NZDM PoHoDa 1 408 637,46 1 407 244,86 -1 392,60
Charitní pečovatelská služba 7 501 004,62 7 494 120,00 -6 884,62
Dobrovolníci 232 840,27 232 827,49 -12,78
Správa 37 256,33 34 001,71 -3 254,62
NZDM Relax 1 391 011,10 1 389 618,50 -1 392,60
Pronájmy - hospodářská činnost 4 589,18 86 125,00 81 535,82
Včely - hospodářská činnost 64 973,24 79 654,88 14 681,64

CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZAC 19 311 260,10 19 392 617,77 81 357,67

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2018
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Průměrný počet zaměstnanců na hlavní PP ve fyzických osobách 41
Přepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP 38,56
Dohody konané mimo pracovní poměr DPP+DPČ 16

Mzdové náklady  - hlavní pracovní poměr 11 702 906,00 Kč  
   z toho náklady za DPN 38 413,00 Kč                   

Mzdové náklady - DPP a DPČ 423 973,00 Kč      
Mzdové náklady celkem 12 126 879,00 Kč  
Náklady na vzdělávání zaměstnanců 127 137,85 Kč      

DOTACE investiční a neinvestiční, PŘÍSPĚVKY a DARY na provoz činnosti organizace v tis. Kč

MPSV ČR 8 630
MV ČR 71
KHK 1 102
LBC kraj 72
Město Jičín 980
ÚP dotované PM 30
Město Libáň 280
Město Kopidlno 379
Město Vysoké Veselí 280
Město Hořice 165
Město Železnice 70
Město Nová Paka 300
Obec Stará Paka 15
Obec Choteč 7
Obec Lužany 8
Obec Mlázovice 8
Obec Podůlší 5
Obec Soběraz 3
Obec Svatojánský Újezd 4
Obec Úlibice 8
Obec Jičíněves 8
Obec Konecchlumí 10
Obec Valdice 10
Ronal 25
Ostatní - dědictví 50
Výtěžek z TKS 2018 256
Chov včel - příspěvky ost. dárců 0
Český svaz včelařů - na podporu a  rozvoj hosp. činnosti 5
Příjmy od klientů CHPS 1 770
Drobní dárci 19

14 570
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VYJÁDŘENÍ AUDITORA
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