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SLOVO ŘEDITELE

Není čas na dlouhé proslovy.  

Na úvod dostanete úkol.  Za jeho splnění můžete od nás vyhrát jednu ze tří cen. 

Odpovězte prosím na následující otázky a odpovědi zašlete na email pr@charitajicin.cz nejpozději do konce září 
2022.

1.  Čtete naši výroční zprávu, nebo ji pouze založíte do šuplíku?
2.  Čtete výročný zprávu celou, nebo si vybíráte jen určitě pasáže?  A které to jsou?
3.  Jaká je nejdůležitější informace, kterou jste se při čtení výroční zprávy dozvěděli?
4.  Kolik hodin odpracovali naši dobrovolníci za rok 2021?
5.  Ve kterém roce byly srpnové tržby naší prádelny vyšší?
6.  S kolika klienty celkem pracovaly naše sociální služby? (Nízkoprahové kluby Exit, Pohoda a Relax, pečovatelská 
    služba, SASanka a Fialka.

Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří od nás obdrží:
 
- Sklenici medu od našich charitních včel 
- Poukázku na praní prádla v naší charitní prádelně v hodnotě 300,- Kč 
- Adventní věneček vyrobený v našem sociálním podniku

Soutež není určena pro zaměstnance Oblastní charity a OCHJ Veronika s.r.o. sociální podnik.
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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 na hlavní PP (fyzické osoby):   45                                                                         
P řepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP:                           42   
P očet dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP+DPČ):    20                                                  

NAŠE POSLÁNÍ

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

  Výkon sociálně právní ochrany dětí – Centrum SASanka
 Jičín (sídlo služby, kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
V ysoké Veselí (kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
K opidlno (kontaktní místo pro veřejnost, ambulantní činnost)
Působnost: PO3 Jičín a okolí Nové Paky

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

  Charitní pečovatelská služba
K opidlno, Libáň, V ysoké Veselí, Železnice, Mlázovice 
(a další přilehlé obce k výše uvedeným) 

 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum SASanka
J ičín (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

  Dobrovolnické centrum 
D obrovolnické programy (Vyhledáváme a umisťujeme dobrovolníky 
do organizací poskytujících sociální služby nebo do nemocnic) 
P otravinová a materiální pomoc pro potřebné

  OCHJ Veronika s.r.o. sociální podnik
Naše dceřiná společnost provozuje prádelny v Jičíně a v Libáni, 
kde zaměstnáváme 8 pracovníků se zdravotním handicapem. 
Charitní včelnice: chov včel a prodej medu 

  Tříkrálová sbírka
Naši koledníci navštěvují po Novém roce domácnosti s přáním 
štěstí a zdraví do následujícího roku. 
Jde o známou novoroční tradici.

NAŠE ČINNOSTI
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PŘÍBĚHY Z PRAXE

Sandra a David

Sandra je matkou dvouleté holčičky, má tedy spoustu povinností a do toho se při-
hlásila na vysokou školu rozšířit si obor pedagogiky. O dobrovolnictví se dověděla 
z internetu a obratem kontaktovala koordinátorku. Postoupila zaškolení do zvolené-
ho programu a v roli  dobrovolnice  nyní  dochází  do rodiny za desetiletým Davidem, 
který si prožil  ve  velmi  nízkém  věku  hrůzné  dětství. Vychováván  je  pouze  babičkou, 
která  o  něj  pečuje – matka  je  alkoholička, otec  je  neznámý  a  sourozenci  jsou  různě 
u  pěstounů. David  je  velmi  zvídavý  kluk, kterého  zajímají  především  rychlá  auta. Jednou 
se chce stát závodním řidičem, nebo profesionálním řidičem kamionu. 

Sandra se s  Davidem  schází  dvakrát  v  týdnu, vždy  v  odpoledních  hodinách. Mimo  školní  přípravu  spolu  tráví  čas  návštěvou 
bazénu, dětského hřiště, nebo knihovny, kde si prohlíží encyklopedie o autech. Když je ošklivo, zůstanou doma a společnými silami 
upečou něco dobrého. Někdy Sandra na setkání vezme i svoji malou princeznu a to pak  pookřeje i Davidova babička, když ji  může 
broukat do ouška známá říkadla, o která už David nestojí. Od začátku bylo cílem Sandry pomoci  dítěti  se  školní  přípravou, ukázat 
mu smysl a režim života rodiny, dát mu vhled do budoucnosti, umět se samostatně rozhodovat a především vykouzlit dítěti úsměv
 ve tváři, získat si u něj důvěru, přátelství a vzbudit v něm touhu těšit se na nové zážitky.  

Ač se to někomu může zdát obyčejné, i zážitky v podobě krmení kachen vyvolají v dítěti obrovskou spokojenost, neboť v tu chvíli je 
s člověkem, který tu je jenom  pro něj, který mu naslouchá a se kterým se společně i  zasměje. I  přes  počáteční  nejistotu  babičky 
a určitou nedůvěru Davida k Sandře se jejich vztah vyvinul ve velmi silné pouto přátelství, které může mít i dlouhodobé  trvání i po 
skončení programu.

Nový začátek?

Maminka tří dětí se na nás obrátila, protože chtěla odejít od partnera a nevěděla, jak  to  má  sama  zvládnout. Vztah  chtěla  podle 
svých slov ukončit z důvodu psychického domácího  násilí. Bohužel  neměla v té době žádný  příjem, byla v domácnosti a starala se 
o dům, zahradu a rodinu.

S maminkou jsme začali řešit  veškeré  možnosti, jak zajistit  nové bydlení a finance pro ni a děti. Nejstarší syn se snažil matce finan-
čně pomáhat. Ukončil studium na střední škole a vydělával si prostřednictvím brigád.

Jako zázrakem se podařilo velmi rychle sehnat dostupné bydlení. Na kauci a jeden  nájem  půjčila  rodině  peníze  kamarádka, které 
maminka dluh postupně splácí. S klientkou jsme se dále statečně prokousávali požadavky a nevstřícností úřadu práce a žádali o dáv-
ky. Se zaplacením školních obědů pomohli rodině místní farníci.

Také jsme s rodinou řešili úpravu péče o děti a stanovení  výše výživného. Klientku jsme provedli  úředními  postupy a papírováním, 
rodičům jsme pomohli s domlouváním péče o jejich společné děti.

Samozřejmostí byla také naše  podpora v oblasti  emoční, ošetření  strachu  maminky  nejen z nejisté  budoucnosti, ale i z bývalého 
partnera. Mamince jsme doporučili také další odborníky, na které se může s tímto tématem obrátit, což ráda využila.

Před maminkou je ještě dlouhá cesta… ale to nejtěžší (tedy vůbec na ni vykročit) už má úspěšně za sebou.
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Sídlo sociální služby:   
Vedoucí služby:   

 

Kapacita:    105 osob denně

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, jak 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.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

Havlíčkova 442, Kopidlno 507 32
Mgr. Václav Kubánek
    vedouci.pecovatelek@charitajicin.cz
    tel.: 737 139 089   

Nejdůležitější události v roce 2021:

-  I přes ztížené pracovní podmínky (vlivem nepříznivé pandemické situace) jsme dokázali zajistit péči pro všechny naše klientky 
   (i ty, kteří byli nuceni setrvávat v izolaci z důvodu onemocnění COVID 19).
-  Zajistili jsme důkladné dodržování hygienických opatření a užívání ochranných pomůcek při poskytování péče u klientů a pra-
   videlné týdenní testování pracovníků CHPS antigenními testy kvůli možnému riziku přenosu onemocnění na klienty. 
-  Částečně se nám obměnil tým pracovnic přímé péče a narostl počet pracovních úvazků a zároveň docházelo ke zvyšování 
   kvalifikace pracovníků přímé péče. 
-  Kvůli úspoře provozních nákladů došlo ke sloučení středisek Libáň a Kopidlno do jedné budovy a docházelo k pravidelnému 
   oslovování obcí v region PO3 Jičín ohledně příspěvku na provoz CHPS.

28Kopidlno

16Libáň

26Vysoké Veselí

21Železnice

Ženy

11

9

12

19

Muži Celkem

39

25

38

40

Počet uživatelů dle středisekStatistické údaje za rok 2021

Počet uživatelů služeb celkem: 142
Počet vykonaných služeb uživatelům: 83 625

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 klienta na úřad 
nebo za veřejnými službami, zajištění služby duchovního.
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Sídlo:
Vedoucí: 

Důležité události v roce 2021:

- Tříkrálová sbírka proběhla bez koledníků, rozmístěny byly pouze statické 
   pokladničky na veřejně dostupných místech (úřady, lékárny, firmy, podniky aj.) 
   a probíhala forma on-line koledy. Zapojeno bylo 19 měst a obcí s rozmístěním 115 
   pokladniček. Celkový výtežek činil 186 856,- Kč.
- J arní potravinová sbírka proběhla v Kauflandu a Lidlu v Jičíně za přísných hygienických 
  podmínek vhledem k situaci Covid 19 s celkovým výsledkem 2082 kg trvanlivých potravin 
  a drogistického zboží.
- Od května uzavřena spolupráce se Sociálními službami města Jičína – Azylový dům Jičín na doučování a pomoc ve školní přípravě 
  dětem v domě.
- N a konci léta získaná nová akreditace k dlouhodobým dobrovolnickým programům.
- D voudenní školení koordinátorky v Libereckém kraji.
- Podzimní sbírka potravin v obchodních domech Kaufland, Lidl Jičín a Penny Market Nová Paka včetně drobných obchodů s výsled-
  kem 2 533 kg trvanlivých potravin a drogistického zboží. 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Vrchlického 824, Jičín
Bc. Šárka Barešová
dobrovolnici@charitajicin.cz, tel.: 733 741 692

Dobrovolnické centrum úspěšně realizuje následující programy: 

Dlouhodobé dobrovolnictví
-  V sociálních službách se jedná například o vyplňování volného času uživatelů, doprovody na procházky a výlety, spoluvytváře-
  ní rukodělných prací a další volnočasové činnosti. Dobrovolník pomáhá uživatelům sociálních služeb zejména v charitní pečo-
  vatelské službě; Centrum SASanka, OO SPMP Jičín – APROPO; o. s. Péče o duševní zdraví; Život bez bariér Nová Paka, o. s., 
  Domov sociálních služeb ve Skřivanech, Ústav sociálních služeb města Nová Paka, Domácí hospicová péče Duha Hořice, Soci-
  ální služby města Jičína – Azylový dům.
-  Ve zdravotnických zařízeních je to v souladu s léčebným režimem vyplňování volného času, který má charakter běžné návště-
  vy. Dobrovolník pomáhá pacientům v Oblastní nemocnici Jičín a.s. včetně Nemocnice v Novém Bydžově.
-  Ve školských zařízeních to může být pomoc s doučováním, rukodělné činnosti, vyplnění volného času. Dobrovolník pro skupi-
  novou práci s dětmi a mládeží v Nízkoprahových klubech pro děti a mládež,  Praktické škole v Jičíně, na ZŠ v Železnici a v Ma-
  teřském Centru Kapička.

Dlouhodobé mentoringové dobrovolnictví
-  Dobrovolník 18+ se stává starším kamarádem dítěte, které se nachází v obtížné životní situaci.
-  Dobrovolník 50 + pomáhá rodinám s dětmi.

Krátkodobé dobrovolnictví a ostatní dobrovolnická činnost
- Dobrovolníci se zúčastnili jarní a podzimní potravinové sbírky. Podíleli se na roznosu letáčků v době jarní pandemie pro sociál-
  ní podnik Veronika. Rovněž byli nápomocni při doučování o letních prázdninách, kdy byla nutná příprava dětí ze spolupracují-
  cích rodin na opravnou zkoušku či běžnou školní výuku. 

Tříkrálová sbírka

10Dlouhodobé dobrovolnictví

6Dlouhodobé mentoringové dobrovolnictví

45Krátkodobé dobrovolnictví

61CELKEM

Počet 
dobrovolníků

342,75

136,50

408,50

887,75

Statistické údaje za rok 2021
Akreditované dobrovolnické programy

Odpracované
hodiny
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Sídlo služby:
Pobočky:

Vedoucí služby: 

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 (ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany dítěte). 
- Návaznost na dobrovolnické programy – spolupráce s charitním Dobrovolnickým centrem - Program „Velký kamarád“ pro děti 
  (6-15 let) a „Babička-dědeček“ pro rodiny s dětmi.

Činnosti jsou poskytovány ambulantně na pracovišti v Jičíně, Nové Pace, Vysokém Veselí a Kopidlně, a v terénu (v místě bydliště 
rodiny, na úřadě, ve škole, u lékaře nebo na jiném domluveném místě).

CENTRUM SASANKA

17. listopadu 861, Jičín 506 01
K. H. Borovského 99, Vysoké Veselí 507 03
  Hilmarova 86, Kopidlno 507 32
    Legií, 268, Nová Paka 509 01

Bc. Jana Mrázková
vedouci.sasanka@charitajicin.cz, 733 741 753

Důležité události v roce 2021 
- Došlo k osobní schůzce se zástupkyní  nadačního  projektu  Patron dětí a prohloubení spolupráce. Díky tomuto projektu Cen-
   trum SASanka opakovaně pomáhá rodinám v nouzi zajistit potřeby dětí (obědy ve škole, školní pomůcky, dětské tábory, zdra-
   votnické pomůcky, potraviny a hygienické potřeby aj.).
- Centrum SASanka v období pandemie Covid-19 intenzivně pomáhalo rodinám s technickým zabezpečením online výuky dětí, 
   mimo jiné formou aktivní komunikace s veřejností a dárci
- C entrum SASanka se znovu úspěšně zapojilo do projektu Krabice od bot, díky kterému se rozdalo do klientských rodin Oblast-
   ní charity Jičín, klientům azylového domu v Jičíně a rodin spadajících do agendy SPOD 750 dárků. 
- Ke konci roku 2021 došlo ke změně vedoucího služby.
- Díky nadačním aktivitám Nory Fridrichové zajistilo Centrum SASanka dárkové poukazy 20 rodinám samoživitelů na nákup vá-
   nočních dárků v obchodu Alza.cz.

222Služba v rodinách

11Pověření k SPOD

233CELKEM

Počet 
rodin

475

30

505

V roce 2021 pracovníci poskytli podporu 233 rodinám (505 osobám)

Počet 
osob

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na Jičínsku
Kapacita:  ambulantní 40 os. denně, terénní 30 os. denně

Službu zajišťuje multidisciplinární tým odborníků - sociální 
pracovníci, pracovníci v sociálních službách a další odborní 
pracovníci (rodinný poradce, terapeut a psycholog).

Služba je zaměřená na poskytování pomoci a podpory rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám z Jičínska a Novopacka 
v obtížných životních situacích, které rodiče či jiné pečující osoby nedokáží  sami bez  pomoci  překonat, a u kterých  existuje  riziko 
ohrožení vývoje dítěte. Rodinám nabízíme pomoc a podporu v oblastech týkajících se výchovy dětí a péče o ně včetně přípravy dě-
tí do školy a volnočasových aktivit dětí, bydlení a péče o domácnost, hospodaření s financemi, zaměstnání, sociálního zabezpečení 
rodin, vztahů v rodině a vztahů dítěte s okolím, rozvodových situací, jednání s úřady a dalšími institucemi.

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

Výkon sociálně právní ochrany dětí
Oblastní charita Jičín je pověřena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Pověření obsa-
huje tyto činnosti: 
- Vyhledávání dětí, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana (PO3 Jičín, PO3 Nová Paka)
- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (PO3 Jičín, PO3 Nová Paka) 
- Č innost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (PO3 Jičín, PO3 Nová Paka)

Seznam pracovníků pověřených výkonem SPOD v roce 2021
Jaroslav Ludvík, DiS. –  vedoucí Centra SASanka, soc. pracovník  I  Bc. Jana Mrázková – soc. pracovnice, vedoucí Centra SASanka

Jana Škaloudová – pracovnice v sociálních službách  I  Mgr. Marta Helingerová – psycholožka
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CENTRUM FIALKA

Sídlo služby:

Vedoucí služby: 

Centrum Fialka zajišťuje:

- Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a těhotné ženy, které se ocitly 
   v náročné životní situaci, kterou nemůžou nebo nedovedou řešit bez cizí pomoci. 
   Služba je poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou dle potřeb a možností rodiny.

- Pracuje s rodinami, které nejčastěji řeší rozpad vztahů a s tím spojenou finanční nouzi, či otázku 
   rozdělení péče o děti, nevyhovující  bytové  podmínky, výchovu dětí, vztahy v rodině, potíže se zvládáním školních povinností, pro-
   blémy s pracovním uplatněním atd. 
-  Rodinám poskytuje podporu, informace, osobní  konzultace  přímo v terénu. Navazuje  na  práci  OSPOD  dobrovolnou  spoluprací 
   s rodinami.
-  Podporuje rodiny v tématu smysluplného trávení volného času dětí, podporuje rozvoj sociálních dovedností a znalostí dětí z vylou-
   čených lokalit či dětí z nepodnětného prostředí, pomáháme se zvládáním školních povinností.
-  Podporuje rodiče ve zvyšování rodičovských kompetencí, umožňuje styk dětí s jedním z rodičů za přítomnosti sociálního pracovní-
   ka, podporuje rodiny v dobrém zvládnutí rozchodu a v udržení vztahu dětí s oběma rodiči tam, kde je to možné.
-  Doprovází na úřad či k lékařům, pomáhá při komunikaci s institucemi.
-  Svou pozornost zaměřuje na změnu v přístupu ke vzdělání a volnému času u nové generace dětí z těch rodin, kde na toto téma ne-
   byl doposud kladen velký důraz.

Husovo náměstí 36
Lomnice nad Popelkou 512 51

Šárka Bezušková Střížková DiS.
bezuskova@charitajicin.cz, tel.: +420 735 747 407  
                          

Co se nám v roce 2021 povedlo? 

- Dětská aktivizační skupina (realizovány dvě věkově i obsahově odlišné dětské skupiny) - práce s dětmi z klientských rodin, kte-
   ré jsou vedeny ke spolupráci, smysluplnému trávení volného času, komunikaci a rozvoji sociálních dovedností.
- Cochem Semily – zapojení  do  interdisciplinární  spolupráce (OS Semily, OSPOD Semily, Turnov, Jilemnice a poskytovatelů od-
   borné pomoci z řad NNO); 
- Zaučení nové vedoucí a nových členů týmu;
- Intenzivnější práce s dětmi v regionu a jejich začlenění do běžných  kroužků. Navázání  spolupráce s poskytovateli  volnočaso-
   vých aktivit i se ZŠ;
- Intenzivnější práce s předškoláky – snaha omezit automatické umísťování dětí z vyloučených lokalit do speciálních  škol  prací 
   s předškoláky a rodiči přímo v rodinách, předcházení nepřipravenosti dětí z klientských rodin na školní docházku. 
- V průběhu roku 2021 Centrum Fialka pracovalo celkem se 144 osobami – dospělými i dětmi.

Ambulance:
 Terén: 
 Služba: 

maximální okamžitá kapacita – 2 klienti
 maximální okamžitá kapacita – 4 klienti
 služba může být sjednána maximálně pro 30 klientů

Maximální kapacita služby 
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NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Pobočky:

Vedoucí: 

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 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 sourozen-
   ci a dalšími členy rodiny)
- neuznávají autority (např. rodiče, učitele)
- 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

Na Jihu 553, Jičín 506 01
Janderova 808, Hořice 508 01
Masarykovo nám. 325, Nová Paka 509 01

Jan Wagneter
vedouci.nzdm@charitajicin.cz
tel.: 731 646 979                        

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB EXIT JIČÍN
Adresa sociální služby:
Kapacita služby: 

Klub je určen pro děti a mládež ve věku od 9 do 26 let z Jičína a jeho okolí.

Důležité události v roce 2021:
- Zlepšení návštěvnosti klubu o letních prázdninách. 
- Depistážní činnost – v roce 2021 jsme zahájili monitoring pro registraci terénní formy poskytování služby. Díky depistáži jsme oslo-
   vili i několik nových zájemců, kteří se stali klienty. 
- Covid 19 – poskytli jsme materiální i psychickou pomoc klientům při distanční výuce, zvládli jsme velký nápor klientů, kteří potře-
   bovali pomoc při domácích úkolech či dalších školních přípravách. 
- Podařilo se nám navázat nové pracovní vztahy se SaS, díky kterým mohou naši klienti využít možnost terapií. 

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

Preventivní programy

Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program 
na určitá témata. 

Mezi nejzajímavější programy, které v Exitu proběhly, patří: 
Bezpečně s Exitem, Sebevědomý červen v Exitu nebo Exit 
jako státní průvodce. 

Počet klientů (zájemci a uživatelé) 68 35 103

Muži Ženy Celkem

Počet uživatelů 40 20 60

Počet kontaktů (docházka) 669 629 1 298

Počet vykonaných služeb 5 967 6 006 11 937

Statistika 2021

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 HOŘICE

Adresa sociální služby:
Kapacita služby: 

Klub je určen pro děti a mládež ve věku od 8 do 20 let z Hořic a jeho okolí.

Důležité události v roce 2021:
- Podařilo se nám vyrazit do ulic města Hořic, kde jsme prováděli depistážní činnosti, díky které jsme se rozhodli pro registraci te-
   rénní formy poskytování služby. 
- O letních prázdninách jsme pomohli studentům s úspěšným absolvováním reparátů. 
- Prezentovali jsme klub na půdě hořické základní školy. 
- N áš klub navštívili žáci ze základní školy, pro které jsme připravili preventivní programy. 
- Zvýšila se návštěvnost klubu.

Janderova 808, Hořice 508 01
20 osob v daný okamžik                       

Preventivní programy

Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní program 
na určitá témata. 

Mezi nejzajímavější programy, které v PoHoDě proběhly, 
patří: Zdraví je nejdůležitější kvalita těla, Vyvaruj se problé-
mům a buď v PoHoDě nebo Opakování je matka moudrosti. 

Počet klientů (zájemci a uživatelé) 30 36 66

Muži Ženy Celkem

Počet uživatelů 16 12 28

Počet kontaktů (docházka) 336 166 502

Počet vykonaných služeb 1 008 2 636

Statistika 2021

1 628

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. 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB RELAX NOVÁ PAKA

Adresa sociální služby:
Kapacita služby: 

Klub je určen pro děti a mládež ve věku od 8 do 20 let z Hořic a jeho okolí.

Důležité události v roce 2021:
- C ovid-19 – poskytli jsme zázemí klientům, kteří neměli možnost absolvování on-line hodin. Těmto klientům jsme poskytli i vybave-
   ní, materiály ke vzdělávání a podporu. 
- Úspěšně jsme zahájili depistážní činnosti, díky které jsme oslovili 73 potencionálních zájemců o službu. Někteří potencionální zá-
   jemci se záhy stali i našimi klienty. 
- Náš klub zaznamenal větší návštěvnost „potencionálních zájemců” a klientů. 
- Započali jsme s přípravou terénních programů na půdě místních škol. 

Masarykovo nám. 1, Nová Paka 509 01
20 osob v daný okamžik                       

Preventivní programy

Každý měsíc pro klienty připravujeme preventivní programy 
na určitá témata. 

Mezi nejzajímavější programy, které v Relaxu proběhly, 
patří: Má to smysl, Musíme si pomáhat a Žijeme on-line.  

Počet klientů (zájemci a uživatelé) 61 63 124

Muži Ženy Celkem

Počet uživatelů 22 10 32

Počet kontaktů (docházka) 349 232 581

Počet vykonaných služeb 1 270 2 235

Statistika 2021

965

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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OCHJ Veronika s.r.o., IČ: 07544227

Sídlo:
Provozovny:

Vedoucí: 

Důležité události v roce 2021:

-  Ve spolupráci s městem Jičín byly zahájeny přípravné práce na projektu modernizace 
   provozu prádelny v Jičíně.
-  Pokračovali jsme ve spolupráci v rámci projektu „Do praxe bez bariér“. Vybraní studenti u nás 
  absolvovali praxi, kde se seznámili s provozem prádelen a dle svých možností a schopností i pomáhali. 
- Částečně jsme modernizovali provoz prádelny v Libáni (elektroinstalace, mandl).
- Stabilizovali jsme personální obsazení provozů prádelen.
- Nepatrně jsme rozšířili počet zaměstnanců.
- Zachovali jsme službu Prádlomobil.cz.
- Vyzkoušeli jsme si nové oblasti případné činnosti (výroba věnců a dekorativních předmětů).

Provoz celého sociálního podniku byl negativně ovlivněn pokračující pandemií Covid-19.

SOCIÁLNÍ PODNIK

Veronika
Sociální podnik Oblastní charity Jičín

Za hřištěm 436, Železnice 507 13
Jičín, Kosmonautů 833
Libáň, T.G.Masaryka 96

David Jung, pradelna@charitajicin.cz, tel.: 730 174 475

- 100% majitelem prádelny je Oblastní charita Jičín.
- Společnost je sociálním podnikem. Hlásí se ke konceptu integračního  sociálního podniku, tedy k principům sociálním, ekono-
   mickým, environmentálním a místním, které tvoří charakteristické rysy sociálního podniku.
- V rámci své činnosti se prádelna orientuje zejména na zaměstnanost, sociální začleňování a místní  rozvoj. Společensky  pros-
   pěšným cílem společnosti je vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro  osoby  výrazně  znevýhodněné na trhu práce 
   a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální  podporu. Těmito osobami jsou  především lidé se zdravotním  
   postižením. Společnost se zavazuje zaměstnat z celkového počtu svých  zaměstnanců  minimálně 40% osob znevýhodněných 
   na trhu práce.
- Prádelna je oficiálním zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a poskytuje náhradní plnění dle zákona č. 435 / 2004 Sb.
- Společnost se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu a podporuje svou činností sociální začleňování 
   osob znevýhodněných na trhu práce.
- Ve   svém   podnikání  se  zavazuje  k  využívání  místních  zdrojů, k odběratelsko  - podnikatelské   spolupráci  se  společnostmi 
   a organizacemi místní komunity, s nestátními neziskovými organizacemi prosazujícími zájmy cílových skupin v sociálním  pod-
   nikání a k posilování  širšího  povědomí  odborné i laické veřejnosti o problematice sociálního začleňování a sociálního podni-
   kání na místní úrovni.
- Prádelna má zformulované  zásady  environmentálně  šetrného  provozu tak, aby její činnost  byla  v  maximální  možné  míře 
   ohleduplná k životnímu prostředí.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Porovnání tržeb dle jednotlivých měsíců

2020
2021
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Důležité události v roce 2021:

V roce 2021 bylo velmi studené jaro. Včelaři pamětníci říkali, že nejhorší, 
co kdy zažili. Do květů ovocných stromů se včely dostaly jen na velmi krátkou 
dobu a snůšku nám zachraňovala snad jen řepka. Hodně včelařů tak mělo med 
jen pro svoji rodinu a přebytky na prodej nebyly. 

My jsme prodali celkem 174 kg.

             Robousy a Libosad Umístění našich včelnic:  
     17Počet zazimovaných včelstev:

Med si u nás můžete objednat prostřednictvím našich webových stránek www.charitajicin.cz.

CHARITNÍ VČELNICE

1

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  vzdě-
lávacího programu spolupracuje  každý  pracovník, a to na základě  svých  individuálních profesních potřeb a na základě potřeb 
našich uživatelů. 

P ovažujeme za důležité  dávat  prostor pro diskuzi nad základními spirituálními a etickými tématy  jako  jsou  lidská  naděje, bo-
lest, 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.
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Předpokládaný výhled činností na rok 2022
 

- Nastartovat užší spolupráci mezi našimi dvěma službami (sociálně  aktivizační  služba pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub 
   pro děti a mládež) s cílem lépe podchytit problémy v rodinách s dětmi. 
- Provést přestavbu prostor prádelny v Jičíně. 
- Pořídit dva nové automobily pro pečovatelskou službu.
- Otevřít Domov se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autistického spektra na Rváčově.  
- Zrealizovat sbírku školních potřeb. 
- Zrealizovat výlet pro naše zaměstnance 



ROZVAHA K 31. 12. 2021
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AKTIVA
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM 1 799,00                1 749,00                
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem -                         -                         
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 275,00                3 720,00                
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3 275,00                3 720,00                
Nedokončený DHM -                          -                          
Dlouhodobý finanční majetek celkem 300,00                   300,00                   
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1 776,00 -               2 271,00 -               
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 1 776,00 -               2 271,00 -               

KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM 4 010,00                3 851,00                
Zásoby celkem 45,00                     42,00                     
Zvířata 44,00                     35,00                     
Materiál na skladě 1,00                       4,00                       
Zboží na skladě a v prodejnách -                          3,00                       
Pohledávky celkem 549,00                   811,00                   
Odběratelé 222,00                   1,00                       
Poskytnuté provozní zálohy 264,00                   474,00                   
Ostatní pohledávky 63,00                     222,00                   
Pohledávky za zaměstnanci -                          -                          
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků -                          -                          
Dohadné účty aktivní -                          114,00                   
Krátkodobý finanční majetek celkem 3 323,00                2 914,00                
Peníze na cestě -                          -                          
Pokladna 24,00                     75,00                     
Ceniny -                          -                          
Účty v bankách 3 299,00                2 839,00                
Jiná aktiva celkem 93,00                     84,00                     
Náklady příštích období 93,00                     57,00                     
Příjmy příštích období -                          27,00                     

AKTIVA CELKEM 5 809,00          5 600,00          

PASIVA
Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu dni 

účetního období

Vlastní zdroje celkem 1 932,00                2 169,00                
Jmění celkem 1 961,00                2 145,00                
Vlastní jmění 1 320,00                940,00                   
Fondy 641,00                   1 205,00                
Výsledek hospodaření celkem 29,00 -                    24,00                     
Účet výsledku hospodaření -                          24,00                     
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 29,00 -                    -                          
Cizí zdroje celkem 3 877,00                3 431,00                
Dlouhodobé závazky celkem 114,00                   176,00                   
Dlouhodobé bankovní úvěry 80,00                     152,00                   
Ostatní dlouhodobé závazky 34,00                     24,00                     
Krátkodobé závazky celkem 2 428,00                2 808,00                
Dodavatelé 211,00                   45,00                     
Ostatní závazky 180,00                   11,00                     
Zaměstnanci 1 008,00                1 362,00                
Ostatní závazky vůči zaměstnancům 2,00                       
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 542,00                   688,00                   
Ostatní přímé daně 132,00                   117,00                   
Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu a uz. samospr. celků

Dohadné účty pasivní 355,00                   563,00                   
Jiné závazky -                          20,00                     
Jiná pasiva celkem 1 335,00                447,00                   
Výdaje příštích období 19,00                     273,00                   
Výnosy příštích období 1 316,00                174,00                   

PASIVA CELKEM 5 809,00          5 600,00          



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021
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NÁKLADY   HLAVNÍ ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST
CELKEM

Spotřeba materiálu, energie a ostatních nekladovatelných dodávek 1 948,00                  10,00                     1 958,00                

Prodané zboží 3,00                      3,00                      

Opravy a udržování 184,00                     184,00                  

Cestovné 104,00                     -                         104,00                  

Náklady na prezentaci 1,00                         -                         1,00                      

Ostatní služby 2 036,00                  2,00                      2 038,00                

Změna stavu zásob vlastní činnosti -                           8,00                      8,00                      

Mzdové náklady 17 243,00                 -                         17 243,00              

Náklady na sociální a zdravotní pojištění 5 502,00                  -                         5 502,00                

Zákonné sociální náklady 79,00                       -                         79,00                    

Ostatní sociální náklady -                           -                         

Úroky 14,00                       1,00                      15,00                    

Daně a poplatky 4,00                         1,00                      5,00                      

Ostatní pokuty a penále, manka a škody 8,00                         8,00                      

Odpis nedobytné pohledávky 1,00                         1,00                      

Dary -                           1,00                      1,00                      

Jiné ostatní náklady 34,00                       -                         34,00                    

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 490,00                     6,00                      496,00                  

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

Poskytnuté členské příspěvky 13,00                       -                         13,00                    

Daň z příjmu 5,00                         5,00                      

NÁKLADY CELKEM 27 666,00              32,00                  27 698,00           

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST
CELKEM

Tržby z prodeje služeb 1 986,00                  22,00                     2 008,00                

Tržby za výrobky, tržby za prodané zboží -                           39,00                     39,00                    

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále -                           -                         -                         

Úroky přijaté 24,00                       -                         24,00                    

Zúčtování fondů 478,00                     9,00                      487,00                  

Jiné ostatní výnosy 148,00                     148,00                  

Tržby z prodeje dl. Hmotného a nehmotného majetku -                           -                         -                         

Přijaté příspěvky, dary 97,00                       97,00                    

Provozní dotace 24 915,00                 4,00                      24 919,00              

VÝNOSY CELKEM 27 648,00              74,00                  27 722,00           

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ STŘEDISEK Náklady Výnosy HV

Centrum SASanka 7 091,00 7 086,00 -5,00

Navazující služby - pověření k SPOD 572,00 571,00 -1,00

Centrum Fialka Lomnice n. Popelkou 2 234,00 2 233,00 -1,00

NZDM Exit 1 609,00 1 608,00 -1,00

NZDM PoHoDa 1 516,00 1 514,00 -2,00

Charitní pečovatelská služba 12 229,00 12 228,00 -1,00

Dobrovolníci 242,00 242,00 0,00

NZDM Relax 1 498,00 1 498,00 0,00

Správa 675,00 667,00 -8,00

Pronájmy - hospodářská činnost 0,00 22,00 22,00

Včely - hospodářská činnost 23,00 45,00 22,00

Obchůdek - hospodářská činnost 9,00 8,00 -1,00

CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 27 698,00 27 722,00 24,00
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Průměrný počet zaměstnanců na hlavní PP ve fyzických osobách 45

Přepočtený počet zaměstnanců na hlavní PP 42

Dohody konané mimo pracovní poměr DPP+DPČ 20

Mzdové náklady  - hlavní pracovní poměr 16 436,00
   z toho náklady za DPN 255,00

Mzdové náklady - DPP a DPČ 807,00

Mzdové náklady celkem 17 243,00

Náklady na vzdělávání zaměstnanců 67,00

ZAMĚSTNANCI k 31.12.2021

MPSV ČR 19448,00

MV ČR 28,00

UP Jičín 84,00

KHK 1 884,5

LBC kraj 91,00

Město Jičín 1310,00

Město Lomnice n. Popelkou 100,00

Město Libáň 300,00

Město Kopidlno 400,00

Město Vysoké Veselí 240,00

Město Hořice 150,00

Město Železnice 60,00

Město Nová Paka 416,00

Město Semily 69,00

Obec Chomutice 6,00

Obec Stará Paka 15,00

Obec Holín 6,00

Obec Lužany 8,00

Obec Mlázovice 12,00

Obec Choteč 6,00

Obec Soběraz 6,00

Obec Slatiny 6,00

Obec Svatojánský Újezd 6,00

Obec Nemyčeves 6,00

Obec Jičíněves 3,00

Obec Butoves 6,00

Obec Kbelnice 6,00

Obec Rokytňany 6,00

Obec Valdice 20,00

Obec Bukvice 6,00

Obec Ostroměř 10,00

Obec Údrnice 6,00

Obec Staré Hrady 6,00

Obec Staré místo 6,00

Obec Podhorní újezd 6,00

Obec Úlibice 6,00

Obec Veliš 6,00

Obec Sedliště 6,00

Obec Slavhostice 6,00

Obec Sběř 15,00

Obec Ostružno 3,00

Obec Žlunice 20,00

Chov včel 4,50

Neinvest. dotace na projekt 114,00

CELKEM 24 919

Ostatní dárci - peněžní i nepeněžní dary 97
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Oblastní charita Jičín

Zapsaná v Rejstříku církevních právnických osob
vedeném Ministerstvem kultury

pod číslem jednacím 8/1-04-712/1996

IČO: 73633755
DIČ: CZ73633755

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

č.ú: 2914882379/0800

Statutární zástupci: 
ředitel  Bc. David Rejlek, DiS.
email: reditel@charitajicin.cz

zástupkyně ředitele Ing. Alena Dobiasová
email: ekonom@charitajicin.cz

 
www.charitajicin.cz

Kompletní znění výroční zprávy včetně přílohy účetní závěrky je k dispozici
na www.charitajicin.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy.
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