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FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Úvodní slovo
Milí přátelé a příznivci Charity,
je pro mě milou povinností vám opět po roce předložit
přehled naší práce za uplynulý rok 2019. Na následujících
stránkách se dozvíte podrobnosti o naší práci ve prospěch
klientů v našem regionu. Z nejdůležitějších změn a novinek
například vybírám otevření dřevařské dílny v naší Slunečnici,
otevření Občanské poradny v Trutnově nebo zahájení
projektu na podporu pečujících osob prostřednictvím MAS
Královédvorsko. Těch změn a novinek je mnohem víc. O nich
se dočtete na dalších stránkách.
Rok 2019 byl pro nás důležitý i tím, že jsme byli zapojeni
ve vzdělávacím projektu, který nám pod odborným vedením lektorů a supervizorů pomáhal
nejen ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb, ale také nám umožnil se zamyslet
nad dalšími možnostmi našeho rozvoje, tedy kam napřít svoje síly dál.
Proč? Abychom profesionálně pomáhali, kde je to nejvíc potřeba. Aby spolu se stoupající
specializací rostla i naše odbornost a tím důvěra v nás. Abychom v neposlední řadě
k potřebným přistupovali s lidskostí a respektem k jejich duchovním potřebám.
My všichni pracovníci Farní charity Dvůr Králové nad Labem jsme vděčni vám všem, kteří nás
podporujete jakýmkoliv způsobem. Děkujeme vám, že se společně s námi podílíte na šíření
dobra.

S úctou
Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 3. 2020
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Kdo jsme
Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Farní charita byla založena
1. 6. 1992 a je složkou Diecézní katolické charity Hradec Králové.
Sídlo: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
Kancelář vedení: Rooseveltova 315, Dvůr Králové nad Labem
Právní forma: Farní charita Dvůr Králové nad Labem je církevní právnickou osobou
evidovanou podle zákona č.3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských
společnostech, v platném znění.
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Kateřina Hojná
zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Litošová
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1306373349/0800
Datová schránka: fx2bsri

Poskytované služby
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka (NZDM) od 1. 1. 2008
 Občanské poradny (OP)
 Dvůr Králové nad Labem od 1. 12. 2004
o Pobočky ve Vrchlabí, Hostinném a Trutnově
 Jaroměř od 1. 12. 2005
 Hořice od 1. 7. 2007
 Osobní asistence  Domácí péče (OA) od 1. 12. 2006
 Sociálně terapeutická dílna Slunečnice (STD) od 15. 4. 2011
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint (SAS)
od 1. 1. 2013

 Centrum pro rodinu Klubko (Náhradní rodinná péče NRP) od 24. 1. 2013
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Organizační struktura
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Naši lidé
Mgr. Kateřina Hojná
Mgr. Kateřina Litošová
Kateřina Veselá
Bc. Petra Vališková
Mgr. Kateřina Bernardová
Lucie Rumlová
Ivana Simonová

ředitelka
zástupkyně ředitelky
administrativní pracovnice, vedoucí kanceláře
sociální pracovnice, metodik
projektová manažerka
administrativní pracovnice
administrativní pracovnice

Iva Rejlová
Romana Kubíčková
Mgr. Lenka Mazancová

administrativní pracovnice, vedoucí Fundraising a PR
administrativní pracovnice
PR, webmaster

Jana Mikásková, DiS.
Bc. Erika Gašparová
Bc. Monika Machatová
Ing. Bc. Hana Malinová
Mgr. Martina Nyklová
Ing. Zdeněk Bartoš

sociální pracovnice, vedoucí OP
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
odborná poradkyně
odborný poradce, technický pracovník

Mgr. Kateřina Litošová
Bc. Jana Vébrová
Kristýna Uveričová
Monika Sefraniová
potraviny

sociální pracovnice, vedoucí NZDM Střelka
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovník v sociálních službách, šatník, trdelníky

Mgr. Erika Lášková
Mgr. Marie Fingrová
Hana Klvanová, DiS.
Bc. Marcela Tomášková
Bc. Eva Novotná
Bc. Adéla Bopková
Mgr. Pavlína Gandurská

sociální pracovnice, vedoucí SAS Labyrint (od 1.12.)
sociální pracovnice, vedoucí SAS Labyrint (do 30.11.)
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice

Bc. Alena Šimková
Mgr. Šárka Tauchmanová
Bc. Michaela Kuldová/Adamcová
Bc. Iveta Serbousková
Eva Pavlová, DiS.

sociální pracovnice, vedoucí NRP Klubko
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
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Alena Rufferová
Alena Rufferová, ml.
Bc. Marie Krétová
Daniela Krátká
Jana Krupařová
Gabriela Macková

koordinátorka programů a respitních akcí
respitní pracovnice
respitní pracovnice
respitní pracovnice
respitní pracovnice
respitní pracovnice

Mgr. Kateřina Hlaváčková
Renata Kloudová
Simona Bednářová
Jana Šturmová
Miluše Michálková
Pavlína Haková
Oldřich Špaček

sociální pracovník, vedoucí STD
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
technický pracovník

Mgr. Jana Čudejková
Bc. Renáta Pospíšilová
Adéla Cicáková
Iva Dvorská
Lada Kudrnová
Martina Mazáčová
Hana Pojezdná
Veronika Šolcová
Irena Exnarová
Miroslava Malinová
Andrea Karbanová
Petra Poláková
Kristýna Rochová Fantová
Kateřina Pešková
Vendula Švábová

sociální pracovnice, vedoucí OA
sociální pracovnice
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách
pracovnice v sociálních službách

Gabriela Šulcová
Adéla Kloudová
Alena Jahnátková
Michaela Tlapáková

ostatní pracovnice, úklid
ostatní pracovnice, úklid
ostatní pracovnice, úklid
ostatní pracovnice, úklid
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Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Střelka
Mgr. Kateřina Litošová
731 604 695
strelka@charitadk.cz

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka (dále jen „klub Střelka“) v roce 2019
doprovázelo 52 dětí a mládeže ve věku 6 až 20 let ze Dvora Králové a okolí. Cílem
působení klubu Střelka je klient, který se umí orientovat ve své situaci, umí pracovat
se sociálními a zdravotními riziky, zvýšit své kompetence pro kvalitnější život.
V roce 2019 proběhly například tyto preventivní programy: Hodnocení roku
a novoroční předsevzetí, Můžu si to vzít nebo ne? Třídění odpadu, Infekční
onemocnění, Práce s pocity, Práce se smysly, Bezpečnost na ulici, Zdravá výživa,
Požární ochrana, Práce se strachem, Budoucí povolání, Zdravý životní styl, Rodina,
Lidé kolem nás, Kamarádství, Vztahy mezi partnery, Důvěra v informace
na internetu, Adopce na dálku, Zuby - prevence, Cvičení, Smysl Velikonoc, Romská
kultura, Sebepoznávací prográmek, Seberozvoj, Bezpečnost na ulici, Návštěva
lékaře, Návykové látky, Bezpečnost internetu, Volby, Bezpečně u vody, První pomoc
při bodnutí hmyzem, Úžeh, Scio nanečisto, Škola, Práva dítěte, Práce s Wordem,
Kyberšikana,
Dušičky
vs. Halloween,
Kosmetika a líčení.
 Počet návštěv = 1179

Pracovníci poskytli znevýhodněným dětem
celkem 86 hodin podpory při přípravě do
školy. Ukončen byl provoz klubu ve Vítězné
- Kocléřově. Nízkoprahové zařízení zahájilo
1x týdně i práci v terénu.
V září byla dokončena rekonstrukce
prostor klubovny ve Dvoře Králové.
Klienti mohou nyní využívat klub pro své
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aktivity efektivněji než doposud. Vyměněny byly staré společenské hry, učební
pomůcky, nábytek a doplněny hudební nástroje. Klub navíc získal novou kontaktní
místnost využívanou na individuální rozhovory mezi vedoucími a dětmi. Sdílení
a citlivé vcházení do životních příběhů dětí je totiž základním nástrojem činnosti
sociálního pracovníka.
Právě kontaktní místnost se stává místem, kde se řeší vrstevnické vztahy, problémy
s autoritami, budoucnost a obzvláště někdy tak náročná přítomnost. Podpora
v užitečných rozhodnutích a seznamování se zdravotními i sociálním riziky se tak
stává běžnou součástí rozhovorů v klubu.
Personál klubu Střelka prochází vzdělávacím projektem: probíhaly pravidelné
supervize týmu s psychology například na témata: poruchy chování, specifické
poruchy učení, logopedické vady. Dále tým prošel metodickým auditem, po jehož
absolvování následovala celoroční intenzivní práce nad revizemi zásadních metodik,
jako je: veřejný závazek, individuální plánování, smlouvy, hodnocení služby a další.
NZDM působí rovněž na sociálních sítích, kde se setkává s mládeží mnohdy snadněji
než v přímém kontaktu. Kontakt na klub a jeho program najdete na:
www.charitadk.cz a na facebooku: Klub Střelka.
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Občanské poradny
Jana Mikásková, DiS.
731 036 324
poradna.sp@charitadk.cz

Občanské poradny Farní charity Dvůr Králové nad Labem působí na několika místech,
kde poskytují své služby. Jedná se o Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř,
Vrchlabí, Hostinné a od 20.7. 2019 nově i v Trutnově.
V roce 2019 prošel náš tým personálními změnami, nyní je stabilní. V této chvíli tým
tvoří 4 hlavní poradci a 3 odborní poradci: právnička, ekonom a jeden poradce, který
poskytuje přímé poradenství v psychologické oblasti.
Celkem v loňském roce navštívilo poradny 958 klientů, o 149 klientů více než v roce
2018. Celkově se uskutečnilo 2 251 konzultací. Poradnu nejčastěji navštěvují klienti
ve věku od 18 do 64 let.
Občanská poradna má akreditaci k podávání návrhů na oddlužení. V roce 2019 jsme
podali 134 návrhů na oddlužení, což je o 81 návrhů více než v roce předchozím.
Tento nárůst jistě souvisí s novelou, která je v platnosti od 1.6.2019 a zásadně změnila
podmínky pro vstup do oddlužení. Téměř vždy bylo oddlužení povoleno,
dále už záleží na klientovi, zda úspěšně
 Počet kontaktů = 958
projde až k osvobození od dluhů.
Zázemí poradny ve Dvoře Králové prošlo
rozsáhlou rekonstrukcí. Poradna je
kompletně nově vybavená díky projektu od
Nadace ČEZ, do kterého jsme byli
zapojeni.
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Nově vybavena a otevřena byla také poradna v Trutnově, která se kapacitně rychle
zaplnila.
Občanská poradna řeší velký záběr oblastí a nezaměřuje se pouze na dluhovou
problematiku, ale také např. na oblast sociální, majetkovou, rodinnou, finanční.
V roce 2019 byla nejčastěji řešena problematika dluhová, dále převládaly rodinné
vztahy, zejména rozvody a úprava poměrů nezletilých dětí. Mezi jednu z častých
problematik, se kterou jsme se v loňském roce potýkali, byly smlouvy na aukce
energií.
V některých případech dochází k nereálnému očekávání ze strany klienta o činnosti
naší poradny. V těchto případech musíme upozornit zájemce, že nejsme právníci
a některé činnosti přísluší pouze jim. Jedná se zejména o sepisování žalob, majetková
vypořádání, darovací smlouvy na nemovitost apod.
V roce 2019 proběhlo školení zaměstnanců v rámci vzdělávacího projektu.
Zaměstnanci se školili zejména v oblasti dluhové problematiky a práva, ale také prošli
školením asertivního chování a zvyšování psychické odolnosti sociálních pracovníků.
Na základě výsledků z auditu probíhaly konzultace a aktualizace metodik, které vedly
ke zvyšování kvality naší práce.
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Osobní asistence 
Domácí péče
Mgr. Jana Čudejková
731 401 416
asistence@charitadk.cz

Rok 2019 byl v osobní asistenci ve znamení tří velkých pilířů, náročné, avšak
potřebné a mnohdy i radost přinášející práce.
1. prošli jsme auditem sociální služby osobní asistence
2. v březnu se rozběhl projekt „Podpora pečujících osob“, který rozšiřuje naši
nabídku podpory a pomoci na lidi, kteří pečují o své blízké
3. uskutečnilo se komplexní profesní vzdělávání zaměstnanců v osobní
asistenci
V roce 2019 jsme poskytovali osobní asistenci 47 klientům, celkem jsme byli
na 3 027 návštěvách a odsloužili jsme
7 010 hodin. Toto jsme mohli zvládnout
 Počet hodin přímé péče je
díky obnovenému vozovému parku
o 1000 více než v roce 2018
služby. Najezdili jsme celkem 41 947 km.
Všechny pracovnice osobní asistence
získaly osvědčení institutu Bazální
stimulace, techniky tohoto přístupu
používáme při kontaktu s našimi klienty.
Dále jsme se vzdělávali v oblasti krizové
intervence, získávání komunikačních
dovedností. Vedoucí služby absolvovala
psychosociální výcvik.
12

 Zvyšujeme si profesní
dovednosti v celé službě
 Podpora pečujících
odstartovala
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Projekt „Podpora pečujících osob“
Začali jsme v březnu 2019. Proběhly přípravy, vizualizace služby, nákup vozidla,
propagace, tak aby se v červenci mohly uskutečnit první vzdělávací kurzy pro lidi
s mentálním postižením. Letní kurzy byly zaměřeny na získávání sociálních
dovedností lidí s mentálním postižením a jejich ověření v praxi za doprovodu
lektorů. Kurzy proběhly v podnětné a milé atmosféře, podle ohlasů klientů,
můžeme kurzy připravovat i na další rok.
Podařilo se nám oslovit část pečujících osob, kteří se starají o blízké s mentálním
postižením a kteří se u nás začali scházet jako svépomocná skupina. V této
souvislosti se na popud pečujících v listopadu uskutečnilo velké setkání lidí
s mentálním postižením a pečujících na akci „Když všichni tančí“. Atmosféra byla
skvělá a je jisté, že se akce bude opakovat.
Díky projektu můžeme nyní nabízet i individuální setkávání. Buď se sociálními
pracovnicemi v rámci poradenství a podpory nebo s psychoterapeutkou.
Tuto formu pomoci využilo 18 klientů.

Foto z kurzu Bezpečné cestování
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Sociálně terapeutická dílna
Slunečnice
Mgr. Kateřina Hlaváčková
491 616 360, 731 401 417
slunecnice@charitadk.cz

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice (dále jen „STD Slunečnice“) je určena lidem
s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let,
kteří jsou obtížně umístitelní na otevřeném nebo chráněném trhu práce. V dílně
se učí pracovním návykům a dovednostem a kontaktu se společenským
prostředím.
Služba probíhala formou ambulance v pracovní dny od 8 do 15 hod
a v Tréninkovém obchodu Slunečnice od 8 do 12hod a od 13 do 16 hod. V STD
Slunečnici pracovali klienti v dílně ručních a šicích prací, zahradních a úklidových
prací, dílně kuchyňských a dřevařských
Podařilo se nám:
prací.
V Tréninkovém
obchodu
 zasadit 28 kg brambor
Slunečnice, který se stal nedílnou
 podílet se na stáčení
součástí dílny a kam se vrací stálí
vlastního medu
zákazníci, se klienti učili komunikovat,
 nasbírat ovoce na 80 l moštu
nabízet a prodávat zhotovené výrobky a
 vyrobit na zakázku 140 ks
ošacení, které třídili a připravovali
výrobků
k prodeji.
Během tohoto roku byly prostory dílny
vybaveny novou podlahovou krytinou,
14
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vymalovány a dovybaveny nábytkem a dalšími pomůckami. V druhé polovině
roku byl otevřen nový prostor pro dřevařské práce, kde se měli klienti možnost
seznámit s novým nářadím a vyzkoušet si např. vypalování, řezání, broušení
a montování výrobků ze dřeva. V rámci zahradních prací sázeli a pěstovali
brambory, starali se o ovocné stromy, sbírali ovoce a učili se pracovat se zahradní
technikou.
Pro „Týden vzdělávání dospělých“, který se každoročně koná na ÚP Trutnov,
připravovali klienti naší dílny obilné nahřívací sáčky a levandulová látková srdíčka
jako drobný dárek pro účastníky akce. Také byla navázána spolupráce
s Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem.
Tradičně se dílna prezentovala v rámci společenských a kulturních aktivit také
na pravidelných prodejních trzích ve Dvoře Králové nad Labem, v Žirči
a v prostorách elektrárny ČEZ v Trutnově, kde dílna prezentovala a prodávala
svoje výrobky zaměstnancům firmy. V průběhu roku klienti v rámci pracovní
exkurze navštívili terapeutickou dílnu ve městě Králíky, kde měli možnost poznat
a vyzkoušet si nové činnosti a inspirovat se tak dalšími dovednostmi a nápady.
V STD Slunečnici i tento rok probíhal individuální projekt „Služby sociální
prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který byl úspěšně ukončen k 30.6. 2019.
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Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi Klub Labyrint
Mgr. Erika Lášková
730 595 793
labyrint@charitadk.cz

Sociálně aktivizační služba Labyrint (dále jen „SAS Labyrint“) podporuje rodiny
s dětmi již více než šest let a to nejen formou terénní, ale také i ambulantní prací.
Oslovit SAS Labyrint může kdokoli, kdo pečuje o dítě či děti. V uplynulém roce 2019
služba dlouhodobě podporovala celkem 22 rodin.
S rodinami spolupracujeme vždy na základě jejich potřeb a přání tak, abychom jim
podali pomocnou ruku v jakýchkoli životních situacích. Společně usilujeme o pozitivní
změny. Nejčastěji se zabýváme oblastmi zaměřenými na zvýšení sociálních
a rodičovských kompetencí, zlepšování úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, eliminaci
záškoláctví, podporu při řešení šikany, pomoc s hospodařením rodiny, prevenci proti
zadlužení, praktické nácviky různých
činností, řešení bydlení včetně základního
 Počet kontaktů = 1302
poradenství a také dalšími činnostmi,
 Zprostředkovaná
potravinová pomoc = 59
o které
rodina
projeví
zájem.
 Zprostředkovaná hygienická
Při poskytování
služby
můžeme
pomoc = 12
spolupracovat i s dalšími organizacemi
a službami, jako například s Národní
potravinovou bankou, charitním šatníkem,
mateřskými a základními školami, lékaři,
úřady ad.
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Pracovníci služby SAS se pravidelně účastní setkání pracovních skupin pro rodiny
s dětmi v rámci procesu komunitního plánování a MAS Královédvorsko, z.s. Díky
tomu můžeme lépe podpořit změny, které jsou žádoucí. Stejně tak se stále
vzděláváme prostřednictvím individuálních a týmových supervizních setkání,
tak i prostřednictvím odborných vzdělávacích seminářů za účelem zvýšení
odbornosti při práci s rodinami a efektivním provázením v jejich životech.
V roce 2019 jsme začali spolupráci se základními školami a obcemi v rámci ORP
Královédvorska,
abychom
byli
schopni nabídnout naše partnerství
i rodinám v obtížně dostupných
obcích. Za účelem zvýšeného bezpečí
a anonymity byla na konci roku
dovybavena a zútulněna kontaktní
místnost pro jednání se zájemci
a klienty
služby.
K
dispozici
je PC s tiskárnou a s přístupem
na internet, pro děti dětský koutek.
Pracovníky služby SAS Labyrint
můžete potkat i na veřejných akcích,
jako jsou například Dny sociálních
služeb ve Dvoře Králové n/L., na
základních školách či na obcích v ORP Královédvorsko, nebo se více dovědět na
webových stránkách Farní charity Dvůr Králové nad Labem. Ve veřejných prostorách
úřadů, škol, ordinací lékařů a dalších organizací můžete narazit na naše propagační
materiály, které jsou připraveny právě pro naše klienty.
Do příštích let bychom nejen rádi stabilizovali, ale i rozšířili stávající pracovní tým
o odborníky z psychosociální a pedagogické oblasti. Zrealizovali spolupráci s kolegy
z občanské poradny především v problematice rozvodových a porozvodových
situacích, ve kterých bychom mohli klienty úspěšně provázet. Více se zaměříme
na pomoc s přípravou na předškolní a školní vzdělávání. Dále budeme podporovat
i krátkodobější spolupráci s klienty.
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Centrum pro rodinu Klubko
Náhradní rodinná péče
Bc. Alena Šimková
605 292 798
klubko.nrp@charitadk.cz

Centrum pro rodinu Klubko dlouhodobě podporuje rodiny s dětmi v náhradní rodinné
péči a posiluje vazby dětí v jejich přirozeném prostředí. Všichni v Klubku se svou
činností snažíme napomoci tomu, aby děti nemusely vyrůstat v ústavních zařízeních.
Působíme v Královéhradeckém kraji a náš pracovní tým je složen z vedoucí služby,
která zároveň pracuje jako sociální pracovník, dvou sociálních pracovnic
doprovázejících pěstounské rodiny na plný úvazek, jedné sociální pracovnice
na poloviční úvazek a koordinátorky respitních a vzdělávacích akcí na částečný
úvazek. V oblasti vzdělávání jsme se pravidelně účastnili setkávání doprovázejících
organizací, konferencí a kolegií náhradní rodinné péče, odborného vzdělávání
a pravidelných supervizí.
Propagace
V září 2019 jsme pořádali v ZOO Dvůr
Králové n. L. velkou propagační akci
na podporu pěstounství. Akci moderoval
Jan Tuna a hlavním hostem byla Nela
Boudová se svou pěstounskou dcerou
Sašou. Na akci vystupoval pěvecký sbor
Carpe Diem a taneční kroužek Zpěvanky ze
ZUŠ Dvůr Králové nad Labem. Hlavního
programu se zúčastnilo více než 500 osob.
V rámci akce probíhalo představení
činnosti
doprovázejících
organizací
působících v Královéhradeckém kraji,
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 V roce 2019 jsme spolupracovali
s 60 pěstounskými rodinami,
které pečovaly o 80 dětí
 Pořádali jsme 23 vzdělávacích
akcí v rozsahu 120 hodin
 Realizovali jsme 4 respitní akce,
kterých se zúčastnilo 36 dětí
 Zprostředkovali jsme 14
asistovaných
kontaktů
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interaktivní vzdělávání pro děti, malování na obličej, promítání dokumentu Rodiče
na pořád aj. Akce byla zároveň poděkováním pěstounům za jejich náročnou práci.
V loňském roce byl vytvořen Manuál pro pěstouny, který naše pěstouny seznamuje
se všemi důležitými informacemi týkajícími se pěstounství a spolupráce s naší
doprovázející organizací.
Vzdělávání pěstounů
V uplynulém roce Centrum připravilo pro své pěstouny nabídku vzdělávání, která byla
přizpůsobena jejich možnostem (školení s pozvanými lektory, e-learning, četba
doporučené literatury apod.). V průběhu roku jsme realizovali dva víkendové
vzdělávací pobyty v rozsahu 12 vzdělávacích hodin, tři sobotní 8 hodinové a 18
půldenních 4 hodinových vzdělávacích seminářů. Program vzdělávání byl vždy
vybírán s ohledem na přání, aktuální potřebu a časové možnosti doprovázených
rodin. Vzdělávání jsme připravili v celkovém rozsahu 120 hodin.
Respitní péče
V loňském roce Klubko pořádalo 4 respitní akce, kterých se celkem zúčastnilo 36 dětí.
Pořádali jsme výlet pro mladší děti do Tonga v Hradci Králové, dvakrát se děti
z pěstounských rodin zúčastnily víkendového pobytu a o letních prázdninách jsme
pro ně uspořádali pětidenní tábor na Pecce.
Respitní péče byla dále poskytnuta rodinám formou finančního příspěvku na hlídání
dítěte osobou blízkou, příspěvkem na tábor nebo pobytové školní akce.
Poděkování za spolupráci:
KÚ KHK, OSPOD v Trutnově, ve Dvoře Králové n. L., Hořicích, Rychnově nad Kněžnou, Tanvaldu,
Vrchlabí, Lounech a Magistrátu v HK.
Odborníkům a lektorům:
MUDr. Hadašové a MUDr. Hadašovi PhD., PhDr. Ing. Nýdrlemu, Mgr. Klabanové, Mgr. Bartoňové,
Mgr. Zvolánkové, Mgr. Žilkové PhD., Mgr. Jendekové, Mgr. Nyklové, PhDr. Mgr. Nádvorníkové, Bc.
Slezákové Dis., Mgr. Ženíškové a Mgr. Lence Půlpánové.
OCH Trutnov Maják centru náhradní rodinné péče, Salinger, z.s. Stopa čápa, Centru pěstounských
rodin, z.s., Diamant, Dětskému centru Dvůr Králové a Centru náhradní rodinné péče Domov
a rodina.
Nadaci TESCO a spolupracujícím obcím, které v roce 2019 poskytli Centru pro rodinu Klubko
významnou finanční podporu.
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Projekty
Kateřina Bernardová
739 685 115
katerina.bernardova@charitadk.cz

V uplynulém roce 2019 byla Farní charita Dvůr Králové nad Labem zapojena do těchto
projektů:
Název projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb Farní charity Dvůr Králové n. L.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007575
Projekt nám umožnil zvýšit naši odbornost díky nejrůznějším vzdělávacím akcím
napříč všemi službami.
Název projektu: Podpora pečujících osob
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009713
Projekt má za cíl poskytovat podporu pečujícím osobám, které se v domácím
prostředí starají o blízkou osobu závislou na péči a pomoci druhých.
Název projektu: Obnova zařízení a vybavení Nízkoprahového centra pro děti
a mládež
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/001029
Díky projektu MAS Královédvorsko jsme získali finance na obnovu zařízení a vybavení
NZDM Střelka.
Název projektu: Židle pro sociálního pracovníka
Nadace ČEZ
Získali jsme 99 000 Kč na vybavení občanské poradny ve Dvoře Králové nad Labem.
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Název projektu: Děti potřebují rodinu! Podpora pěstounské péče aneb pomozme
pěstounům.
Nadační fond Tesco: 30 000 Kč
Za získané prostředky jsme uspořádali letní respitní tábor pro děti z pěstounských
rodin.
Název projektu: Psychoterapeutická podpora pro děti z pěstounských rodin
Nadační fond Tesco 16 000 Kč
Díky nadačnímu příspěvku byla podpořena víkendová akce s odbornou
psychologickou podporou pro dospívající mládež z pěstounských rodin.

Získané prostředky z těchto projektů vnímáme jako nástroj k tomu, jak neustále
zvyšovat kvalitu našich služeb pro veřejnost, celé organizace i nás samotných
pracovníků. Úsilí, které nad rámec naší běžné činnosti do projektů vkládáme,
je zde smysluplně odměněno naším společným růstem.
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Tříkrálová sbírka
Iva Rejlová
734 435 102
fundraising@charitadk.cz

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice, kterou
každoročně pořádá Charita Česká republika. Do ulic obcí a měst vychází více než
14 tisíc skupinek koledníků, což je přibližně 50 000 dobrovolníků. Skupinku většinou
tvoří jeden dospělý s pokladničkou a tři malí koledníci převlečení za Tři krále. Podle
staré tradice chodí koledníci koledovat od domu k domu s přáním štěstí, pokoje
a zdraví do nového roku.
Ve Dvoře Králové nad Labem a okolních obcích probíhala sbírka v termínu 3.- 6. ledna
2019. Díky nezištné dobrovolnické pomoci všech koledníků se podařilo celkem
vykoledovat 343 972 Kč.
Výtěžek sbírky byl použit na přímou pomoc občanům v nouzi, dále na provoz
Občanské poradny a zkvalitnění služeb Osobní asistence • Domácí péče.

Touto
cestou
bychom
chtěli
poděkovat všem dobrovolníkům a
zvláště pak malým koledníkům.
V neposlední řadě velké díky patří
dvorským školám, v první řadě vedení
ZŠ Podharť, které aktivně pomohlo již
po několikáté při náboru koledníků.
Odměnou pro všechny koledníky bylo
promítání pohádky „Když draka bolí
hlava“ v sobotu 12. ledna v kině Svět.
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Charitní sbírka ošacení
Monika Sefraniová
731 602 077
satnik.dk@gmail.com

Charitní sbírka ošacení pomáhá potřebným lidem. Ošacení tak nekončí na skládkách,
ale je nadále využito. Darované věci jsou tříděny. Část je odložena pro potřebné
osoby, další oblečení je pak pracovníky a klienty STD Slunečnice vypráno, vyžehleno
a nabízeno k prodeji v Tréninkovém obchodě. Věci, které nejsou využity, jsou předány
firmě Dimatex CS, spol. s r. o. k dalšímu zpracování. Za rok 2019 se jednalo o 3 600 kg
textilu.
PŘÍJEM OŠACENÍ
Použité, čisté a upotřebitelné oblečení (nebo také obuv, látky a bytový textil),
lze přinášet v pracovní dny na Římskokatolickou faru v ulici Palackého čp. 99.
Pro snazší manipulaci prosíme dárce, aby oblečení přinášeli v pytlích nebo krabicích
a nechávali je na dolní chodbě.
VÝDEJ OŠACENÍ
Pracovnice charitního šatníku je k zastižení
po telefonické domluvě na tel. 731 602 077
nebo na mailu: satnik.dk@gmail.com.
V roce 2019 byl textil vydán deseti rodinám
a dále pěti ženám a třem mužům. K vydávání
ošacení dochází v průběhu roku opakovaně,
podle potřeb klientů.
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Potravinová sbírka
Farní charita Dvůr Králové nad Labem je členem Potravinové banky
Hradec Králové, z. s., která je součástí České federace potravinových
bank.
Důvodem, proč vznikly Potravinové banky (PB) je snaha zabránit
na jedné straně plýtvání potravinami a současně zmírnit chudobu
a hlad na straně druhé.
Od května 2019 je nově založena pobočka Potravinové banky ve Dvoře Králové n. L.
Více informací lze najít na: www.sbirkapotravin.cz nebo www.potravinovabanka.cz

Velká část potravin v PB je ze Sbírky potravin, která
je na mnoha místech republiky organizována vždy
v dubnu a listopadu.

Na tomto místě se sluší poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří věnovali
mnoho hodin ze svého volného času
pro dobrou věc. Přispěli tak
k myšlence obnovy solidarity mezi
lidmi. Ve spolupráci se sociálními
pracovníky ostatních organizací
a institucí zajišťujeme distribuci
potravinové pomoci potřebným.
Balíčky obsahují trvanlivé potraviny
a hygienické
potřeby.
Před
předáním potravin se vždy ověřuje,
zda je žadatel opravdu v nouzi.
V roce 2019 bylo podpořeno 35 žadatelů, převážně rodin.
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Vzdělávání pracovníků
Jako každý rok i vloni jsme věnovali hodně úsilí a času na vzdělávání nás všech.
Finančně zásadním způsobem pomohl běžící vzdělávací projekt z výzvy 71OPZ, který
byl zahájen 1. 5. 2018 a bude ukončen v dubnu 2020. Kromě samotného vzdělávání
nám prostředky pomohly dokončit audity sociálních služeb s následnými
konzultacemi s odborníky a také posloužily k individuálním i skupinovým supervizím.
Vrcholový management a střední management pak pokračoval v cyklu
manažerského vzdělávání.
Nezapomněli jsme i na vzdělávací aktivity v oblasti, které jsou pro charitativní
zařízení typická, tedy na vzdělávání v oblasti etických hodnot. Loni jsme se proto
znovu zapojili do projektu DEKACERT. Jeho začátek, tedy sérii školení zaměstnanců
s následnou implementací do běžné praxe v charitě, jsme však s ohledem
na náročnost výše zmíněného projektu odsunuli na rok 2020. Plánujeme, že se
pomocí systému DEKACERT v budoucnu zaměříme i na spirituální vnímání našich
klientů. Bude to pro nás nová výzva.
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Fundraising
Iva Rejlová
734 435 102
fundraising@charitadk.cz

V roce 2019 nás podpořili:
Poskytovatelé dotací a příspěvků:

Firmy a individuální dárci:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj
MAS Královédvorsko
Nadace ČEZ
Nadační fond Tesco

ThMgr. Andrzej Deniziak
Pavlína Brablcová
Jaroslav a Markéta Hamanovi
GAS-THERM Bohumil Kubík
INECO průmyslová ekologie s.r.o.
AUTO INZAT s.r.o.
JUTA a.s.
Protivitr - Invest s.r.o.
Stará lékárna s.r.o.
Stavební společnost Žižka, spol. s r.o.

Města a obce:
Batňovice
Bílá Třemešná
Cerekvice nad
Bystřicí
Černilov
Dolní Branná
Dolní Brusnice
Doubravice
Dubenec
Dvůr Králové n. L.
Hajnice
Heřmanice
Horní Brusnice
Horní Maršov
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Hořice
Hřibojedy
Hostinné
Choustníkovo Hr.
Chvaleč
Jaroměř
Jasenná
Kocbeře
Kohoutov
Kuks
Lanžov
Litíč
Lukavec u Hořic
Malé Svatoňovice

Miletín
Milovice u Hořic
Mladé Buky
Mostek
Nemojov
Nový Ples
Ostroměř
Prosečné
Rtyně
v Podkrkonoší
Rudník
Slatina nad
Zdobnicí
Svatojanský Újezd

Svoboda nad Úpou
Trotina
Trutnov Třebihošť
Úpice
Velké Svatoňovice
Vilantice
Vrchlabí
Vítězná
Žacléř
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Ekonomika
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Určeno statutárním orgánům
Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky církevní a náboženské společnosti Farní charita Dvůr
Králové nad Labem, (dále také „Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která
se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2019, a přílohy této účetní
závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o Společnosti jsou uvedeny na první straně přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv církevní a náboženské
společnosti Farní charita Dvůr Králové nad Labem k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími
aplikačními doložkami.
Moje 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 jsem na Společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů.
Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro
vyjádření mého výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční
zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán
Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností
souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní
jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně
(materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda
ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování
ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při
provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné
nesprávnosti nezjistila.
Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti 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 statutární orgán, dozorčí rada a správní rada Společnosti povinna
posoudit, zda je Společnost 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 statutární orgán, dozorčí rada a správní rada plánuje
zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální)
nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj 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 mojí povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.
Dále je mojí 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, abych na jejich základě
mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 Společnosti relevantním pro audit
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem
na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního
kontrolního systému.
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Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze
účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru,
že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mé
zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto
informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající
se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem
získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu,
že Společnost 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.

Mou povinností je informovat statutární orgány mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.
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Poděkování
ředitelky Mgr. Kateřiny Hojné
 Děkuji všem spolupracovníkům za obětavost, trpělivost a spolehlivost při
jejich každodenní práci.
 Zvláštní poděkování pak patří administrátoru farnosti P. Andrzeji
Deniziakovi, MSF, emeritnímu děkanovi naší farnosti P. Janu Czekalovi, MSF,
sestrám KMBM a farníkům při kostele sv. Jana Křtitele za duchovní
a materiální podporu.
 Děkuji všem firemním dárcům, zejména společnosti JUTA, za podporu naší
organizace.
 Děkuji všem soukromým dárcům a příznivcům naší Charity, kteří nás v roce
2019 podpořili.
 Děkuji také institucím, které nás podpořily objednávkou našich výrobků
ze sociálně terapeutické dílny Slunečnice.
 Velký dík patří i všem, kteří se podíleli na Tříkrálové a Národní potravinové
sbírce, ať už jako organizátoři nebo dobrovolníci nebo jako koledníci.
 Děkuji i organizaci Junák – český skaut, středisku Zvičina, za dlouhodobou
podporu naší organizace v dobrovolnických aktivitách.
 Děkuji i těm, kteří nám pomáhají, ale chtějí zůstat nezveřejněni.

Děkuji vám všem, kteří myslíte na potřeby lidí kolem nás. Díky vám může naše Charita
dobře vykonávat svoji práci a efektivně využívat svůj čas.
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Záměry organizace na příští rok
V příštím roce 2020 bychom rádi pokračovali v projektu Pečující osoby, který
jsme podali prostřednictvím MAS Královédvorsko. Projekt tak bude působit
i v okolních obcích, zejména v oblasti podpory pečujících osob a domácí péče.
Zároveň bychom chtěli úspěšně ukončit Vzdělávací projekt, který nás profesně
posunul dopředu.
Rádi bychom také chtěli rozšířit otevírací dobu v Občanské poradně v Trutnově
o jeden den a v Hostinném o jeden půlden.
V osobní asistenci chceme dále pokračovat a rozvíjet domácí péči zejména
u seniorů, proto chceme v přímé péči navýšit dva úvazky pro osobní asistentky.
V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Střelka bychom rádi také navýšili
přímou péči o jeden úvazek terénního pracovníka, který by aktivně pracoval
s dětmi a mládeží ve městě a okolí.
V Sociálně terapeutické dílně Slunečnice očekáváme, že budeme opět zapojeni
v Individuálním projektu KHK. Zároveň pro zájemce ze stejné cílové skupiny
zvažujeme otevření denního stacionáře.
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