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Úvodní slovo
Milí přátelé,
po roce vám předkládám novou výroční zprávu.
Najdete v ní přehled naší práce za uplynulý rok
2020. Dozvíte se podrobnosti o všech činnostech
prospěch klientů, které jsme loni uskutečnili,
a také informace o našem hospodaření a o našich
dalších záměrech.

ve

Jednoznačně nejdůležitější událostí loňského
roku, která ovlivnila životy nás všech, bylo
propuknutí epidemie onemocnění COVID 19.
Pro všechny nová situace ovlivnila mnoha
způsoby i chod naší charity. Na jaře byly některé služby zavřeny, jiné
poskytovaly své služby v omezených podmínkách.
Naší podzimní strategií v další vlně epidemie bylo udržet naše služby
v provozu. Hlavně v tomto období bylo třeba doprovázet lidi bez prostředků
nebo ve finančních potížích v našich Občanských poradnách. Lidem pomohl
i sociální šatník a potravinová pomoc. Také bylo potřeba doprovázet lidi
zdravotně postižené a seniory prostřednictvím naší Osobní asistence ·
Domácí péče a Dílny Slunečnice. Bylo také třeba intenzivněji doprovázet
sociálně slabé děti i celé jejich rodiny, zvlášť když se děti z takových rodin
měly učit doma a v domácnosti nebyl počítač ani internetové připojení.
K tomu sloužil Nízkoprahový klub Střelka, Labyrint – služba pro rodiny
a Náhradní rodinná péče Klubko.
Přes veškeré těžkosti jsme úspěšně ukončili vzdělávací projekt z OPZ
Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb ve Farní charitě Dvůr
Králové nad Labem. Také se nám podařilo registrovat a kompletně připravit
k provozu novou sociální službu, Denní stacionář Serafína pro osoby
s mentálním a kombinovaným postižením.
Tímto děkuji všem svým spolupracovníkům za jejich pracovní nasazení
a mimořádné úsilí v roce 2020. Nyní vás zvu k pročtení dalších stránek této
výroční zprávy.
S úctou,
Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25.3. 2021
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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.
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
od 1. 1. 2008
Občanské poradny
Dvůr Králové nad Labem od 1. 12. 2004
(pobočky ve Vrchlabí, Hostinném a Trutnově)
Jaroměř od 1. 12. 2005
Hořice od 1. 7. 2007
Osobní asistence · Domácí péče od 1. 12. 2006
Sociálně terapeutická dílna Slunečnice od 15. 4. 2011
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Labyrint
od 1. 1. 2013
Centrum pro rodinu Klubko (Náhradní rodinná péče)
od 24. 1. 2013
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Organizační struktura
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Záměry organizace na příští rok
V příštím roce 2021 budeme pokračovat v projektu s názvem „Podpora
pečujících osob“ s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009713.
Jeho ukončení je plánováno na měsíc únor 2022. Díky projektovým
prostředkům tak budeme moci i nadále působit nejen ve Dvoře Králové,
ale i v okolních obcích na Královédvorsku. Cílem projektu je poskytovat
podporu pečujícím osobám, a tak rozvíjet domácí péči.
Pro klienty občanských poraden plánujeme posílit odborné psychologické
poradenství. Toto poradenství bude také sloužit pro rodinné terapie klientů
ze služeb SAS nebo NRP. Pro snížení administrativní zátěže se pokusíme
naše tři občanské poradny sloučit do jedné větší.
V Osobní asistenci ∙ Domácí péči chceme dále pokračovat a rozvíjet péči
v domácnostech, zejména u seniorů. Z tohoto důvodu v přímé péči plánujeme
opětovně navýšit úvazky pro osobní asistentky.
V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Střelka bychom rádi pokračovali
v ambulantní i terénní formě naší práce ve Dvoře Králové n. L. a na
Královédvorsku.
V Sociálně terapeutické dílně Slunečnice budeme v roce 2022 ukončovat
Individuální projekt Královéhradeckého kraje. Zvažujeme poskytování této
služby i pro jinou cílovou skupinu. Rok 2021 bude věnovaný promýšlení nové
strategie.
V Denním stacionáři Serafína plánujeme po plném vybavení pronajatých
prostor jeho slavnostní otevření. Snad to již epidemická situace umožní.
Díky dotačnímu titulu MPSV RODINA se chystáme uspořádat sérii přednášek
ve školách, kde bychom chtěli v rámci osvěty seznamovat studenty i učitele
s tématem náhradní rodinné péče, pěstounství, adopce a právech dítěte.

MOTTO: "Společně proti chudobě
a vyloučení ze společnosti."
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Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Střelka
Mgr. Kateřina Litošová
731 604 695
strelka@charitadk.cz

Motto: „Spolu to zvládneme.“
V roce 2020 se Střelka snažila maximálně přizpůsobit situaci související
s pandemií. Otevřela své prostory pro děti s nejrůznějšími překážkami pro
on-line výuku. Pracovníci navázali kontakt se školami i rodiči a věnovali se
dětem, které výuku zanedbaly. Dopoledne se klub proměňoval ve výukové
místnosti, odpoledne se opět znovu vracel k běžnému provozu.
Přes mimořádné okolnosti loňského roku se Střelka začala věnovat práci
v terénu. Nově vzniklé pracovní místo pro terénního pracovníka tak umožnilo
pravidelné procházení lokalit města, kde se neformálně schází děti a mládež.
Pracovníci jim nabízeli doprovázení v jejich životních situacích a rozhovory
na různá témata. Práce v terénu byla zahájena vydařeným Graffiti
workshopem v parku Schulzovy sady.
Během roku jsme pořídili do klubu stolní hry, bazén, venkovní reproduktory,
venkovní nábytek, spreje, pálky na stolní tenis, posilovací tyč a další
pomůcky. Obnoveny byly i fotbalové branky.

Navzdory epidemickým omezením proběhly i tradiční
preventivní programy na téma povolání, sociální
sítě, návykové látky, seberozvoj, bezpečnost
• Celkem klub
a vztahy.

SMS ze služby

Děti a mládež z klubu přichystali Den otevřených dveří a Den spolků.
Ten oživili připravenými společenskými hrami a fotbálkem.

navštěvovalo 50
Pracovníci Střelky zprostředkovali pro
potřebné rodiny základní potraviny, školní
klientů
potřeby, mikulášské balíčky, oblečení
• Průměrná návštěvnost
i vánoční dárky.
byla 5 klientů denně
Přivítáme dobrovolníky, kteří mohou
• Poskytnuto bylo 2484
pomoci dětem s učením nebo být
soukromých rozhovorů
dobrými kamarády.
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Veřejnost si díky Střelce mohla v parku vyzkoušet tvořit graffity a slyšet životní
svědectví pravého sprejera.

Distanční škola realizující se v domácím prostředí se stala pro některé děti
hrozbou, pro jiné jen těžce řešitelnou záležitostí. Pro obě skupiny klub nabídl
prostor pro systematickou a bezpečnou výuku.
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Občanské poradny
Bc. Jana Mikásková
731 036 324
poradna@charitadk.cz
Motto: „Důležitá věc je nepřestávat se ptát.“ Albert Einstein
V roce 2020 pracovníci občanských poraden poskytovali poradenství lidem
v mnoha oblastech. Často se jednalo o dluhovou problematiku, konkrétně
exekuce nebo návrhy na oddlužení. Dále se na nás občané obraceli o rady
v oblasti sociálních dávek nebo využití sociálních služeb, ale také ve věcech
majetku, v rodinných záležitostech nebo ve věcech smluv na bydlení.
Poradenství jsme poskytovali i v době nouzového stavu. Konzultace jsme
vedli převážně telefonicky nebo e-maily. Lidé se v této době obraceli na naši
poradnu zejména s pracovně-právními vztahy, jako je nařízená dovolená,
výpověď ze zaměstnání, možnost ošetřování a žádost o dávky státní sociální
pomoci.
Loni též stoupl zájem o speciální psychologické poradenství. Tato potřeba
vyústila ve stanovení strategického rozvojového cíle v poradenství: posílit
odborné sociální poradenství o tento žádaný segment.

poradenství

SMS ze služby

Nadále jsme spolupracovali s dalšími službami Farní
charity Dvůr Králové nad Labem, s organizací
• V roce
Misericordia o.p.s., Regionálním institutem
2020 bylo
ambulantních psychosociálních služeb RIAPS
podáno 141 návrhů
Trutnov a dalšími.
na oddlužení
Naše Občanské poradny byly otevřené
• Pomáhali jsme 1 008
ve
Dvoře
Králové
nad
Labem,
osobám
v Hostinném,
• Proběhlo 2 194
v Hořicích, v Jaroměři, ve Vrchlabí a v
konzultací, každá 9. byla
Trutnově.
z oblasti psychologického
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Osobní asistence
Domácí péče
Mgr. Jana Čudejková
734 792 806
asistence@charitadk.cz
Motto: “Doma je doma…”
Uplynulý rok by se dal nejlépe vystihnout takto: „Celý rok 2020 byl pro nás
náročný. Přesto jsme jej zvládli se ctí“.
Navzdory epidemické situaci jsme fungovali nepřetržitě. Mohli jsme tak
naplňovat svoje poslání: přispívat k rozvoji schopností a dovedností uživatelů
služby nebo k udržování jejich dosavadních dovedností. Rovněž jsme se
podíleli na zabezpečení jejich důstojného způsobu života, pomáhali jsme jim
zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a také jim umožnit kontakt se
společenským prostředím.
V době nouzového stavu jsme navíc nabízeli radu a pomoc i širší veřejnosti.
Rozváželi jsme roušky a respirátory, byli v telefonickém kontaktu
s osamělými lidmi i pečujícími. Také jsme zajišťovali nákupy potravin v rámci
výzvy místní MAS „Nakupujeme pro Královédvorsko“.
Pomoc, péči a podporu jsme poskytovali podle potřeb jednotlivých klientů
v časovém rozsahu jedné návštěvy od půl hodiny do 9 hodin.

SMS ze služby

V rámci služby jsme spolupracovali s Pečovatelskou službou Diakonie ČCE
a Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem.
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Podpora pečujících osob v rodinách

• Uskutečnili

Po celý rok 2020 probíhal projekt „Podpora
pečujících osob“ s registračním číslem
jsme 3 803
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009713.
návštěv
Pečujícím osobám jsme nabízeli praktické
• Při cestách za
ukázky péče o osobu dlouhodobě
upoutanou na lůžko nebo poskytovali
klienty jsme najezdili
odborné poradenství. Podle potřeby
celkem 48 656 km
a zájmu jsme vyjížděli za zájemci domů,
• Asistovali jsme
kde bylo možné přímo na místě poradit
u klientů 6 328 hodin
a vše vyzkoušet.
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Osobní asistentky na kurzu Bazální stimulace

Vzdělávání lidí s mentálním postižením v rámci projektu Podpora pečujících
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Sociálně terapeutická dílna
Slunečnice

Mgr. Marie Pražáková
491 616 360
slunecnice@charitadk.cz

Motto: „Úsměv nic nestojí a má velkou cenu.“
Rok 2020 se v Sociálně terapeutické dílně Slunečnice nesl v duchu změn
a významných událostí. Ne všechny jsme mohli ovlivnit.
Především jsme se zapojili do individuálního projektu „Služby sociální
prevence v Královéhradeckém kraji VI“.
Pak ale přišla doba covidová. Čas, po který jsme byli nuceni dílnu uzavřít,
jsme však aktivně využili k šití roušek, které jsme zdarma rozdávali
obyvatelům Dvora Králové a okolí. Díky dalším ochotným lidem jsme jich
našili na tři a půl tisíce. S klienty jsme v této době udržovali alespoň
telefonický kontakt.

SMS ze služby

Loni ve Slunečnici došlo k personálním obměnám. Po letech nás opustila
vedoucí služby. Věříme, že nová vedoucí služby povede Slunečnici neméně
kvalitně. Náš tým obohatil muž, k velké radosti nás i všech uživatelů.
Dřevařská dílna tak dostala nový impulz k rozvoji činností a nácviku
pracovních dovedností.
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Po celý rok, s výjimkou jarního uzavření služby, jsme se
věnovali našim běžným činnostem, jako je šití,
pletení, háčkování, třídění, praní a žehlení
• Do Slunečnice
darovaného prádla, lepení, řezání a úprava
pravidelně
dřevěných
výrobků
a
zahradnickým
docházelo 19 klientů
činnostem. Mrzelo nás, že oblíbený
• Poskytli jsme služby
Tréninkový obchod Slunečnice musel být
v rozsahu 1 393 hodin
uzavřen i na podzim v souvislosti s další
vlnou epidemických opatření.
• Tréninkový obchod

navštívilo průměrně
15 zákazníků denně

Podpořte naše klienty a naši službu
tím, že u nás nakoupíte.

Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi Labyrint
Mgr. Erika Lášková
730 595 793
labyrint@charitadk.cz
Motto: „Pomáháme rodinám se na své cestě nadechnout.“
Sociálně aktivizační služba Labyrint i v roce 2020 naplňovala své poslání podporovala rodiny s dětmi. Využívali jsme prostory v Erbenově ulici
čp. 2355, pro ambulantní formu podpory. K rodinám jsme ale také docházeli
nebo dojížděli do jejich domovů. Na základě potřeb rodin jsme spolupracovali
s dalšími službami, například s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež
Střelka, Občanskou poradnou, Potravinovou bankou Hradec Králové,
charitním šatníkem a dalšími. Spolupracovali jsme s městskými úřady,
školami i lékaři nebo úřady práce.
Zabývali jsme se zlepšením úspěšnosti dětí ve vzdělávání, podporou při
řešení šikany, pomocí s hospodařením, praktickými nácviky, řešením bydlení
včetně poradenství a také dalšími činnostmi, o které rodina projevila zájem.
Pomohli jsme zajistit počítače pro distanční výuku pro děti do rodin, které
tyto možnosti neměly.

SMS ze služby

V září jsme se setkali v ZŠ Mostek s učiteli a rodiči v rámci projektu Rozvoj
regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého
kraje II. Díky tomu můžeme lépe navázat kontakty s rodinami s dětmi i v
okolních obcích.
Práce s rodinami má dlouhodobý charakter a je
• Za klienty jsme
komplexní. Proto jsme na konci roku navázali
spolupráci
s
psychoterapeutem.
Tuto
najeli 6 454 km
možnost využili 4 lidé.
• Doprovázeli jsme
Pomoci nám můžete darováním oblečení,
13 rodin a celkem
nábytku i starších funkčních spotřebičů,
45 osob
bohužel ne vše můžeme hned přijmout,
• 464 h jsme věnovali
protože nemáme vhodné prostory
profesnímu vzdělávání
ke skladování.
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Náhradní rodinná péče
Centrum pro rodinu Klubko
Bc. Alena Šimková
605 292798
klubko@charitadk.cz

Motto: „Každé dítě potřebuje rodinu.“
Centrum pro rodinu Klubko dlouhodobě podporuje rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči a posiluje vazby dětí v jejich přirozeném prostředí. Svou činností
se snaží napomoci tomu, aby děti nemusely vyrůstat v ústavních zařízeních.
Náš pracovní tým je složen z vedoucí služby, která zároveň pracuje jako
sociální pracovník, dalších tří sociálních pracovníků, kteří doprovázejí
pěstounské rodiny, 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.
Působíme
v Královéhradeckém kraji.
Propagace

SMS ze služby

V září 2020 jsme pořádali v rámci Týdne pěstounství dvě výstavy fotografií
ve spolupráci s OSPOD Hořice a OSPOD Dvůr Králové n.L., které proběhly
v prostorách městských úřadů. Součástí výstav byl propagační materiál
seznamující s naší činností a pěstounstvím obecně.
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• Doprovázeli

Vzdělávání pěstounů

V uplynulém roce Klubko připravilo pro své
pěstouny nabídku vzdělávání, která byla
pěstounských rodin,
přizpůsobena jejich možnostem (školení
s lektory, e-learning, četba doporučené
které pečovaly
literatury). I přes složitá opatření,
o 81 dětí
související s epidemií, jsme pořádali
• Těmto rodinám jsme
10 vzdělávacích akcí v rozsahu
zprostředkovali 15
56 hodin. Jednalo se o dva víkendové
asistovaných kontaktů
vzdělávací pobyty, šest čtyřhodinových

jsme 59

seminářů a dva webináře v rozsahu 4 hodin. Program vzdělávání byl vždy
vybírán s ohledem na přání, aktuální potřebu a časové možnosti
doprovázených rodin. Většina pěstounů si doplňovala povinný rozsah
24 hodin distanční formou.
Respitní péče
V srpnu se nám podařilo uskutečnit týdenní respitní tábor pro 26 dětí.
Zúčastnily se jej čtyři pracovnice Klubka, které rodiny doprovázejí, a čtyři
externí respitní pracovníci.
Respitní péče byla dále poskytnuta rodinám formou finančního příspěvku
na hlídání dítěte osobou blízkou, příspěvku na tábor, nebo finančním
příspěvkem na pobytové školní akce.
Děkujeme za spolupráci všem institucím, organizacím a externím
spolupracovníkům.

Pracovní tým NRP Klubko
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Vzdělávání pracovníků
Jako každý rok, i loni jsme věnovali hodně úsilí a času na vzdělávání nás
všech. Úspěšně jsme dokončili dvouletý vzdělávací projekt z výzvy 71 OPZ
s názvem Zvyšování kvality sociálních služeb Farní charity Dvůr Králové
nad Labem. Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007575. Tento
projekt nám zásadním způsobem pomohl ke zvýšení kvality námi
poskytovaných sociálních služeb. Projekt posloužil též jako „odrazový
můstek“ k dalšímu individuálnímu i skupinovému vzdělávání našich
pracovníků v letech následujících. Vrcholový management a střední
management pak pokračoval ve vzdělávacím cyklu manažerského
vzdělávání.
Vzdělávací aktivity v oblasti, která je pro charitativní zařízení typická, tedy
vzdělávání v oblasti etických hodnot a rozvoje spirituality, jsme loni obohatili
o vzdělávací cyklus v etických hodnotách podle Desatera – systém
DEKACERT. Série školení byla rozložena do celého roku. Se systémem jsme
se postupně seznámili všichni. V současné době se usilujeme o zavedení
systému do běžné každodenní praxe v naší organizaci. Cílem je aktivní
používání hodnotových principů ve vztahu k našim klientům, ale i uvnitř mezi
zaměstnanci.
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Charitní šatník
Monika Sefraniová
731 602 077
satnik.dk@gmail.com
Charitní sbírka ošacení pomáhá potřebným lidem v našem regionu. Použité
ošacení se tak dál využívá a nekončí na skládkách. Darované věci třídíme.
Část ošacení odkládáme stranou pro potřebné. Další část ošacení klienti
a pracovníci STD Slunečnice vyperou, vyžehlí a nabízejí k prodeji v našem
Tréninkovém obchodě. Věci, které skutečně nemohou být upotřebeny,
předáváme společnosti Diakonie Broumov k dalšímu zpracování.
V roce 2020 byla velká poptávka po dětském oblečení 5-15 let, po ručnících,
lůžkovinách a botách. Kromě oblečení nám lidé darovali též matrace,
rozkládací patrovou postel, menší elektroniku, žehličku, polštáře a přikrývky,
hračky pro děti nebo šicí stroj. Vloni bylo ošacení a další textil opakovaně
vydáván šesti rodinám a pěti jednotlivcům.
Za rok nám projde rukama více jak 5 000 kg textilu.
PŘÍJEM OŠACENÍ
Čisté a upotřebitelné oblečení, obuv, látky nebo bytový textil (nejlépe
uložené v pytlích nebo krabicích) lze přinést v pracovní dny do STD
Slunečnice na adresu T. G. Masaryka čp. 40 nebo na Římskokatolickou faru
v ulici Palackého čp. 99. V případě, že něco aktuálně poptáváme pro
konkrétního klienta, zveřejníme zprávu na FB. Vždy se najdou ochotní dárci.
VÝDEJ OŠACENÍ
Pracovnice charitního šatníku je k zastižení na telefonním čísle 731 602 077
nebo na emailu: satnik.dk@gmail.com. Tímto způsobem je možné si s ní
sjednat schůzku.
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Potravinová sbírka
Farní charita Dvůr Králové nad Labem je členem Potravinové banky Hradec
Králové, z.s. (dále jen „PB HK“), která je součástí České federace
potravinových bank. Cílem potravinových bank je na jedné straně zabránit
plýtvání potravinami a na druhé straně zmírnit chudobu a hlad. Pobočný
sklad potravin je umístěn na adrese Erbenova 2355. Více informací lze najít
na: www.sbirkapotravin.cz nebo na: www.potravinovabanka.cz
Sbírka potravin, která tvoří velkou část zásob potravin v PB HK, je celostátní
dobrovolnickou akcí a pravidelně se pořádá v některých velkých
supermarketech zpravidla v měsíci dubnu a listopadu. Vloni díky epidemii
byla uskutečněna pouze v listopadu.
Pracovník PB HK také pravidelně jednou týdně od supermarketů odebírá
pečivo, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu. Tyto potraviny jsou pak v určenou
hodinu předávány potřebným.
V loňském roce jsme byli jako členové PB HK také zapojeni do projektu
FEAD, díky kterému jsme získali potraviny a hygienické potřeby nad rámec
běžných potravinových sbírek. Pomoc tak putovala většímu počtu rodin
a jednotlivcům.
V roce 2020 jsme rozdali jídlo a další potřeby více jak 40 žadatelům. Někteří
z nich pomoc využili vícekrát. Jednalo se o rodiny s dětmi i jednotlivce.
Bylo rozdáno zhruba 3000 kg potravin, ovoce, pečiva a drogerie.
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Tříkrálová sbírka
Romana Kubíčková
735 745 997
romana.kubickova@charitadk.cz

Rok 2020 byl pro Tříkrálovou sbírku jubilejní. Charita České republiky
ve spolupráci s místními charitami pořádala již 20. ročník.
V lednu vyšly do ulic měst a obcí skupinky koledníků s přáním štěstí, pokoje
a zdraví do nového roku. Při této příležitosti mohli občané přispět do
pokladniček libovolnou finanční částkou. Celkový výtěžek činil 461 730 Kč.
Darované finanční prostředky jsou rozdělovány mezi ty, kteří se ocitli v tísni
a skutečně pomoc potřebují.
Část výtěžku, konkrétně 297 269 Kč bylo rozděleno následovně:
Osobní asistence • Domácí péče na zkvalitnění péče a nákup pohonných
hmot
Centrum pro rodinu Klubko - pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči
na respitní pobyt se zajímavými workshopy
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka na nákup potřebných
pomůcek pro volnočasové aktivity dětí
Vládní opatření vyhlášená v souvislosti s COVID-19 se dotkla také Tříkrálové
sbírky. V minulých ročnících jsme pro koledníky jako poděkování za jejich
nezištnou pomoc zajistili promítání nové české pohádky. Velice nás mrzí,
že se v roce 2020 toto promítání nemohlo uskutečnit.
Děkujeme
všem
koledníků,
dobrovolníkům i dárcům za jejich
štědrost.
Koledovali jsme ve 24 městech
a obcích. Rozdali jsme 500 dárků
našim koledníkům.
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Fundraising
Romana Kubíčková
735 745 997
romana.kubickova@charitadk.cz
Poskytovatelé dotací a finančních příspěvků:
Ministerstvo práce a soc. věcí, Královéhradecký kraj, Úřad práce České rep.
- Krajskápobočka v Hradci Králové
Města:
Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Hořice, Jaroměř, Pilníkov, Rtyně v
Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Úpice, Vrchlabí,
Žacléř, městys Mladé Buky
Obce:
Bílá Třemešná, Bohuslavice nad Metují, Borovnice, Borovnička, Cerekvice
nad Bystřicí, Černilov, Červená Třemešná, Dolní Branná, Dolní Brusnice,
Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Doubravice, Dubenec, Hajnice, Heřmanice,
Horní Brusnice, Horní Maršov,Hořiněves, Hřibojedy, Chotěvice, Choustníkovo
Hradiště, Chvaleč, Jasenná, Jeřice, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Kunčice
nad Labem, Lánov, Lanžov, Libotov, Libuň, Litíč, Lukavec u Hořic,
Malé Svatoňovice, Milovice u Hořic, Mostek, Nemojov, Nový Ples, Ostroměř,
Prosečné, Rudník, Slatina nad Zdobnicí, Svatojánský Újezd, Šestajovice,
Trotina, Třebihošť, Velké Svatoňovice, Velichovky, Vilantice, Vítězná,
Vlčkovice v Podkrkonoší, Vlkov
Firmy, osoby, jiné:
Římskokatolická farnost DKnL JUTA, a.s., Chirpet, s.r.o. - MUDr. A. Petráček,
ŠKOP klima, s.r.o, Stará lékárna - PharmDr. Vít Hojný, GAS-THERM Bohumil Kubík, Nadace TESCO Josef Mádle Miloš Vávra Jan Vávra Marek
Albrecht
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Ekonomika
Hospodaření za rok 2020
zaokrouhleno na celé tisíce Kč

NÁKLADY

Hlavní č.

Hospod. č.

Celkem

Spotř. nákupy a služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

3 328 000
14 890 000
77 000
318 000
6 000
0

26 000
3 354 000
40 000 14 930 000
2 000
79 000
0
318 000
0
6 000
0
0

Náklady celkem

18 619 000

68 000 18 687 000

VÝNOSY

Hlavní č.

Provozní dotace
Přijaté příspěvky
Tržby za vl. výkony a zboží
Ostatní výnosy

14 788 000
211 000
3 360 000
241 000

0 14 788 000
211 000
131 000
3 491 000
0
241 000

Výnosy celkem

18 600 000

131 000 18 731 000

HOSP. VÝSLEDEK

Fyzický počet zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců

- 19 000

Hospod. č.

63 000

Celkem

44 000

48
38
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AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dl. nehm. majetek
Dl. hmotný majetek
Dl. fin. majetek
Oprávky k dl. majetku
Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

287 000
47 000
839 000
0
-599 000
3 815 000
213 000
3 535 000
67 000

Aktiva celkem

4 102 000

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem

1 394 000
580 000
814 000
2 708 000
2 658 000
50 000

Pasiva celkem

4 102 000
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Poděkování
Děkuji všem spolupracovníkům za obětavost, trpělivost a spolehlivost
při jejich každodenní práci. Zvláště pak děkuji vedoucí STD Slunečnice,
která naše řady v loňském roce opustila, za poctivou desetiletou práci.
Zvláštní poděkování pak patří bývalému administrátoru farnosti
P. Andrzeji Deniziakovi, MSF za mimořádné, empatické doprovázení
klientů i zaměstnanců naší charity.
Děkuji i novému duchovnímu správci, faráři P. Marku Poláčikovi, dále
emeritnímu děkanu 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 2020 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 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 můžeme
v naší charitě dobře vykonávat svoji práci a efektivně využívat svůj čas.

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
491 616 381, 734 435 102
sekretariat@charitadk.cz
www.dk.charita.cz
č. účtu: 1306373349/0800
IČO: 43464637
Výroční zpráva Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2020
Foto: archiv Farní charity Dvůr Králové nad Labem
Vydáno v roce 2021 v nákladu 60 kusů.

