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ÚVODNÍ SLOVO
Kolegyně, kolegové, spolupracovníci, dobrovolníci,
d{rci, klienti, příznivci, n{vštěvníci…..
Jsem potěšena, že opět po roce V{s mohu
touto cestou oslovit a sezn{mit s činností Farní
charity Dvůr Kr{lové nad Labem v uplynulém
roce 2010.
Myslím si, že nejdůležitější v tomto roce
byla konečn{ stabilizace pracovních týmů a kolektivů v jednotlivých
n{mi poskytovaných soci{lních služb{ch. Tato skutečnost mě velice
těší a chtěla bych touto cestou všem pracovníkům poděkovat za
jejich odvedenou pr{ci.
Hned v prvním čtvrtletí roku se n{m povedlo zajistit
rekvalifikační kurz pro Pracovníky soci{lní péče podle § 37 vyhl{šky
č. 505/2006Sb a z{kona 108/2006 Sb. MPSV, který všichni úspěšně
absolvovali. Nad{le jsme pokračovali v supervizích jednotlivých
středisek, celkem třikr{t jsme se sešli na celocharitní schůzi.
V roce 2010 byla provedena Inspekce kvality služby Občansk{
poradna ve Dvoře Kr{lové nad Labem.
Nad{le jsme pokračovali v započatých projektech a nově čerpali
peníze z Nadace NROS – Pomozte dětem.
Na z{věr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem
spolupracovníkům, d{rcům, příznivcům, partnerům, městům Dvůr
Kr{lové nad Labem, Hořice, Jaroměř, škol{m, školk{m, a zejména
Děkanství zde ve Dvoře Kr{lové nad Labem za materi{lní
i duchovní podporu.
Mgr. Kateřina Hojn{
ředitelka Farní charity Dvůr Kr{lové n. L.

MOTTO:
„SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ A VYLOUČENOSTI
ZE SPOLEČNOSTI.“
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KDO JSME A NAŠE POSL[NÍ
Farní charita Dvůr Kr{lové nad Labem je nest{tní neziskov{
organizace. Naším posl{ním je charita, pom{h{me lidem v nouzi
bez ohledu na jejich příslušnost k rase, n{rodnosti nebo n{boženství.
Tyto myšlenky se snažíme vkl{dat do všech našich činností
a poskytovaných soci{lních služeb.
Naším zřizovatelem je Biskupství Kr{lovéhradecké. Farní
charita byla založena dne 1. 6. 1992 a je složkou Diecézní katolické
charity Hradec Kr{lové.
Naše sídlo: Palackého 99, Dvůr Kr{lové nad Labem
Kancel{ř vedení: N{m. republiky 101, Dvůr Kr{lové nad Labem
Pr{vní forma: Farní charita Dvůr Kr{lové nad Labem je církevní
pr{vnickou osobou evidovanou podle z{kona č.3/2002 Sb., z{kon o
církvích a n{boženských společnostech, v platném znění.
Statut{rní org{n: ředitelka Mgr. Kateřina Hojn{
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1306373349/0800

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 Nízkoprahové zařízení Střelka
 Občansk{ poradna Dvůr Kr{lové nad Labem, Jaroměř,
Hořice
 Osobní asistence
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NAŠI LIDÉ
Mgr. Kateřina Hojn{

ředitelka

Ing. Zdeněk Bartoš

vedoucí OP

DiS. Helena Kunešov{

soci{lní pracovník

Mgr. Pavlína Kupkov{

soci{lní pracovník

Mgr. Martina Nyklov{

poradenské služby

DiS. Petra Vališkov{

soci{lní pracovník

DiS. Hana Balharov{

soci{lní pracovník

Ing. Josef Haman

pracovník v soci{lních služb{ch

Mgr. Kateřina Litošov{

vedoucí nízkoprahového zařízení

Mgr. Martina Krajčíkov{

soci{lní pracovník

Andrea Odv{rkov{

pracovník v soc. služb{ch, dobrovolník

Jiří Špul{k

pracovník v soci{lních služb{ch

Simona Bedn{řov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Iva Dvorsk{

pracovník v soci{lních služb{ch

Renata Kloudov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Marcela Pečenkov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Miluše Mich{lkov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Soňa Seidlov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Hana Pojezdn{

pracovník v soci{lních služb{ch

Alena Rufferov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Jana Šturmov{

pracovník v soci{lních služb{ch

Gabriela Sacherov{

administrativní pracovník

Kateřina Vesel{

administrativní pracovník
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A ML[DEŽ STŘELKA
Kontakt:
Vedoucí klubu: Mgr. Kateřina Litošov{
Tel.: 731 604 695
e-mail: centrumstrelka@centrum.cz
web: www.fchdk.cz/strelka
Nízkoprahové centrum Střelka zahajuje letos VI. rok své činnosti.
Do klubu přišlo v roce 2010 přesně 150 z{jemců o službu z celkem
161 registrovaných osob. 115 z nich se stalo uživateli klubu,
to znamen{, že tyto osoby spadají do cílové skupiny a souhlasí
s podmínkami stanovenými pracovníky klubu-např. dodržov{ní
pravidel, aktivní účast při individu{lním pl{nov{ní apod. Průměrn{
denní n{vštěvnost tohoto soci{lního zařízení během školního roku
je 22 dětí a ml{deže ve věku 6-26 let. Největší z{jem klientely byl
jednoznačně o volnočasové aktivity, hned v z{věsu si stojí
individu{lní rozhovory, kterých proběhlo 2631. Preventivních
programů a besed využilo 596 osob, doučov{ní 211
a poradenství 75.
Akce
Celkem 439kr{t se děti a ml{dež účastnili některé z akcí poř{daných
Střelkou. Patří mezi ně:
 Týden nízkoprahů – jedn{ se o celost{tní propagační akci
zaměřenou na sezn{mení veřejnosti se smyslem a účelem
nízkoprahových zařízení. Z{jemci o prohlídku klubu mohli
shlédnout také kouzelnické představení a dataprojekci
fotografií ze života Střelky.
 Poh{dkový les – organizují ho uživatelé Střelky pro nejmladší
děti z Dvora Kr{lové a okolí. Tradiční trasa nad nemocnicí skýt{
přerůzn{ překvapení v podobě zvíř{tek a poh{dkových postav.
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 Letní t{bor – tentokr{t s tématikou Pevnosti Boyard. Překonat
svůj strach mohli ti, kteří se na t{bor v červenci včas přihl{sili.
 Mezin{rodní den Romů – akce pro veřejnost (8. duben)
s možností sezn{mit se s romskou kulturou.
 Pr{zdniny během roku – většinou formou výletů po okolí
a přesp{v{ní v klubu. Tyto akce patří mezi oblíbené, protože
se upevňuje př{telství mezi dětmi a zažije mnoho legrace.
Mezi další akce v roce 2010 patří fotbalové turnaje, n{vštěvy
posilovny, plav{ní v Hořicích a Liberci, karneval, cyklovýlet na den
otevřených dveří v Lese kr{lovství a na Pecku, výlet na Čertovy
hrady, třídenní akce v Červeném Kostelci – výlet do Babiččina údolí,
n{vštěvy psího útulku, dopravního hříště, policejní stanice, chození
s Mikul{šem i Tříkr{lovou sbírkou anebo třeba účast na v{nočním
jarmarku v Hankově domě.
Preventivní programy
Preventivní programy s 596 n{vštěvami nezaost{valy v pestré
nabídce činností. „Progr{mky“, jak se v Nízkoprahovém klubu pro
děti a ml{dež Střelka označují pravideln{ tematick{ setk{ní,
si kladou za cíl oddalovat, br{nit nebo snižovat výskyt soci{lně
patologických jevů, a z{roveň zvyšovat schopnost uživatelů činit
informovan{ a zodpovědn{ rozhodnutí. Tyto aktivity sekund{rně
přispívají k soci{lnímu začlenění dětí a ml{deže mezi své
vrstevníky.
Preventivní programy si kladou za cíl:
 poskytnout uživateli úplné a kvalitní informace o tématech,
kter{ ho zajímají
 učit se pojmenovat problém
 na modelových situacích umožnit přípravu uživatelů
na případnou obtížnou situaci (nabídka
 drog, konflikt, šikana, …)
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 poskytnout uživatelům prostor pro vz{jemné sdílení,
kladení ot{zek
 naučit děti a ml{dež samostatně řešit nezn{mé a obtížné
situace
 umožnit z{jemcům vyhled{vat zajímav{ a aktu{lní témata
a aktivně se podílet na zpracov{ní těchto tematických
programů
Principem n{vštěvy progr{mku je, tak jako v celém klubu,
možnost anonymity a dobrovolnosti. Jako z{klad pro motivaci
uživatelů k aktivní účasti na skupině používají pracovníci NZDM
poutavé formy pr{ce: např. film, debatní skupinku, psychohru,
arteterapii, exkurzi, dotazník, zpracov{ní ankety po městě, poslech,
pr{ci s internetem, interview, praktický n{cvik situace, kol{ž
z časopisů apod.
Nikdy se dopředu ned{ oček{vat, zda se téma odehraje
ve skupině ml{deže, dětí, obou skupin dohromady, po dvojicích
či samostatně. Není samozřejmostí, že všechna témata řeší děvčata
i kluci dohromady. Např. téma Ment{lní anorexie si vyžadovalo
diskrétnější formy pr{ce, stejně tak téma Kluci versus holky
se odehr{valo č{stečně v oddělených skupin{ch.
Časov{ organizace
Tematický program je realizov{n obvykle během jednoho měsíce,
1-3x týdně, v kr{tkých, asi 20ti minutových setk{ních. Pokud
se jedn{ o obs{hlejší téma, je možné při něm setrvat déle než měsíc.
Lektor skupiny
Osobou zodpovědnou za realizaci tématu je vždy jeden
z pracovníků klubu. Efektivitu programů však zvyšuje cílen{
spolupr{ce s jinými odborníky. Ti mohou do klubu přijít, anebo
pozvat skupinu na besedu či exkurzi do svého prostředí. Tímto
spolupracovníkem se může st{t dobrovolný hasič, str{žník městské
6

Výroční zpráva 2010
policie, lékař, pracovník pro soci{lně-pr{vní ochranu dětí, kur{tor,
učitel, mladý člověk, který prošel úspěšně svými potížemi, d{le
někdo, kdo se věnuje zajímavému koníčku, hudebník,
psychoterapeut apod.
Příklady některých témat zrealizovaných ve Střelce v roce
2009—2010:
První pomoc s Bennym
Znalosti v oblasti zdravovědy si děti a ml{dež mohli rozšířit,
kromě n{vštěvy odborného lékařského pracovníka, ve spolupr{ci
s internetovou postavou psa Bennyho. Možnost praktického
n{cviku první pomoci způsobila svou atraktivitou a konkrétností
(včetně demonstrativní realizace okolnosti nehody) z{jem
o pokračov{ní tohoto programu, ze kterého se r{zem stal
několikaměsíční cyklus.
Kdo jsem?
Co se skrývalo pod tímto z{hadným n{zvem? Soubor vybraných
aktivit sloužil k většímu sebepozn{ní. Výstupem progr{mku se stal
výtvarně ztv{rněný obraz každého účastníka vyplněný písemnými
poznatky o sobě. Ten, kdo se skupiny účastnil, zažil, že poznat s{m
sebe není ž{dn{ legrace. Pomocí psychoher se všem odv{žným
a trpělivým podařilo získat cenný podklad pro zamyšlení
samotného malíře a také pro spolupr{ci s jeho klíčovým
pracovníkem.
Chemie v praxi
St{t se na chvíli chemikem, který rozumí z{hadným znakům
na obalech chemik{lií, dok{že bezpečně zvl{dnout pokus hořlavosti
některých l{tek nebo krystalizaci modré skalice, rozliší vybrané
chemik{lie čichem i pohledem, mohli všichni z{jemci v měsíci
7

květnu. Odborný pracovník se postaral jak o bezpečnost pokusů,
tak i o praktický dopad těchto nových zkušeností do života.
Z{vislost – a co m{ být?
N{vštěvníci tohoto progr{mku se neodd{vali lenošení,
ale po teoretických blocích o druzích z{vislosti vyrazili do ulic
Dvora Kr{lové s anketou na téma kouření. Rozděleni do menších
skupinek vyzpovídali celkem 121 respondentů.
Chudoba ve světě – m{ mě to zajímat?
Tématem chudoby se zabývali ti, kteří chtěli vědět více o situaci
rozvojových st{tů ve světě a toužili i některým lidem konkrétně
pomoci. Kromě prezentací, psychoher a speci{lně připravených
počítačových soutěží, se Střelka zapojila do projektu Šampióni pro
Afriku. Zorganizovala prodejní výstavu svých výrobků a výtěžek
zaslala potřebným lidem.
Otazníky na silnici
Téma dopravní výchovy se neotřele dotýkalo nejen bezpečnosti
na ulici, modelového řešení situací na křižovatk{ch, ale umožnilo
n{vštěvníkům nahlédnout i do z{kulisí policejní stanice a pr{ce
městských str{žníků. Předmětem z{jmu se bezesporu stala kamera
sledující bezpečnost ve městě a radar, jehož obsluhu si z{jemci
mohli vyzkoušet.
Šikana
Skrze poutavé autentické příběhy z internetu se účastníci skupiny
přiblížili jemným a nen{padným form{m psychického zneužív{ní
od druhých lidí. Dopracovali se společně k form{m šikany, naučili
se ji včas rozpoznat a vyhledat pomoc pro sebe i své kamar{dy.
V roce 2010 se Střelka zapojila také do projektu Pomozte dětem,
který konkrétním vytipovaným dětem nabídl finanční pomoc
formou příspěvku na MŠ, na jízdní kola.
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OBČANSK[ PORADNA
Dvůr Kr{lové nad Labem, Jaroměř, Hořice
Kontakt:
Vedoucí OP: Ing. Zdeněk Bartoš
Tel.: 499 620 431, 731 598 849
e-mail: občansk{.poradnadk@centrum.cz
web: www.fchdk.cz
Občanské poradny v r{mci Farní charity poskytují obecné
informace, cílené rady a aktivní pomoc občanům zejména v těchto
oblastech: soci{lní d{vky, soci{lní pomoc, pojištění, pracovně-pr{vní
vztahy, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, pr{vní ochrana
a pr{vní úkony, majetkopr{vní vztahy a n{hrada škody, finanční
a rozpočtov{ problematika, zdravotnictví, školství a vzděl{v{ní,
ochrana spotřebitele, v poslední době také dluhov{ problematika.
Služba je poskytov{na zdarma, v poradn{ch ve Dvoře Kr{lové
nad Labem – budova fary, v Jaroměři a Hořicích

Hodnocení roku 2010 poradenské činnosti v našich Občanských
poradn{ch (OP Dvůr Kr{lové n. L., OP Hořice a OP Jaroměř) lze
rozdělit na dvě č{sti.
První č{st:
Z našeho pohledu úspěšn{ – podařilo se vytvořit stabilní
a profesion{lní prostředí pro poskytov{ní kvalifikovaného
poradenství, a to po str{nce kvalitních konzultantů, technického
i finančního zabezpečení. Realizací krajského dotačního programu
na podporu dluhového poradenství došlo k podstatnému
finančnímu vylepšení rozpočtu. Také finanční podporou ze strany
Městského úřadu Dvůr Kr{lové n. L. došlo k rozšíření počtu
konzultačních hodin v OP Dvůr Kr{lové, a díky Městskému úřadu
9

Jaroměř se
podařilo vytvořit i lepší technické z{zemí pro
Občanskou poradnu Jaroměř.
V porovn{ní s uplynulými lety došlo k celkovému n{růstu počtu
klientů a zodpovězených dotazů ve všech třech Občanských
poradn{ch. V roce 2010 navštívilo Občanské poradny celkem 804
klientů, kterým poradci poskytli 1250 konzultací – nejčastěji
v oblasti dluhové problematiky (40% dotazů), d{le v oblasti
majetkopr{vní (21%), n{sleduje oblast bydlení (11%) a rodinn{ (9%).
S ohledem k n{růstu klientů s problematikou dluhové pasti se ve
zvýšené míře věnujeme odbornému proškolení našich pracovníků
v této oblasti. Daří se n{m pomoci klientovi zorientovat se ve své
situaci, stabilizovat situaci a postupně napomoci stanovit kroky,
kterými se klient dopracuje k řešení tíživé situace.

Druh{ č{st:
Z našeho pohledu neúspěšn{ – při inspekci poskytovaných
soci{lních služeb z krajského úřadu nebyly mnohé standardy
zpracov{ny dle hodnotící komise dobře. Po provedené inspekci
věnujeme velké úsilí na nové zpracov{ní standardů tak, aby byly
na odpovídající úrovni.

Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na činnosti v oblasti
poradenství a přispěli každý svým dílem k dobré věci.
Ing. Zdeněk Bartoš
vedoucí poradenství

10

Výroční zpráva 2010

OSOBNÍ ASISTENCE
Kontakt:
Vedoucí OA: Mgr. Kateřina Hojn{
Tel.: 491 616 381, 731 401 416
e-mail: osobni.asistencedk@seznam.cz
web: www.fchdk.cz
Z{kladní činnosti poskytované služby vych{zí ze z{kona
č. 108/2006 Sb.
Principy (z{sady) služby:
a) Individu{lní přístup (službu poskytujeme podle konkrétních
potřeb a požadavků klienta)
b) Aktivizace
(podporujeme
a
pom{h{me
klientovi
v zapojov{ní do běžných aktivit podle konkrétních z{jmů)
c) Partnerství a spolupr{ce (my a klient jsme spolu
v partnerském vztahu)
d) Kvalita služby (posuzujeme ji podle klientovy spokojenosti)
Služba je určena dětem (od 1. roku), dospělým, seniorům
se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení.
Služba je poskytov{na 365 dní v roce, služba je terénní,
to znamen{ že je poskytov{na v dom{cnosti, ve škole, v zaměstn{ní
– podle potřeb klienta.
V roce 2010 jsme pokračovali v poskytov{ní osobní asistence
ž{kům Z{kladní a Praktické školy ve Dvoře Kr{lové nad Labem,
v mateřské škole Strž – Slunečn{ II., a seniorům.
Celkem uživatelů:
11

23

Ve věku do 6 let:
Ve věku 7 – 15 let:
Ve věku 16 – 18 let:
Ve věku 19 – 64 let:
Ve věku nad 80 let:

2
14
1
3
3

V prvním čtvrtletí si pracovnice, které ještě neměly doplněné
vzděl{ní (ze z{kona do 18 měsíců od n{stupu do pracovního
poměru) absolvovali rekvalifikační kurz pro Pracovníky soci{lní
péče podle § 37 vyhl{šky č. 505/2006Sb a z{kona 108/2006 Sb. MPSV.
Kurz se podařilo zajistit pro všechny zdarma (hrazen úřadem pr{ce
Trutnov).
V průběhu roku absolvovaly zaměstnankyně celkem 4 supervize.
Během celého roku se ust{lil pracovní tým.
Ke konci roku 2010 jsme byli okolnostmi donuceni ukončit
spolupr{ci a poskytov{ní služby osobní asistence v Z{kladní
a Praktické škole ve Dvoře Kr{lové nad Labem.

DALŠÍ ČINNOSTI Farní charity Dvůr Kr{lové n. L.
Tříkr{lov{ sbírka
Na zač{tku roku 2010 se v našem městě a okolí opět uskutečnila
Tříkr{lov{ sbírka. Celkem se popařilo získat 78.869,- Kč. Peníze
po povinném odvodu byly rozděleny takto: 30.000,- Kč bylo použito
na činnost NZDM Střelka, 16.825,50 Kč na činnost občanské poradny
Hořice.
Sbírka ošacení
Sbírka ošacení je již tradiční akcí poř{danou
Farní charitou Dvůr Kr{lové nad Labem
vždy na jaře a na podzim. Tato akce
probíh{ ve spolupr{ci s CČE Diakonie
Broumov.
12

Výroční zpráva 2010
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2010
(v celých tisících KČ)
Označení

AKT IVA

řádek

a

b

c
001

A.
B.
B. l.
B. II.
B. III.
C
C I.
C. II.
C. III.
C. IV.
D. I

Označení
a
A.
A . I.
A. II.
A. lIl.
A. IV.
A. V.
B.
B I.
B. II.
B. lIl.
B. IV.
C. I.

AKTIVA CELKEM
Pohledávky za upsaný základní
kapitál
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobě pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Časové rozlišení

PASIVA
b
PAS IVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a
ostatní fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodařeni běžného
účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Časové rozlišení

Netto
3
467

Minulé účet.
období
Netto
4
548

431

431

536

2
153
276
36

2
153
276
36

2
149
385
12

Běžné účetní období
Brutto Korekce
1
2
467

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Stav v běžném
účet. období
5
467
-16
-117

Stav v minulém účet.
období
6
548
-44

018

-44

-42

019

145

-2

020
021
022
023
024
025

481

582

221
260
2

222
360
10

řádek
c
013
014
015
016
017
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2010
Označení
a
l.
A.
+
II.
B.
+
C.
D.
E.
III.
F.
G.
IV.
H.
V.
l.
*
VI.
J.
VII.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
**
XIII.
R.
S.
*

Číslo
řádku

TEXT
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Výkonová spotřeba
Přidaná hodnota
Osobni náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu
Změna stavu rezerv a opr. položek v prov. oblasti a
komplex. NPO
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převoz provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodařeni
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční
oblasti
Výnosově úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Oslatní finanční náklady
Převod finanční výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodařeni
Daň z příjmů za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Mimořádný výsledek hospodaření
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c
01
02
03
04
05
06
07
08

Skutečnost v účetním období
běžném
1
0
0
0
848
568
280
2562
0

minulém
2
0
0
0
350
554
-204
1971
0

2307
24

1958
23

1

-240

60

84

60

84

61
84

-156
154

84

154

09
10
11
12
13
14
15
16
17
1B
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Výroční zpráva 2010
R.
***
****

Převod podílu na výsledku hospodařeni společníkům
Výsledek hospodařeni za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
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39
40
41

145
145

-2
-2

Naši charitu podpořili:
JUTA a.s.
RATH ž{rotechnika spol. s r.o.
Děkanství Dvůr Kr{lové nad Labem
Star{ lék{rna s r.o.
MUDr. Antonín Petr{ček
Zuzana Kazmirowsk{
CARLA spol. s r.o.
PEKO spol. s r.o.
JEDNOTA Dvůr Kr{lové nad Labem
WIKY – hračky, sport
Poskytovatelé dotací a fin. příspěvků:
Ministerstvo pr{ce a soci{lních věcí
Kr{lovéhradecký kraj
Město Dvůr Kr{lové nad Labem
Město Hořice
Město Jaroměř
Obec Choustníkovo Hradiště
Obec Cerekvice nad Bystřicí
Obec Horní Brusnice
Obec Ostroměř
Obec Kocbeře
Obec Nemojov
Všem d{rcům a přispěvatelům patří poděkov{ní.
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Střelka je financov{n z ESF a st{tního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je souč{stí individu{lního
projektu Služby soci{lní prevence v Kr{lovéhradeckém kraji
(www.socialniprojekty.cz).

MOTTO:
„SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ
A VYLOUČENOSTI ZE SPOLEČNOSTI.“

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
Adresa: Palackého 99,
544 01 Dvůr Kr{lové nad Labem
Telefon: 491 616 381, 734 435 102
E-mail: farni.charitadk@centrum.cz
Http: www.fchdk.cz
IČ: 43464637

