Výroční zpráva 2012

ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé charitního díla,
nastal čas ohlédnout se a opět po roce vám
předložit výroční zprávu prezentující činnost
Farní charity Dvůr Králové nad Labem v roce
2012. Jsem ráda, že mám tedy příležitost
představit činnosti a aktivity naší
organizace,
které
se
uskutečnily
v uplynulém roce. Myslím, že i loni se nám
dařilo v souladu s naším posláním pomáhat
lidem prožívat smysluplný a plnohodnotný
život v každém období.
Rok 2012 byl pro nás vzhledem k pokračující krizi rokem plným
sociálních aktivit. Na dalších stránkách naleznete texty, tabulky a číselné
údaje, za kterými se skrývá mnoho lidské práce a úsilí, ale také mnoho
osudů, příběhů a lidského trápení. Jsem ráda, že mám okolo sebe
spolupracovníky, kteří jsou ochotni se vzdát svého pohodlí a sloužit
lidem v obtížných podmínkách. A i o jejich práci je tato výroční zpráva.
Celý uplynulý rok se nesl ve znamení profesionalizace našich šesti
sociálních služeb. K tomu nám opět pomáhal běžící projekt z OP LZZ
„Profesním vzděláváním ke zvyšování kvality Farní charity“. Zároveň
jsme se intenzívně věnovali přípravám na změny ve skladbě našich
sociálních služeb, které nás potkají v roce 2013.
Děkuji všem, kteří nás podporují. Děkuji také dárcům, kteří
se v nelehké době dokážou rozdělit a prostřednictvím naší organizace
podpořit potřebné.
Zvláště děkuji svým kolegům za jejich ochotu, preciznost v práci
a týmového ducha.
S úctou
Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26. 4.2013
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ
Farní charita Dvůr Králové nad Labem je nestátní nezisková organizace.
Naším posláním je charita, pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství. Tyto myšlenky
se snažíme vkládat do všech našich činností a poskytovaných sociálních
služeb.
Naším zřizovatelem je Biskupství Královéhradecké. Farní charita byla
založena dne 1. 6. 1992 a je složkou Diecézní katolické charity Hradec
Králové.
Naše sídlo: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
Kancelář vedení: Nám. republiky 101, 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
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1306373349/0800

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 Nízkoprahové zařízení Střelka – od 1.1. 2008
 Občanská poradna
o Dvůr Králové nad Labem – od 1.12. 2004
o Jaroměř – od 1.12. 2005
o Hořice – od 1.7. 2007
 Osobní asistence – od 1.12. 2006
 Sociálně terapeutické dílny – od 15. 4. 2011
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STRUKTURA ČINNOSTI CHARITY
BISKUPSTVÍ
KRÁLOVÉHRADECKÉ
DIECÉZNÍ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ
FARNÍ CHARITA
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

ADMINISTRATIVNÍ
ÚSEK

SOCIÁLNÍ
SLUŽBY

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM

VLASTNÍ
VÝROBA

Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež Střelka
Sociálně terapeutické dílny
Občanské poradny
Dvůr Králové n. L.
Hořice
Jaroměř

Osobní asistence
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NAŠI LIDÉ
Mgr. Kateřina Hojná
Ing. Zdeněk Bartoš
Mgr. Kateřina Litošová
Hana Balharová, DiS.
Bc. Martin Jícha, DiS.
Mgr. Pavlína Kupková
Mgr. Martina Krajčíková
Helena Kunešová, DiS.
Bc. Petra Vališková
Mgr. Lenka Mazancová
Mgr. Martina Nyklová
Simona Bednářová
Jaroslava Čeřovská
Iva Dvorská
Tereza Holičová
Veronika Jirásková
Jana Kahovcová
Renata Kloudová
Miluše Michálková
Hana Pojezdná
Alena Rufferová
Soňa Seidlová
Ivana Simonová
Jiří Špulák
Jana Šturmová
Gabriela Sacherová
Kateřina Veselá
Olga Němcová
Dana Škopová

ředitelka
vedoucí OP
vedoucí NZDM Střelka
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
pedagogický pracovník
poradenské služby
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
administrativní pracovník
administrativní pracovník
uklízečka
uklízečka
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Pavel Licek
Lenka Khýrová
Klára Mejsnarová

dobrovolník
dobrovolník
dobrovolník

MOTTO: „SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ A VYLOUČENOSTI
ZE SPOLEČNOSTI.“
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Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ STŘELKA (NZDM Střelka)
Kontakt:
Mgr. Kateřina Litošová
731 604 695
strelka@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/strelka
Nízkoprahové zařízení Střelka prožilo naplněný a úspěšný rok 2012,
přestože jeho působení bylo ovlivněno blížícími se změnami. Jedná
se o výrazné zkrácení provozní doby klubu od roku 2013 a zároveň vznik
sesterské služby Labyrint pro rodiny s dětmi.
Chod klubu zajišťovalo 5 pracovníků, kteří přijali 6002 návštěv –
celkem 124 různých uživatelů služby. Nejčastěji využívaly nabídky klubu
děti ve věku 11-16 let. S každým, kdo je přijat jako klient NZDM Střelka,
je sestavován individuální plán šitý „přesně na míru“, např. zlepšit se na
konci roku minimálně o 1 stupeň v určitém předmětu, najít si střední
školu, najít si kamarády, naučit se ovládat svou agresi, být v něčem
dobrý (hudba, tanec, malování), zlepšit vztah s rodiči, s vrstevníky, atd.
Nejčastěji využívanou službou v roce 2012 byly jednoznačně
volnočasové aktivity. Pracovníci nabízeli dětem a mládeži bohatý
program s cílem, aby se ti, kteří nedokáží organizovat svůj volný čas,
mohli inspirovat. Společně tedy navštívili např. bazén, majáles, DDM
Jedničku, knihovnu, rytířské klání, hřiště, chemickou laboratoř,
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psí útulek, akce v Městském muzeu atd. Pracovníci vychovávají děti
mimo jiné k tomu, že organizace volného času stojí námahu (plánování,
dodržení plánu, počítání s počasím, s nároky jiných zúčastněných osob),
ale že se vyplatí (např. radost ze zorganizovaného turnaje ve fotbálku,
zpětná vazba malých účastníků pohádkového lesa, pocit naplněného
odpoledne, víkendu).
Mezi
výletní
místa
patřily
Ratibořice, Červený Kostelec, Pecka,
Praha, tábor v Chotěborkách anebo
třeba Dobrošov. Klienti si zkusili
organizovat akce Pohádkový les, Den
charity a změřili své dovednosti na
tanečních soutěžích a fotbalových
utkáních.
Pravidelné preventivní programy byly v tomto roce zaměřeny
na nakažlivé choroby, počítačové dovednosti, prevenci užívání drog,
sebepoznání a na vědomosti o vesmíru.
Velkým úspěchem pracovníků NZDM Střelka se stala možnost
realizovat preventivní programy na základních školách ve Dvoře Králové
a okolí. Zde sociální pracovníci systematicky zpracovávají zadaná témata
– zejména problematiku zneužívání návykových látek a šikanu.
Interaktivní programy jsou vedeny neotřelou formou tak,
aby posluchače nejen zaujaly, ale také vyprovokovaly k aktivitě,
vyslovování a přehodnocování svých názorů i nácvikům modelových
situací.
V roce 2013 se bude pouze omezovat provoz klubu, nikoli nabídka
služeb. Systém nabízených aktivit (poradenství, skupinové aktivity,
rozhovory, výlety, …) je pro nás osvědčenou metodou, jak působit na
začleňování uživatelů služby do společnosti.
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OBČANSKÉ PORADNY (OP)
Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hořice
Kontakt:
Ing. Zdeněk Bartoš
499 620 431, 731 598 849
poradna@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/op

POPIS SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Občanské poradny poskytují odborné sociální poradenství všem lidem
bez ohledu na jejich kulturní, náboženskou, politickou či jinou
příslušnost. Služba je anonymní a je poskytována bezplatně. Poradny
klientům poskytují informace v oblasti bydlení, dávek sociálního
zabezpečení, pracovně právních vztahů a nezaměstnanosti, rodinných
a mezilidských vztahů, legislativy, lidských práv a v dluhové
problematice. Cílem poradenství je pomáhat klientům při řešení jejich
obtížných sociálních situací a poskytovat kvalitní poradenství tak,
aby se předcházelo jejich možnému sociálnímu vyloučení.
Ze statistiky vyplývá, že v roce 2012 byl největší zájem o dluhové
poradenství. Často klientům pomáháme s návrhem na povolení
oddlužení, se sestavením odvolání, odporu, žádostí o splátkový
kalendář. Náročnost jednotlivých dotazů se zvyšuje, proto se jednotliví
pracovníci pravidelně vzdělávají, sledují novely zákonů, účastní
se seminářů, školení, dále odborných kolegií poraden, kde si vyměňují
zkušenosti se svými kolegy, kteří poskytují stejnou službu v rámci
diecéze.
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V poradnách zároveň meziročně stoupá počet klientů – z toho
je tedy patrné, že naše služba má pro občany velký smysl a je jim pomocí
a podporou.
Naše poradny nabízejí základní činnosti v tomto rozsahu (Rozsah
úkonů poskytovaných v rámci základních činností podle Vyhlášky MPSV
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb (např. domluvení schůzky
na městském úřadě, úřadě práce, intervenčním centru, policii, soudech,
ČSSZ, OSSZ apod.) – předání kontaktu nebo domluvení schůzky
u dalších organizací, které umí řešit část zakázky klienta
b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství
v sociálních systémech (okruh sociálního pojištění, dávky SSP, sociální
služby, pomoc v hmotné nouzi apod.), v oblastech práva (orientace
v zákonech – např. občanské, pracovní, exekuční apod.), psychologie a v
oblasti vzdělávání.
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí:
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyplnění
formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti
klienta s jeho souhlasem; pro někoho jsou tyto záležitosti běžné, pro
klienta, který si s nimi neví rady, jsou velmi obtížné)
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím (mapování klientovy rodinné situace, pokud
to řešení případu vyžaduje, zjišťovat, zda mu může pomoci někdo
z okolí
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STATISTIKA
KLIENTI

Dvůr Kr. Jaroměř

ŽENY
MUŽI
DO 18 LET
19-26 LET
27-64
NAD 64
CELKEM
SLUŽBY

372
251
0
27
478
118
623

189
97
0
17
205
64
286

Dvůr Kr. Jaroměř

Hořice
188
108
0
23
215
58
296
Hořice

kontakt - email, dopis
kontakt - tel.
kontakt - návštěva
soc.dávky a pomoc
pojištění
bydlení
rodinné a partnerské
pracovněprávní
majetkoprávní
finanční problematika
právní systém
ostatní
krizová intervence

29
24
860
44
13
46
95
73
175
473
13
59
0

0
8
402
24
11
40
58
37
107
187
1
22
0

18
18
358
41
17
22
23
49
74
151
9
56
0

KONTAKTY

913

410

394
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OSOBNÍ ASISTENCE (OA)
Kontakt:
Bc. Petra Vališková
731 401 416
asistence@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/oa

Osobní asistence je sociální služba určena pro osoby s tělesným,
mentálním nebo kombinovaným postižením, seniorům a rodinám
s dítětem s handicapem od jednoho roku věku.
V rámci osobní asistence se snažíme, aby klienti mohli zůstávat
v domácím prostředí, mohli se zapojovat do běžného života a vykonávat
činnosti přiměřené svému zdravotnímu stavu a věku. Službu
poskytujeme 365 dní v roce, je terénní a je poskytována všude tam, kde
nás lidé potřebují.
V roce 2012 jsme poskytli službu celkem osmnácti klientům
v celkovém rozsahu 4883 hodin služby; z toho devíti ženám a devíti
mužům.
Věk
0 – 6 let
7 -15
16 - 18
19 - 64
65 - 80
Nad 80

Počet klientů
3
3
2
6
2
2

V roce 2012 jsme pokračovali v poskytování osobní asistence dětí
v mateřské škole Strž – Slunečná II a žáků ze ZŠ Strž ve Dvoře Králové
a Gymnázia a Střední odborné školy v Hostinném.
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Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je
součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY (STD)
Kontakt:
Mgr. Martina Krajčíková
491 616 360, 731 401 417
socterapdilna@gmail.com
www.dk.charita.cz/std
Sociálně terapeutické dílny ve Dvoře Králové n/L tvoří celkem
5 pracovních dílen - dílna ručních prací, dílna kuchyňských prací,
zahradní dílna, dílna úklidových prací a šicí dílna. V nich se lidé, z důvodu
svého handicapu omezeni v schopnosti dalšího vzdělávání a prakticky
vyloučeni i z chráněného trhu práce, mohou pracovně realizovat
(dle svých možností, potřeb a svým pracovním tempem).
V dílně ručních prací vyrábějí předměty a dárky různými technikami
a metodami. Osvědčily se velikonoční ozdoby, dušičkové vazby,
adventní věnce a obrázky zdobené ubrouskovou technikou. V roce 2012
se sortiment výrobků rozšířil o leptané svícínky, ozdobné krabičky
„3 in 1“ s univerzálním a vánočním motivem a o chňapky, levandulové
polštáře a srdíčka ušitá v šicí dílně, založené teprve v dubnu.
Základní činností zahradní dílny a dílny úklidových prací byla
pravidelná údržba záhonu kolem zastávky Starobucké Debrné v obci
Nemojov a ve Dvoře Králové kolem kostela a fary.
Se svými zakázkami se na STD začaly obracet jednotlivé instituce.
Klienti dílen tím mohli zhotovit dárky pro hosty z Německa pěveckého
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sboru Záboj a vyzdobit místnost, kde setkání pěveckých sborů
probíhalo. V dílně kuchyňských prací upekli perníčky s hudebním
motivem. V životní velikosti se jim podařilo zhotovit repliky historického
nábytku z bytu rodiny Zmrzlíkových z kostelní věže. Zakázku zadal pan
farář Czekala MSF. Největší výzva, kterou dílny nenechaly nevyužitou,
byla úspěšně završena koncem září loňského roku. Naše město v rámci
projektu „Poznáváme život v EU“, jehož zastřešující organizací
je Sdružení pro spolupráci se zahraničím, navštívili zástupci
partnerských měst z Francie a Itálie. Právě pro ně a pro domácí
účastníky projektu dílny vyrobily suvenýry, dárky a také ozdobné
svícínky, které zkrášlovaly místnost, ve které probíhal slavnostní raut.
Rozvíjející se kvantita i kvalita vyrobeného zboží se stala impulsem
prezentace výrobní činnosti dílen na veřejnosti. V červenci r. 2012
se dílny poprvé účastnily Svatoanenských zahradních slavností v Žirči
a v říjnu, u příležitosti Mezinárodního dne seniorů, měly v Hankově
domě svůj první stánek. Koncem každého roku se STD pravidelně
účastní místních vánočních trhů. Své výrobky také nabízejí před
Velikonoci v kostele sv. J. Křtitele na prodejní výstavě a celoročně
je možnost si je zakoupit v Informačním centru v Podloubí a v Penzionu
Za vodou, nebo prohlédnout na www.charita.dk/STD.
Aktivity pro Farní charitu – v lednu se STD zapojily do Tříkrálové
sbírky koledováním v místních domovech pro seniory a v červnu
pomohly NZDM Střelka s organizací Pohádkové pošty. Celoročně také
obnovovaly charitní šatník.
Uživatelům, kteří potřebují pomoc při osobní hygieně, je k dispozici
asistentka, která v případě potřeby zajišťuje dohled a podporu
při dodržování hygienických návyků, případně pomáhá při osobní
hygieně. Uživatelům, kteří potřebovali radu/informaci, bylo sociální
pracovnicí poskytováno základní sociální poradenství.
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Pracovníci se pravidelně potkávali na poradách, supervizích a se
svými kolegy na kolegiu pro zdravotně postižené královéhradecké
diecéze. Byli zapojeni do dvouletého projektu Vzdělávání Farní charity,
jehož prostředky jsou čerpány z OP LZZ.
S. Blanka Krajčíková, sociální pracovnice STD

zahradní práce

prodej výrobků na jarmarku
v Hankově domě

na výletě
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Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT
Po celý rok 2012 se všichni zaměstnanci Farní charity Dvůr Králové
nad Labem zúčastňovali školení v rámci Projektu ESF (Evropský sociální
fond) prostřednictvím OPLZZ (Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost). Školení vždy probíhalo v prostorách děkanství nebo
sociálně terapeutických dílen.
Rozděleni jsme byli do skupin – pracovníci v sociálních službách,
sociální pracovníci a vedoucí pracovníci. Podle potřeby se jednotlivá
školení přizpůsobovala skupinám, jejich potřebám a možnostem.
Nepřijímali jsme pouze pasivně informace, ale měli jsme možnost naučit
se v praxi relaxovat, aktivně naslouchat, hráli jsme různé „hry“, které
nám pomohly pochopit situace, do kterých se mnozí z nás při výkonu
své práce dostáváme. Získali jsme informace potřebné pro zkvalitnění
naší práce a služeb, které poskytujeme.
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DEN CHARITY
…a olympijský pětiboj
Ve čtvrtek 27. září, za krásného slunečného počasí, oslavila Farní
Charita Dvůr Králové nad Labem Den Charity. Tato akce se pořádá
v mnoha městech kolem svátku Sv. Vincence z Paul, patrona
a zakladatele charitativní práce. Připraven byl program pro děti, ale ani
na dospělé se nezapomínalo. Pořadatelé si letos vzali inspiraci
z Olympijských her a pro nejmladší účastníky oslav připravili pětiboj.
Také hudební doprovod a dekorace byly vedeny v tomto duchu.
Po splnění všech disciplín děti na stupni vítězů obdržely zlatou medaili
a mohly si vybrat drobnou pozornost v tombole. Dostaly také něco na
zub - staročeský trdelník. Trdelníky již tradičně pečou pracovníci Farní
charity na různých akcích, poutích a trzích po celý rok. Výtěžek z prodeje
je pak použit na její činnost.
Nedílnou součástí Dne charity byla také prezentace služeb Farní
charity. Dospělí si během celého odpoledne mohli prohlížet vystavené
nástěnky a dozvědět se více o nabízených službách. Pracovníci charity
se snažili občanům města v osobních rozhovorech přiblížit význam
těchto služeb a nabídnout jim jejich využití.
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DOBROVOLNÍCI
V NZDM střelka byli za rok 2012 evidováni 3 dobrovolníci. Ve zkušební
době byli také jako dobrovolníci další 3 lidé (bez podpisu smlouvy).
Další neevidovaní dobrovolníci pomáhali při Tříkrálové sbírce a také
na Pohádkovém lese připravovaném klubem Střelka.
Dobrovolníci se v NZDM účastní běžného programu v klubu,
preventivních programů pro klienty, jsou také nápomocni při práci
v terénu. Sami si také připravují na některé dny různé aktivity, jako jsou
preventivní přednášky, hry, tance, pomáhají s přípravou klientů do školy.
Dobrovolníci nám pomáhali také na táboře v Chotěborkách.
V klubu byla přítomna jako dobrovolnice Lucie Sýkorová se skupinou
Attitude, která pro klienty připravila taneční workshop, při kterém
předváděla různé styly Hip-Hopových tanců.
Naši dobrovolníci nám byli také velmi nápomocni při 2. ročníku Dnu
charity, který se vedl v duchu olympijského pětiboje.
Motivace dobrovolníků
Hlavní motivací pro práci našich dobrovolníků je získat zkušenosti
v práci v oboru, který studují.
Seznámení se se službou a organizací FCHDK pro možnou budoucí
spolupráci.
Velkou motivací je také pomáhat bližním.
Někteří dobrovolníci u nás byli nejdříve na domluvené praxi (stáži)
pro školu kde studují, práce u nás se jim zalíbila a pokračují dále
jako dobrovolníci.
Jeden z dobrovolníků v motivačním rozhovoru podotkl, že by se
rád naučil přistupovat ke klientům odborně a kompetentně,
navázat s nimi vztah. Rád by se také naučil využívat hry, komunikaci
a pracovní vztah k tomu, aby klienta dokázal ovlivnit k pozitivní
změně.
17
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na počátku měsíce ledna proběhla opět Tříkrálová sbírka. I letos se nám
podařilo zvýšit počet skupinek Tří králů, letos to byla 61 kasička, a tím
i vybrat vyšší částku 159 330,- Kč. Částka 104 990,27 Kč zůstává Farní
charitě Dvůr Králové nad Labem na podporu a dofinancování sociálních
služeb, zejména občanských poraden.
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkuji ještě jednou všem pracovníkům za obětavost
a trpělivost při jejich každodenní práci.
Zvláštní poděkování pak patří děkanu naší farnosti P. Janu Czekalovi,
MSF, farnímu vikáři P. Andrzeji Deniziakovi, MSF a sestrám KMBM
za duchovní a materiální podporu.
Děkuji všem dárcům a příznivcům naší Charity, kteří nás v roce 2012
podpořili.
Děkuji také institucím, které nás podpořily objednávkou našich výrobků
ze sociálně terapeutické dílny.
Velký dík patří i všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, ať už jako
organizátoři nebo jako koledníci.
Děkuji také všem, kteří nás podpořili jakýmkoliv dalším způsobem, a my
na ně zapomněli. Děkujeme i těm, kteří nás podporují a chtějí zůstat
nezveřejněni.
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Naši charitu podpořili:
Poskytovatelé dotací a finančních příspěvků:
Ministerstvo práce a soc. věcí
Královéhradecký kraj
Města a obce
Město Dvůr Králové nad Labem
Město Hořice
Město Jaroměř
Obec Bílá Třemešná
Obec Cerekvice nad Bystřicí
Obec Horní Brusnice
Obec Choustníkovo Hradiště
Obec Jasenná
Obec Kocbeře
Obec Kohoutov
Obec Lukavec
Obec Mostek
Obec Nemojov
Obec Ostroměř
Obec Tetín
Obec Velichovky
Obec Vítězná
Firmy, osoby, jiné
EMTEX s.r.o.
Farnost sv. Jana Křtitele Dvůr Králové n. L.
Firma Altec a.s.
Juta a.s.
Petráček Antonín
SIMED s.r.o.
Stará Lékárna s.r.o.
UNIREG s.r.o.
ZO ČČK Trutnov
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EKONOMIKA –

rozvaha v zjedn odušeném rozsahu

Hospodaření za rok 2012
Položky 2012

Hlavní činnost

Spotřeba materiálu a energie:
Náklady na služby:
Mzdové náklady:
Sociální a zdravotní pojištění:
DPČ a DPP
Ostatní náklady:
Odpisy:
Náklady celkem:
z toho na organizaci:
Tržby za vlastní výkony a služby vč. IP:
Tržby od zdravotních pojišťoven:
Dotace ministerstvo:
Dotace kraj:
Dotace obec:
Ostatní dotace:
Ostatní výnosy:
Dary tuzemské:
Dary ze zahraničí:
Sbírky církevní:
Sbírky ostatní:
Výnosy celkem:
Zisk:
Investice stavební:
Investice zařízení:
Investice celkem:
Dotace na investice - obec:
Dotace na investice - kraj:
Dotace na investice - fondy EU
Ostatní zdroje investic:
Celkem inv. zdroje
Investice: zdroje - výdaje:

224 052,00
1 097 425,00
2 540 597,00
968 636,00
534 207,00
32 545,00
0,00
5 397 462,00
458 784,00
1 618 201,00
0,00
2 055 000,00
347 000,00
261 000,00
0,00
1 019 215,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
5 400 416,00
2 954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Fyzický počet zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců

Celkem
224 052,00
1 097 425,00
2 540 597,00
968 636,00
534 207,00
32 545,00
0,00
5 397 462,00
458 784,00
1 618 201,00
0,00
2 055 000,00
347 000,00
261 000,00
0,00
1 019 215,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
5 400 416,00
2 954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,00
14,90
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Položky

Stav k 1. 1. 2012 Stav k 31. 12. 2012

AKTIVA CELKEM :
A Dlouhodobý majetek celkem:
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
- Software
- Drobný dlouhodobý nehmotný
majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
- Pozemky
- Umělecká díla, předměty a sbírky
- Stavby
- Samostatné movité věci a soubory
- Pěstitelské celky trvalých porostů
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- Nedokončený dlouh. hmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný
maj.
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem:
B. Krátkodobý majetek celkem:
I. Zásoby
- Materiál na skladě
- Zboží na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem:
- Odběratelé
- Poskytnuté provozní zálohy
- Ostatní pohledávky
- Pohledávky za zaměstnanci
- Jiné a ostatní pohledávky
- Daň z příjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
- Pokladna
- Ceniny
- Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
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1 196 531,00

1 511 376,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 196 531,00
3 405,00
3 405,00
0,00
724 767,00
284 500,00
13 780,00
397 435,00
4 000,00
25 052,00
0,00
451 904,00
11 657,00
0,00
440 247,00
16 455,00

1 511 376,00
5 119,00
5 119,00
0,00
801 823,00
33 926,00
30 420,00
25 052,00
4 000,00
708 425,00
0,00
691 189,00
70 891,00
0,00
620 298,00
13 245,00
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PASIVA CELKEM
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
- Vlastní jmění
- Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
- Účet výsledku hospodaření
- Výsledek hospodaření ve schval.
řízení
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
min. let
B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Přijaté zálohy
- Ostatní závazky
- Zaměstnanci
- Závazky k ins.soc.zab.a veř.zdr.poj.
- Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
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1 196 531,00

1 511 376,00

92 307,00
71 740,00
0,00
71 740,00
20 567,00
43 222,00

230 704,00
212 052,00
0,00
212 052,00
18 652,00
2 954,00

0,00

0,00

-22 655,00

15 698,00

1 104 224,00
260 000,00
832 016,00
152 710,00
11 138,00
411 747,00
158 546,00
81 835,00
16 040,00
12 208,00

1 280 672,00
260 000,00
1 018 671,00
192 022,00
0,00
490 551,00
207 900,00
107 022,00
21 176,00
2 001,00
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