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Výroční zpráva 2013

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám vám zprávu o činnosti Farní charity Dvůr Králové
nad Labem v roce 2013. Slovo charita znamená v původním významu činnost církve ve prospěch společnosti, v níž působí. Jedná
se vlastně o službu lásky. S jejími konkrétními podobami se můžete
seznámit při pročítání této výroční zprávy.
V roce 2013 se nám díky společnému úsilí všech spolupracovníků, dárců i veřejných institucí podařilo zajistit všechny naše
stávající služby v dosavadním rozsahu. Pouze v Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež Střelka došlo v souladu s požadavky
Krajského úřadu královéhradeckého kraje ke snížení hodinového
rozsahu poskytovaných služeb z dvaceti hodin týdně na osm hodin
týdně.
Na počátku tohoto roku nás však čekaly dvě příjemné
události: zahájili jsme provoz nové sociální služby – sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi Labyrint a také jsme se
stali pověřenou osobou pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské
péče podle zákona 329/1999 v platném znění. Vzniklo tak Centrum
pěstounských rodin Klubko.
Ve prospěch Klubka jsme v červnu uspořádali v kostele
sv. Jana Křtitele první benefiční koncert, na kterém vystoupil
mladý talentovaný písničkář Michal Horák a jako hlavní host zazpívala Kamila Nývltová.
Na konci května jsme ukončili dvouletý vzdělávací projekt financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
(OP LZZ) “Profesním vzděláváním ke zvyšování kvality Farní charity“. Tím jsme dokončili první fázi profesního vzdělávání všech našich
zaměstnanců.
Děkuji svým spolupracovníkům za jejich nasazení, ochotu,
spolehlivost a pečlivost v každodenní práci. Děkuji také dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí charitní rodiny. Dík patří i farnosti
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při kostele sv. Jana Křtitele a zejména pak děkanu Janu Czekalovi,
MSF, kaplanu Andrzeji Deniziakovi, MSF a sestrám KMBM za duchovní i materiální podporu.
Děkuji všem dárcům a příznivcům, kteří nás podporují a kteří
věří v kvalitu a smysluplnost naší práce.
					 Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22. 5. 2014

4

Výroční zpráva 2013

Kdo jsme a naše poslání
Farní charita Dvůr Králové nad Labem je nestátní nezisková
organizace. Naším posláním je charita, služba lásky. 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
° Dvůr Králové nad Labem od 1. 12. 2004
° Jaroměř od 1. 12. 2005
° Hořice od 1. 7. 2007
* Osobní asistence od 1. 12. 2006
* Sociálně terapeutické dílny Slunečnice od 15. 4. 2011
* Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Labyrint od 1. 1. 2013
* Náhradní rodinná péče Klubko od 24. 1. 2013
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Organizační struktura
Biskupství
Královéhradecké
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Náhradní rodinná péče Klubko
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Naši lidé
Mgr. Kateřina Hojná
Ing. Zdeněk Bartoš
Mgr. Kateřina Litošová
Bc. Martin Jícha, DiS.
Mgr. Pavlína Kupková
Mgr. Martina Krajčíková
Helena Kunešová, DiS.
Bc. Petra Vališková
Mgr. Šárka Tauchmanová
Bc. Michaela Janečková
Mgr. Kateřina Hlaváčková
Bc. Adéla Bopková
Mgr. Lenka Mazancová
Mgr. Martina Nyklová
Simona Bednářová
Jaroslava Čeřovská
Iva Dvorská		
Tereza Holičová		
Jana Kahovcová		
Renata Kloudová
Miluše Michálková
Hana Pojezdná 		
Alena Rufferová 		
Soňa Seidlová
Ivana Simonová
Jiří Špulák 			
Jana Šturmová

ředitelka, vedoucí STD a OA
vedoucí OP
sociální pracovník, vedoucí NZDM Střelka
sociální pracovník
sociální pracovník, vedoucí SAS Labyrint
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník, vedoucí NRP Klubka
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
pedagogický pracovník
sociální pracovník
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
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Sabina Surmová
Katarína Stanovčáková
Anna Siemienik
Jindra Holá
Monika Jiroušová
Gabriela Sacherová
Kateřina Veselá 		
Olga Němcová
Michaela Smíšková

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

Irena Pečenková
Sandra Rybová
Lenka Khýrová		
Šárka Dejmalová		
Andrea Odvárková

koordinátorka dobrovolníků
dobrovolník
dobrovolník
dobrovolník
dobrovolník

MOTTO: „SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ
A VYLOUČENÍ ZE SPOLEČNOSTI.“
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Střelka (NZDM Střelka)
Mgr. Kateřina Litošová

strelka@charitadk.cz

731 604 695		

www.dk.charita.cz/strelka

Nízkoprahové zařízení Střelka prožilo další naplněný rok, přestože
jeho působení bylo ovlivněno změnami v podobě radikálního
snížení počtu otvíracích hodin v týdnu. Klub navštěvovalo přesně
100 různých dětí ve věku od 6 do 26 let. Nejčastěji využívanou
službou byly rozhovory a vlastní aktivity. Tyto aktivity si klienti vybírali, plánovali a realizovali sami. Jednalo se např. o pořádání soutěže
pro ostatní děti, zhotovení nějakého jednoduchého pokrmu, nácvik
na veřejné vystoupení. Děti se tak učily hospodařit, plánovat,
předvídat, motivovat ostatní, unést úspěch i neúspěch.
O prázdninách děti vyrazily na tábor na Pecku, kde si užily
her a společně stráveného rekreačního času.
Preventivní programy na základních školách začal nově
realizovat Klub Labyrint, který disponuje dostatečným personálním
obsazením.
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Povedená akce: Mikulášská v NZDM Střelka
Melodiemi populárních hitů z muzikálů, temperamentním čardášem
i tklivými romskými písněmi oživili pravidelní návštěvníci Střelky
společný Mikulášský večer. Program, včetně moderace, zorganizovali místní teenageři pro více než 70 posluchačů. Postupně se
představilo několik hudebních skupin, které pravidelně nacvičovaly
2 měsíce a musely navíc projít konkurzem. Talentovaný bubeník
doprovázející prakticky všechny vítězné skupiny se svěřuje: „Doma
jsem trénoval, kde se dalo, už od malička mě bicí lákalo. Ale teprve
teď, co se v klubu objevila nová bicí souprava, jsem se na ně
pořádně naučil hrát.“ A skromně dodává: „Můj výkon oceňují kluci
z kapely, vedoucí klubu i moje rodina“. Uznání sklidil i hlavní klavírista. V neuvěřitelně krátké době se naučil hrát na svůj oblíbený
nástroj. Všichni hudebníci si zakusili, jaké to je mít cíl, ke kterému
směřují, a jak podnikat kroky k jeho splnění. Nadání a talenty nejsou
vše, mladí lidé museli trénovat, prokousat se potížemi při nácviku,
učili se vzájemné kooperaci a v neposlední řadě umění nechat
zazářit při sólu i druhého spoluhráče.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Střelka mimo jiné
nabízí prostor pro realizaci vlastních aktivit, vede klienty k zodpovědnosti, navazování kvalitnějších mezilidských vztahů a umění
poradit si s překážkami.
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Občanské poradny (OP) Dvůr Králové nad Labem,
Jaroměř, Hořice

Ing. Zdeněk Bartoš

poradna@charitadk.cz

499 620 431, 731 598 849

www.dk.charita.cz/op

Občanské poradny mají nezastupitelné místo v systému sociálních služeb. Jsou určeny lidem ohroženým finančním a sociálním
vyloučením, lidem, kteří ve složité situaci již jsou, nebo „jen“ lidem,
kteří zažívají problémy každodenního života. S nástupem multimediální doby je sice možné potřebné informace získat nebo dohledat, ale lidé s nimi nedokáží pracovat, nevědí, jak tyto informace
využít ve své tíživé situaci. Je proto důležité, když se mají kam
obrátit pro bezplatnou radu a pomoc.
Díky systému Občanských poraden rozmístěných tak, aby si
je občan mohl do vzdálenosti 20km od svého bydliště vždy vyhledat, je zajištěna možnost podchytit některé z těchto problémů již
v zárodku a předcházet tak dalšímu a hlubšímu sociálnímu vyloučení. Každá z poraden tak plní preventivní funkci.
Občanské poradny v rámci Farní charity poskytují obecné
informace, cílené rady a aktivní pomoc občanům zejména v těchto
oblastech:
* sociální dávky a sociální pomoc
* pojištění
* pracovněprávní vztahy
* bydlení
* rodina a mezilidské vztahy
* právní ochrana a právní úkony
* majetkoprávní vztahy a náhrada škody
* finanční (dluhová) a rozpočtová problematika
* školství a vzdělávání
* ochrana spotřebitele
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I v roce 2013 byl největší zájem klientů o poskytnutí poradenství v oblasti dluhů, které jsou palčivou otázkou celé naší společnosti. Klientům byla poskytována pomoc a podpora při orientaci
v jejich dluzích a byly analyzovány konkrétní problémy s dluhy.
Klienti byli informováni o svých právech a povinnostech, byly jim
vysvětlovány pojmy ve smlouvách o půjčce nebo úvěru. Klientům
byly předávány informace o právech a povinnostech věřitelů. Byla
poskytována podpora a pomoc při navázání kontaktů s věřiteli,
sdělovány možné postupy vyjednávání, poskytovány informace
a podpora při hrozící exekuci. Klienti byli seznamováni s nezbytností
vypracovat si plán hospodaření - znát příjmy a výdaje domácnosti. Důležitá pomoc byla poskytována při podpoře při sjednávání
splátkového kalendáře, klientům byly na podkladě rozboru poskytovány informace o konkrétní exekuci, pravomoci exekutora, co
exekutor smí a nesmí zabavit.
Dalšími aktuálními problémy byly otázky nájemních smluv
a pracovní podmínky klientů ve smyslu nestandardního
ukončování pracovních poměrů.
V současnosti je pracovní tým plně profesionalizovaný.
Poradna má tři sociální pracovníky, jednoho právního poradce
a jednoho ekonomického poradce.
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Statistika
Klienti		
ženy 			
muži			

Dvůr Kr.
330
217

Jaroměř
159
84

Hořice
191
95

0
17
459
71
547

0
4
190
49
243

0
9
231
46
286

Služby		
kontakt - email, dopis
kontakt - tel.		
kontakt - návštěva

Dvůr Kr.
3
12
703

Jaroměř
2
5
320

Hořice
2
14
356

soc. dávky a pomoc
pojištění		
bydlení		
rodinné a partnerské
pracovněprávní
majetkoprávní 		
finanční problematika
právní systém		
ostatní			
krizová intervence

29
15
32
75
52
133
403
26
25
0

17
9
16
37
30
89
175
0
14
0

32
11
11
46
28
52
185
17
18
0

Kontakty		

718

327

372

do 18 let		
19-26 let		
27-64 let		
nad 64 let		
celkem		
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Osobní asistence (OA)
Bc. Petra Vališková

asistence@charitadk.cz

731 401 416

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. Služba má terénní
formu a je poskytována všude tam, kde nás lidé potřebují.
V rámci osobní asistence jsme se i tento rok snažili, aby
klienti mohli zůstávat v domácím prostředí, mohli se zapojovat
do běžného života a vykonávat činnosti přiměřené svému zdravotnímu stavu a věku. Službu jsme podle podmínek v registraci poskytovali 365 dní v roce.
V roce 2013 jsme poskytli službu celkem sedmnácti
klientům v celkovém rozsahu 3634 hodin služby; z toho deseti
ženám a sedmi mužům.
Statistika
Věk
0 – 6 let
7 – 15		
16 – 18
19 – 64
65 – 80
Nad 80
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1
3
1
7
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1

Výroční zpráva 2013

Sociálně terapeutické dílny Slunečnice
(STD Slunečnice)
Mgr. Kateřina Hlaváčková

socterapdilna@gmail.com

Mgr. Martina Krajčíková

www.dk.charita.cz/std

od 1. 9. 2013

do 31. 8. 2013

491 616 360, 731 401 417

Aktivita je součástí individuálního projektu „Služby
sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“.

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Služby Sociálně terapeutické dílny Slunečnice (STD Slunečnice)
Farní charity Dvůr Králové nad Labem jsou určeny dospívajícím
a dospělým lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením a s ním kombinovaným postižením ve věku od 16 let do 64
let. Tito lidé nejsou schopni dalšího vzdělávání a nemají možnost
začlenit se na trhu práce. Služba je poskytována ambulantně
a zdarma v pracovní dny od 8 do 16 hod. V roce 2013 službu
STD Slunečnice využilo 12 uživatelů ze Dvora Králové a okolí.
STD Slunečnice tvoří 5 dílen: dílna ručních prací, zahradní
dílna, dílna úklidových prací, dílna kuchyňských prací a šicí dílna.
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Dílna ručních prací byla v roce 2013 obohacena o nové
výrobky, kterými jsou ručně malované tašky, látkové zvonečky
a háčkovaní andělé. Stejně jako minulý rok se osvědčily velikonoční
výrobky, dušičkové vazby a adventní věnce.
Zahradní dílnou byla pravidelně udržována plocha kolem
zastávky Starobucké Debrné, květinový záhon kolem kostela
sv. Jana Křtitele v Dvoře Králové nad Labem a obecní pozemek
v obci Nemojov.
V rámci dílen úklidových prací se v květnu Slunečnice
podílela na úklidu a výzdobě kapličky v Záboří, kde se konala
1. mše svatá za pracovníky a klienty FCH. Celoročně také pomáhala s tříděním charitní sbírky oblečení a uklízením a úpravou
vnitřních i vnějších prostor kolem kostela ve Dvoře Králové.
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STD Slunečnice se v roce 2013 účastnily mnoha prodejních výstav a měly tak možnost prezentovat své výrobky, o které je stále větší zájem. Tradicí se staly Svatoanenské zahradní
slavnosti v Žirči, Mezinárodní den seniorů, vánoční trhy v Hankově
domě a velikonoční prodejní výstava v kostele. Dílna se prezentovala i v rámci 1. benefičního koncertu v kostele sv. Jana Křtitele
a na oslavách Dne charity. Celoročně je možnost si výrobky
zakoupit v Informačním centru, v Penzionu Za vodou, v budově
Děkanství a v Hotelu pod Zvičinou, kde byla nainstalována v pořadí
již čtvrtá stálá prodejní výstava výrobků dílny. Výrobky je možné si
prohlédnout také na www.dk.charita.cz/std.
Po celý rok se STD Slunečnice snažila, aby její uživatelé
lépe využívali veřejných služeb a zprostředkovávala tak kontakt
se společensko-kulturními institucemi, čímž je učila orientovat se
ve svém přirozeném sociálním prostředí. Klienti tak měli možnost
navštívit výstavy, exkurze, ZOO, koncerty, besedy v knihovně
a městské koupaliště. Ve spolupráci se Společností pro podporu
lidí s mentálním postižením z Trutnova se naši klienti opět zúčastnili
společenského plesu a Halloweenské zábavy v zábavním centru
Zálabí ve Dvoře Králové nad Labem. Společně s panem farářem
místní římskokatolické farnosti klienti dílny v létě navštívili Polsko
a na podzim Stacionář farní charity v Rychnově nad Kněžnou.
Uživatelům byla poskytována podpora a pomoc při dodržování hygienických návyků a osobní hygieně. Stejně tak i sociální
pracovníci pomáhali uživatelům při řešení nepříznivé sociální situace
prostřednictvím základního sociálního poradenství.
Kvalita služeb je neustále zvyšována prostřednictvím porad,
školení, supervizí, kolégií a celocharitních schůzí. Pracovnice byly
do května 2013 zapojeny v projektu „Vzdělávání Farní charity“, projekt byl započat 1. 6. 2011 a prostředky na vzdělávání byly čerpány
z OP LZZ. V roce 2013 se zapojila také do projektu „Rozvoj
dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královehradeckém kraji III“.
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Labyrint (SAS Klub Labyrint)
Mgr. Pavlína Kupková

labyrint@charitadk.cz

731 598 850		

www.dk.charita.cz/labyrint

Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

V roce 2013 zahájila svou činnost sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint. Po počátečním mapování situace a nabírání klientů začala naše služba pomalu vzkvétat.
Za celý rok nás navštívilo 129 klientů (osob), celkem z 29 rodin, z toho 10 rodin bylo navštěvováno v terénu, v jejich přirozeném
prostředí. V ambulantní formě nabízíme širokou škálu služeb a aktivit: Klub pro rodiče s dětmi do 7 let, kde probíhá příprava dětí
pro plynulý vstup do školského zařízení. V rámci služby Pomoc
s úkoly pomáháme školákům s jejich domácími úkoly a obtížnou
látkou. Dále se mohou naši klienti účastnit Odpoledne pro rodiče
s dětmi, které má podobu tvořivých, hudebních a hravých (nyní
již sportovních) workshopů. Při všech typech workshopů rozvíjíme
iniciativu a kreativitu dětí i rodičů, všichni mohou přijít s návrhem
na výrobek, hru, hudební či taneční aktivitu. Poslední službou námi
poskytovanou ambulantní formou je Poradna. V rámci poradny
např. pomáháme při hledání zaměstnání, bydlení a při řešení dalších
problémů, se kterými se na nás rodina obrátí.
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Terénní forma služby je realizována tak, že pracovníci
dojíždějí do dané rodiny a pomáhají s řešením obtížné rodinné
situace. Jedná se např. o pomoc s vyřizováním běžných záležitostí,
dětem se školou, poradíme, jak efektivně vést domácnost, jak
dobře promyslet finanční výdaje, jak jednat s úřady, učíme děti
základním sociálním a hygienickým návykům, rozvíjíme jejich motoriku, psychomotoriku, slovní zásobu apod. Pomoc se konkretizuje dle potřeb rodiny. Pro terénní sociální práci je velikou pomocí
skutečnost, že Farní charita Dvůr Králové nad Labem disponuje
služebním vozidlem, díky němuž můžeme obsáhnout širší okolí.
Po celý loňský rok jsme velmi úzce spolupracovali s Orgánem sociálně právní ochrany dítěte Městského úřadu Dvůr Králové
nad Labem, dále s terénními pracovníky téhož úřadu. Spolupracovali jsme také s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Střelka,
se kterým jsme společně pořádali různé akce. Dále jsme uživatelům
nabízeli možnost využít služeb Občanské poradny, kterou taktéž
provozuje naše charita. Též jsme navázali spolupráci s místními
školami, kterým jsme nabízeli a ve kterých jsme později realizovali
preventivní programy – především se jednalo o témata zneužívání
návykových látek, šikany, kriminality mládeže.
V rámci naší služby vznikla kapela skládající se především
z otce a jeho dětí. Rodina využila hudební workshop k trpělivému
a pravidelnému trénování. Svůj um nám předvedli mimo jiné
i na Dni Romů (08. 04. 2013). Děvčata nacvičila tance, se kterými
se vydala na soutěž v Hradci Králové a vytančila si krásné 3. místo.
V loňském roce se opět uskutečnila tradiční akce Pohádkový les,
kterou SAS Klub Labyrint pořádal spolu s NZDM Střelka. Akci
navštívilo rekordních 146 účastníků! Děti navštěvující Klub Labyrint
se prostřednictvím pořádání Pohádkového lesa učily odhalit své talenty a nabídnout své schopnosti ve prospěch jiných dětí. Dále jsme
pořádali příměstský tábor, Mikulášské odpoledne pro rodiče s dětmi
v Klubu Labyrint zúčastnili jsme se řemeslného jarmarku v Hankově
domě, kde jsme prodávali výrobky, které děti a rodiče společně
vytvořili.
19

FARNÍ CHARITA
Dvůr Králové nad Labem

Náhradní rodinná péče Centrum pro rodinu
Klubko (NRP Klubko)
Mgr. Šárka Tauchmanová

klubko@charitadk.cz

605 202 590, 491 616 418

www.dk.charita.cz/klubko

Centrum pro rodinu Klubko zahájilo svou činnost počátkem roku
2013.
Po několikatýdenních přípravách byly 7. 6. 2013 slavnostně
otevřeny prostory, které Centrum nyní využívá. Kromě kanceláře
vybavené nezbytnou technikou zde najdete i školicí místnost a také
příjemnou hernu pro děti. Nové prostory slavnostně požehnal Jan
Czekala MSF, děkan římskokatolické farnosti, za přítomnosti paní
ředitelky Farní charity Mgr. Kateřiny Hojné a pracovníků všech ostatních služeb. Pozvání přijali také paní starostka Mgr. Edita Vaňková
a další významní představitelé města.
Posláním Klubka je dlouhodobá podpora rodin s dětmi
v náhradní rodinné péči.
Pracujeme v rámci sociálně právní ochrany jako pověřená
osoba, na základě dohod o výkonu pěstounské péče uzavřených
s pěstounskými rodinami.
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Nabídka služeb Klubka je široká a vychází především
z dobré znalosti jednotlivých rodin. Doprovázení rodin je formou
podpory náhradním rodinám, kde důležitým principem je intenzivní
kontakt s rodinou a aktivní účast na řešení konkrétních problémů.
V průběhu roku 2013 jsme uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské
péče s 42 rodinami, velkou část tvoří náhradní příbuzenské rodiny.
V rámci zákonem povinného vzdělávání pěstounů jsme realizovali tyto vzdělávací akce: 6 odborných vzdělávacích seminářů
v dopoledních hodinách a 2 vzdělávací víkendové pobyty pro celé
rodiny. Rodiny se zúčastnily víkendových vzdělávacích pobytů
v Lese Království a v Janských Lázních, jejíchž součástí byly i podpůrné aktivity: muzikoterapie nebo arteterapie. V rámci těchto
pobytů mají pěstouni možnost splnit si příjemnou formou povinné
vzdělávání, ale také v rámci společného sdílení s ostatními rodinami
nacházet další motivaci a sílu potřebnou při výchově dětí. Během
vzdělávání pěstounů je vždy zajištěno hlídání dětí s programem.
Pro pěstouny byla v rámci vzdělávání připravena např. tato témata:
Složité situace ve výchově dětí v náhradní rodinné péči, Vývojová
psychologie, Komunikace v rodině, Odměny a tresty ve výchově,
Agresivita a šikana u dětí apod. Všechny semináře byly odborně
vedeny lektory s bohatými zkušenostmi v oblasti náhradní rodinné
péče například MUDr. Lubomírem Hadašem, PhD. a MUDr. Julií
Hadašovou. V rodinách poskytujeme také individuální vzdělávání.
Pro děti byly uskutečněny dva víkendové respitní pobyty,
zajištěn byl v letních měsících dvoutýdenní pobyt v Ozdravovně
Království. Tyto akce jsou u dětí velmi oblíbené, navazují zde nová
přátelství, jsou rozvíjeny jejich sociální dovednosti, získávají životní
zkušenosti a aktivně tráví svůj volný čas.
V rámci našich služeb jsme pěstouny nebo jim svěřené děti
doprovázeli na různá jednání (např. soudy, policie), úřady, podporovali jsme komunikaci se školskými zařízeními.
Úzce spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí
ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově a Hořicích.
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Pomáhali jsme zajistit další finanční prostředky formou
příspěvků z různých nadací. Do rodin s malými dětmi jsme dodávali
pleny, které se nám podařilo získat v rámci sponzorského daru.
Zajišťovali jsme hlídání dětí v domácím prostředí nebo přímo
v Klubku, rodiny také využívaly hlídání osobou blízkou rodině.
Realizujeme také asistovaný kontakt s biologickými rodiči
dětí.
Poskytováno je odborné poradenství v problematice
náhradní péče v rámci individuálních konzultací, telefonicky nebo
emailovou korespondencí. V rámci našich služeb pěstouni využívají
možnosti vypůjčit si odborné a populárně naučné knihy a publikace z naší knihovny. Informace a poradenství poskytujeme také
zájemcům o náhradní rodinnou péči, kteří přijetí dítěte do své péče
zvažují.
Na konci roku 2013 jsme formou dotazníkového šetření
zjišťovali spokojenost klientů s rozsahem služeb, jejich kvalitou
a s přístupem pracovnic Klubka. Výsledky ukázaly, že dosavadní
nabídka služeb odpovídá potřebám rodin, které doprovázíme
a zároveň nás nasměrovaly i k jejich rozšíření v roce 2014.
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Benefiční koncert
Dne 22. června 2013 proběhl v kostele sv. Jana Křtitele poutní
benefiční koncert, který jsme uspořádali ve spolupráci s Římskokatolickou farností. Zcela zaplněný kostel svědčil o úspěchu této
akce. Výtěžek koncertu ve výši 16 000,- Kč byl určen do Centra
pro rodinu Klubko, které má na starosti rodiny s dětmi v náhradní
rodinné péči.
Koncert zahájil mladý talentovaný vítěz pěvecké soutěže
Česko zpívá 2013 Michal Horák. Jako hlavní účinkující vystoupila
zpěvačka Kamila Nývltová, která zazpívala známé muzikálové
skladby. Získané finanční prostředky byly použity pro děti, které vyrůstají v náhradní rodinné péči a spolupracují s Centrem pro rodinu
Klubko. Konkrétně byly finančně podpořeny zájmové aktivity těchto
dětí a též byla dovybavena herna v Centru pro rodinu Klubko.
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Kolem světa za 4 hodiny
S Charitou kolem světa se mohl projet ten, kdo navštívil 27. září
náměstí T. G. M. ve Dvoře Králové. Program ke Dni charity zde
zajistili pracovníci spolu s klienty Farní charity a jako obvykle se
bylo na co těšit. Zatímco se dospělí seznamovali s aktuálními projekty Diecézní charity Hradec Králové, děti se proměnily v horlivé
sociální pracovníky a vyrazily přímo do akce. Věřte - nevěřte, bojovaly například s překupníky v Indonésii - zkoušely si pěstovat
pačuli a výrobky z ní výhodně prodat důvěryhodným obchodníkům,
rozdělovaly prostředky pomoci utečencům z oblastí, kde se válčí,
počítaly výdělky nejchudších afrických rodin zapojených do projektu Koza pro domácnost, zakusily na vlastní kůži, jak namáhavé
je chodit denně pro vodu k řece a o kolik snazší to mají vesnice
v Kongu, kterým Charita pomohla vykopat vlastní studnu. Stanoviště pro nejmenší účastníky nabízelo téma zvyšování efektivity
mongolského pastevectví, a tak než si rodiče přečetli fakta, stihly si
děti vyrobit vlastní ovečku nebo koníka.
K tématu spravedlivého obchodu pracovníci seznamovali
občany s výrobky fair trade, zapůjčenými od místní Českobratrské
církve evangelické, které výrobcům nabízí pro obě strany výhodné
obchodní podmínky. Zaměstnance charity příjemně překvapil zájem
veřejnosti o samotnou tuto aktivitu, jako i množství zakoupených fair
trade potravin.
Klienti Sociálně terapeutické dílny Slunečnice prezentovali
své dovednosti formou obchůdku s vlastnoručními výrobky. Jejich
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úsměvu málokdo odolal, a tak spokojenost byla na obou stranách.
Slunečnice se musí zase pořádně otáčet, aby doplnila sortiment.
Děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka spolu
s pracovníky SAS Labyrintu pro rodiny s dětmi statečně obsadili
nejnáročnější stanoviště a splnili svůj úkol na jedničku. Každý malý
účastník akce Den charity obdržel za vyplněnou průkazku tradiční
trdelník - skořicovou či ořechovou pochoutku vyrobenou přímo
na místě pracovníky Farní charity Dvůr Králové nad Labem.

Tříkrálová sbírka
Tradiční tříkrálové koledování se uskutečnilo i v roce 2013. Na počátku ledna do ulic vyšlo 88 skupinek koledníků. Sbírka probíhala
ve Dvoře Králové nad Labem a jeho okolí a v Hořicích. I tento rok
jsme díky štědrým dárcům vybrali vyšší částku, celkem 219 430,- Kč.
K využití pro Farní charitu zůstalo krásných 145 668,-Kč. Výtěžek
Tříkrálové sbírky 2013 byl použit nejen na dofinancování sociálních
služeb (občanské poradny, sociálně terapeutická dílna, Střelka),
ale též na okamžitou pomoc osobám, které se náhle ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Uspořádat Tříkrálovou sbírku v takovém rozsahu se nám
podařilo především díky podpoře farníků – jak dětí, tak i dospělých,
díky skautům ze Dvora Králové i z Hořic, díky sestrám KMBM
a dalším dobrovolníkům z okolních obcí. Velké díky patří i sestře
Martě, která opět trpělivě po tři dny navzdory nepřízni počasí čekala
na štědré dárce na náměstí TGM.
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Dobrovolníci
Dobrovolnictví v neziskové organizaci je velmi potřebná aktivita lidí,
kteří pracují bez nároku na odměnu. S pravidelně docházejícími
dobrovolníky se uzavírá smlouva. Ti jsou potom evidovaní. V naší
organizaci však působí veliká spousta příznivců, jednorázových
dobrovolníků, kteří nám pomáhají při jednotlivých akcích, jako byla
v roce 2013 Tříkrálová sbírka nebo Pohádkový les. Všem však patří
stejné díky!
V roce 2013 v naší organizaci působili 3 evidovaní dobrovolníci. Ti byli zapojeni v sociálních službách NZDM Střelka a v Klubu Labyrint.
Dobrovolníci se v NZDM účastnili běžného programu v klubu, pomáhali i s jeho přípravou. Sami také připravovali program
na některé dny jako např. aktivizační hry na zahradě, vaření apod.
V Klubu Labyrint nám dobrovolníci pomáhali při doučování
převážně anglického jazyka a při další přípravě dětí do školy.
V roce 2013 dobrovolníci také navštěvovali seniory i zdravotně znevýhodněnou dívenku, aby je potěšili a přinesli změnu
do běžného života.
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.
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Vzdělávací projekt

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

V květnu 2013 byl ukončen dvouletý vzdělávací projekt financovaný
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem
„Vzdělávání Farní charity“. Náklady na projekt činily celkem
1 866 476,80Kč.
Obsahem projektu bylo profesní vzdělávání všech zaměstnanců Farní charity. Jednotlivá školení probíhala odděleně
pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Takto si každá skupina osvojila potřebné dovednosti
ve svém oboru. Během uplynulých dvou let jsme tak získali informace potřebné pro zkvalitnění naší práce a služeb, které poskytujeme. Všechny stanovené cíle byly na konci projektu naplněny.
Naše organizace byla přímým příjemcem podpory, naši klienti pak
byli nepřímými příjemci podpory. Tím jsme dokončili první fázi profesního vzdělávání všech našich zaměstnanců.
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Poděkování
Farní charita by nemohla pomáhat potřebným bez podpory spolupracujících orgánů státní správy a samosprávy, církevních institucí,
dárců, dobrovolníků, ale i rodinných příslušníků nás, zaměstnanců
charity.
Ještě jednou děkuji všem spolupracovníkům 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 i všem dárcům, dobrovolníkům a příznivcům naší
Charity, kteří nás v roce 2013 podpořili. Protože mnozí dárci a příznivci zůstávají v anonymitě, děkujeme jim alespoň touto cestou.

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 Jasenná
Obec Mostek
Obec Nemojov
Obec Libotov
28

Výroční zpráva 2013

Firmy, osoby, jiné:
Děkanství Dvůr Králové nad Labem
JUTA a.s.
gasTHERM Bohumil Kubík
KRPA PAPER, a.s.
INZAT spol. s r.o.
paní Marie Čtvrtníková
Honc CZ s.r.o.
pan Zbyněk Hloušek
chirpet s.r.o.
ŠKOP klima s.r.o.
BOBY-FLEISCH, spol. s r.o.
pan Václav Kulík – dřevěné podlahy
PT Services, s.r.o.
Special Transport Dušan Suško, spol. s r.o.
KERAMIKA PLUS spol. s r.o.
Stavební firma HAASE s.r.o.
paní Michaela Hrubá – optika Hrubá
Kimberly – Clark, s.r.o.
pan Jiří Mejtský – odlévání barevných kovů
Stará lékárna, s.r.o.

29

FARNÍ CHARITA
Dvůr Králové nad Labem

Ekonomika
Hospodaření za rok 2013
VÝSLEDOVKA ZA ROK 2013
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný materiál
Náklady celkem
Dotace MPSV
Dotace KHK
Dotace Město DKnL
Dotace ostatní obce
Dotace Úřad práce
Příspěvky – Tříkrálová sbírka
Ostatní příspěvky
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Fyzický počet zaměstnanců 		
Přepočtený počet zaměstnanců 		
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Hlavní činnost
531 424,89
25 624,00
1 166 562,63
5 067 378,00
2 500,00
23 259,00
42 102,00
6 858 850,52
1 381 000,00
264 000,00
290 000,00
27 000,00
1 344 604,36
145 668,00
1 555,00
30 732,00
2 942 157,27
6 517,79
6 434 984,42
-423 866,10

Hospod. č.
55 501,21
997,00
2 715,00
59 270,00

118 483,21

235 962,00
30 000,00
265 962,00
147 478,79

Celkem
586 926,10
26 621,00
1 169 277,63
5 126 648,00
2 500,00
23 259,00
42 102,00
6 977 333,73
1 381 000,00
264 000,00
290 000,00
27 000,00
1 344 604,36
145 668,00
1 555,00
266 694,00
2 972 157,27
6 617,79
6 700 946,42
-276 387,31
33,00
16,68
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Přehled nákladů za rok 2013
Náklady celkem 6 977 333,73 Kč
8,41% Spotřeba materiálu a energie 586 926,10 Kč
0,38% Opravy a udržování 26 621,00 Kč
16,76% Služby 1 169 277,63 Kč
73,48% Osobní náklady 5 126 648,00 Kč
0,04% Daně a poplatky 2 500,00 Kč
0,33% Ostatní náklady 23 259,00 Kč
0,60% Odpisy, prodaný materiál 42 102,00 Kč
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Přehled výnosů za rok 2013
Výnosy celkem 6 700 946,42
20,61% Dotace MPSV 1 381 000,00 Kč
3,94% Dotace KHK 264 000,00 Kč
4,33% Dotace Město DKnL 290 000,00 Kč
0,40% Dotace ostatní obce 27 000,00 Kč
20,07% Dotace Úřad práce 1 344 604,36 Kč
2,17% Příspěvky – Tříkrálová sbírka 145 668,00

Kč

0,02% Ostatní příspěvky 1 555,00 Kč
3,98% Tržby za vlastní výrobky 266 694,00 Kč
44,35% Tržby z prodeje služeb 2 972 157,27 Kč
0,10% Ostatní výnosy 6 617,79 Kč
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Rozvaha k 31. 12. 2013			
AKTIVA 			
Dlouhodobý majetek celkem
		
40 352,00
Software							 40 352,00
Oprávky celkem						 -40 352,00
Oprávky k softwaru 						
-40 352,00
Pohledávky celkem						197 802,62
Odběratelé							 36 506,00
Poskytnuté provozní zálohy					 23 040,00
Ostatní							 50 360,00
Dohadné účty aktivní 					 87 896,62
Krátkodobý finanční majetek			
1 237 877,87
Pokladna 							 54 958,00
Účty v bankách 					
1 182 919,87
Jiná aktiva celkem 						 50 462,20
Náklady příštích období 					 50 462,20
AKTIVA CELKEM 					
1 486 142,69
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PASIVA 		
Jmění celkem						299 205,64
Fondy								299 205,64
Výsledek hospodaření celkem				296 063,30
Účet výsledku hospodaření				
-276 387,31
Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení			
215 005,53
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta			
357 445,08
Dlouhodobé závazky celkem				220 000,00
Krátkodobé závazky celkem				640 692,02
Dodavatelé							 9 448,00
Ostatní závazky						
6 334,05
Zaměstnanci							279 032,00
Závazky vůči zdrav. poj. a sociál. zabezp.			
159 485,00
Daně a poplatky						 36 976,00
Závazky ve vztahu ke státnímu rozp.			
104 989,40
Dohadné účty pasivní					 44 427,57
Jiná pasiva celkem						 30 181,73
Výnosy příštích období					
30 181,73
PASIVA CELKEM					
1 486 142,69
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Výrok auditora
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Záměry organizace na příští rok
Naším hlavním záměrem pro rok 2014 je stabilizovat naši vnitřní
strukturu, tedy soustředit se více sami na sebe.
Po uplynulém období let 2009 až 2013, které můžeme nazvat lety růstu a rozvoje služeb, je potřeba hlavně posílit naše kapacity pro zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti. Budeme proto
pracovat na vytvoření pracovní pozice PR manažera/fundraisera,
protože tuto funkci dosud nikdo systematicky neplnil.
V oblasti rozvoje sociálních služeb se chceme zaměřit na
posílení kvality poskytovaných sociálních služeb. Proto chceme
pracovat na vytvoření částečného pracovního místa pro vedoucího
sociálního pracovníka/metodika kvality sociálních služeb. Tím
vytvoříme základ pro zvyšování kvality námi poskytovaných sociálních služeb.
V příštím roce chceme posílit i naši ziskovou činnost.
Město Dvůr Králové nad Labem nám nabídlo možnost distribuce
městských novin, se kterou nám budou pomáhat mladí studenti z
místního gymnázia.

Výroční zpráva Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2013
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