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Milí přátelé,

je konec března, mám psát úvodní slovo, ale myšlenky mi utíkají k dění na Ukrajině. K lidem, 

kteří utekli před válkou a ocitli se většinou bez prostředků u nás. Nevím, co se bude dít 

v době, kdy budete tyto řádky číst. Doufám, že už bude lépe. 

Navzdory živelně probíhající pandemii, všem protiepidemickým opatřením a rozsáhlým 

lockdownům v první polovině roku se naše činnost nezastavila. Zmíním jen pár příkladů.

Hned v lednu jsme za laskavého svolení majitele a za pomoci nadačních peněz 

společnosti ČEPS, a.s., Siemens a Výboru dobré vůle - nadace Olgy Havlové provedli 

rekonstrukci nově pronajatých prostor bývalé školky v Erbenově ulici. Prostory už od března 

slouží dennímu stacionáři Serafína pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Po celou dobu uzavřených škol jsme se v nízkoprahovém klubu Střelka věnovali až osmi 

dětem najednou, které do klubu pravidelně docházely na distanční výuku. Díky sbírce 

na dárcovské platformě Znesnáze21, kterou zorganizovala Nora Fridrichová, jsme mohli 

dokoupit pět notebooků pro distanční výuku. Úspěšná výuka se mohla uskutečnit i díky 

trpělivým dobrovolníkům, kteří se dětem individuálně věnovali. 

V občanských poradnách se nám podařilo navýšit podíl psychoterapie ve službě. 

Nad rámec původních plánů jsme v březnu a dubnu organizovali veřejné testování 

obyvatelstva na COVID. Také jsme celkem neplánovaně převzali chod místní čistírny oděvů 

a založili proto ke konci roku společnost NACHARITU s.r.o. 

A co nás čeká v roce 2022? Od 1. ledna měníme název na Oblastní charita Dvůr Králové 

a zároveň přebíráme pod naši organizaci službu sociální rehabilitace Horizont. Tato sociální 

služba vhodně doplní naše stávající portfolio služeb. Rádi bychom také dokončili vybavení 

denního stacionáře Serafína z projektu IROP, rozvíjeli činnost naší čistírny a realizovali nákup 

budovy v Erbenově ulici, kde provozujeme tři naše sociální služby. Kéž se nám vše podaří!

Za veškeré úsilí v roce 2021 všem pracovníkům, dobrovolníkům a dobrodincům upřímně 

děkuji a nám všem přeji dostatek duchovních i fyzických sil v celém roce 2022. 

S úctou

Kateřina Hojná, ředitelka

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 25. 3. 2022

Úvodní slovo
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oblastní charita Dvůr Králové

(do 31.12.2021 Farní charita Dvůr Králové nad Labem)

Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem

Evidovaná právnická osoba / církevní organizace

Založena 1. 6. 1992 

Zřizovatel: Biskupství královéhradecké

IČO: 43464637

Číslo účtu: 1306373349/0800

Datová schránka: fx2bsri

Tel. kontakt: +420 734 435 102

Email: sekretariat@charitadk.cz

www.dk.charita.cz

www.facebook.com/charitadk

VEDENÍ ORGANIZACE
1. statutární zástupce, ředitel: Mgr. Kateřina Hojná

2. statutární zástupce, zástupce ředitele: Mgr. Kateřina Litošová

PŮSOBNOST
Sídlo: Dvůr Králové nad Labem

Působnost: Královédvorsko, Jaroměř, Hořice, Trutnov, Vrchlabí, Hostinné

Královéhradecký kraj: služba Náhradní rodinná péče Centrum pro rodinu Klubko a služba Labyrint - 

cesta pro rodinu

SEZNAM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka

Občanská poradna

Osobní asistence · Domácí péče

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice

Sociálně aktivizační služba LABYRINT – cesta pro rodinu

Denní stacionář Serafína

Náhradní rodinná péče Centrum pro rodinu Klubko

Kdo jsme
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Naše poslání
Model Dekacert®

V oblasti mezilidských vztahů klademe důraz na uplatňování a dodržování hodnotového systému Dekacert®. 

Deset základních etických hodnot slouží jako deset orientačních bodů v oblasti jednání nás zaměstnanců 

nejen vůči klientům, ale i mezi námi. 

Naším cílem je 
člověk připravený 
čelit své nepříznivé 

životní situaci.

Usilujeme o to, aby 
každý člověk mohl žít 

důstojný život.

Každý člověk je 
pro nás důležitý.

Prostřednictvím 
humanitárních, profesionálních 

a dobrovolnických služeb posilujeme 
a podporujeme ty, kteří potřebují naši 
pomoc, aby mohli žít důstojný život. 

Respektujeme jedinečnost a celistvost 
každého člověka, ke kterému 

přistupujeme na základě 
křesťanských hodnot.
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ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Dvůr Králové nad Labem a okolí

MOTTO SLUŽBY
„Spolu to zvládneme.“

Nízkoprahové 
zařízení pro děti 

a mládež STŘELKA

POSLÁNÍ
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka je určeno dětem 
a mládeži ve věku 6 - 20 let ze Dvora Králové nad Labem a okolí, 

kteří jsou ohroženi způsobem svého života a jsou ochotni svou 
situaci 

aktivně řešit. 

CÍLE SLUŽBY
Cílem služby je předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik, a to radou, podporou 

a doprovázením v každodenních i náročných životních situacích.

CÍLOVÁ SKUPINA
děti a mládež od 6 do 20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

ROK 2021
• v době uzavření škol jsme denně pracovali s 8 žáky na distanční výuce za podpory 5 dobrovolníků

• nově jsme vyzkoušeli online terénní práci na sociálních sítích

• našli jsme vhodného terénního pracovníka

• terénní aktivity jsme rozšířili do obcí Bílá Třemešná a Mostek

• uspořádali jsme dva úspěšné Grafity workshopy

• uspořádali jsme týdenní příměstský kemp pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin ve spolupráci s MAS 

Královédvorsko

2020 2021

počet klientů/uživatelů  50  38

počet návštěv  847  1124

počet kontaktů  2484  4055

okamžitá kapacita služby  ambulance/

terén
 25+10  25+10

Vedoucí služby

Mgr. Kateřina Litošová

Tel.: 731 604 695

strelka@charitadk.cz

Palackého 99

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba klubu

po, út, čt, pá – dle zveřejňovaného rozvrhu

Terénní aktivity

pondělí – pátek 7 – 18
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ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Královéhradecký kraj

Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, 

Hořice, Trutnov, Hostinné, Vrchlabí
MOTTO SLUŽBY

„Důležitá věc je 
nepřestávat se ptát.“

Albert Einstein

Občanská 
poradna 

POSLÁNÍ
Občanská poradna poskytuje poradenství lidem v obtížné sociální 

situaci, kteří nemají dostatek informací pro její řešení nebo je neumí 
použít. Poradenství se orientuje na oblast sociálního systému, práva 

a na oblast psychologie jako krizové intervence 
nebo podpůrné terapie.

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY / POBOČKY
Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř, Hořice, Trutnov, Hostinné, Vrchlabí

OBLASTI PORADENSTVÍ
• finanční problematika (např. dluhy, exekuce, oddlužení, rodinný rozpočet)

• sociální dávky a pomoc (např. dávky SSP, hmotná nouze)

• pojištění (např. důchodové, nemocenské)

• bydlení (např. oblast nájmu)

• rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvod, problémové soužití)

• pracovněprávní

• majetkoprávní (např. spotřebitelská problematika, dědictví, spoluvlastnictví)

• psychologické poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA
• osoby v krizi

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

ROK 2021
• zaznamenali jsme nové potřeby zájemců o službu z důvodů pandemie covid-19

• řešili jsme především problémy v oblasti rodinných a lidských vztahů

• zvýšil se zájem o psychoterapeutickou pomoc a my jsme posílili v této oblasti náš pracovní tým o další 

úvazek

• pořádali jsme přednášky na obcích na aktuální témata: dluhy, nekalé praktiky energetických prodejců 

a oddlužení

• pomáhali jsme s oddlužením v rámci akce „Milostivé léto“

2020 2021

počet zaměstnanců 6 6

počet klientů/uživatelů 2016 2206

počet konzultací 2194 2337

počet schválených návrhů na oddlužení 141 112

Vedoucí služby

Bc. Jana Mikásková

Tel.: 731 036 324

poradna@charitadk.cz

Palackého 99

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba

pondělí až čtvrtek (dle místa poskytování služby)



-14- -15-

ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Dvůr Králové nad Labem a okolí

MOTTO SLUŽBY
„Doma je doma …“

Osobní asistence 
Domácí péče 

POSLÁNÍ
Posláním Osobní asistence · Domácí péče je pomáhat lidem 

od tří let věku se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního 
znevýhodnění a seniorům, podporovat je v běžných denních 

činnostech a aktivitách jejich života, které si nemohou plně zajistit 
sami ani za pomoci okolí. Službu poskytujeme v domácnostech, 

ve školských zařízeních a všude tam, 
kde nás lidé potřebují.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
• pomoc a podpora při podávání jídla a pití

• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

• pomoc při úkonech osobní hygieny

• pomoc při využití WC

• pomoc při přípravě jídla a pití

• pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

• nákupy a běžné pochůzky

• pomoc a podpora rodině v péči o dítě

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob

CÍLOVÁ SKUPINA
• osoby s kombinovaným postižením

• osoby s tělesným postižením

• osoby se zdravotním postižením

• senioři

ROK 2021
• rozšířili jsme denní kapacitu služby na 16 uživatelů denně v pracovní dny a 6 uživatelů o svátcích 

a víkendech

• absolvovali jsme celkem 790 hodin vzdělávání například v komunikačních dovednostech, krizové 

intervenci a nových technikách pomoci

• zavedli jsme porady celého týmu 1x měsíčně

Vedoucí služby

Mgr. Renáta Pospíšilová

Tel.: 734 792 806

asistence@charitadk.cz

Erbenova 2355

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba

službu poskytujeme nepřetržitě

2020 2021

počet zaměstnanců 15 15

počet návštěv 3803 4665

okamžitá kapacita služby 13 16

počet najetých km 48656 45979
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ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Dvůr Králové nad Labem a okolí

MOTTO SLUŽBY
„Úsměv nic nestojí 
a má velkou cenu.“

Sociálně 
terapeutická dílna

SLUNEČNICE
 

POSLÁNÍ
Sociálně terapeutická dílna Slunečnice je určena lidem s lehkým 

nebo středně těžkým mentálním postižením. Prostřednictvím 
sociálně pracovní terapie podporuje získávání, rozvíjení či udržování 

pracovních a sociálních schopností, dovedností a návyků, které 
vedou k možnému pracovnímu začlenění.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích 

k sociálnímu začlenění

• podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

CÍLOVÁ SKUPINA
osoby s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením

ROK 2021
• nově jsme rozčlenili prostor naší služby na jednotlivé dílny a rozšířili jsme nabídku služeb pro klienty

• dovybavili jsme dřevařskou dílnu

• zaměřili jsme se na zvyšování šancí pro získání zaměstnání našich klientů

• zorganizovali jsme besedu pro klienty na téma chráněná pracovní místa a pracovní rehabilitace

• absolvovali jsme stáž v jiné sociálně terapeutické dílně

• byli jsme zapojeni do projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15¬_005/0015003

2020 2021

počet zaměstnanců 6 7

počet klientů 19 22

počet návštěv 983 1677

okamžitá kapacita služby 20 20

počet nově uzavřených smluv 2 5

Vedoucí služby

Mgr. Marie Pražáková, Dis.

Tel.: 731 401 417

slunecnice@charitadk.cz

Náměstí T.G. Masaryka 40

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba

pondělí – pátek 8:00 – 15:00

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Královéhradecký kraj

MOTTO SLUŽBY
„Pomáháme rodinám 

se na své cestě 
nadechnout.“

Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s dětmi

LABYRINT

POSLÁNÍ
Posláním služby je poskytnout podporu rodinám s dětmi, které se 
ocitly v obtížné situaci a rozhodly se ji řešit, aby zajistily bezpečné 
prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Cílem je doprovázet rodiny tak, 

aby svou obtížnou situaci zmírnily nebo překonaly.

CÍLE SLUŽBY
• rodiče zvládají běžnou péči a výchovu dítěte a zajišťují tak dětem šanci na zdravý vývoj v rodině

• pomoci rodinám minimálně stabilizovat jejich situaci

CÍLOVÁ SKUPINA
rodiny s dítětem / dětmi

ROK 2021
• stabilizovali jsme tým a díky tomu mohli cíleně pracovat na rozvoji služby

• nastavili jsme funkční systém zjišťování spokojenosti klientů na konci roku, který budeme využívat i při 

hodnocení individuálních plánů

• aktualizovali jsme část našich metodik za metodické podpory Mgr. Jany Ženíškové z organizace Amalthea

• v rámci školení jsme se tento rok zaměřili na přímou práci s klienty, na práci s historií klienta a na techniky 

práce s dětmi

• realizovali jsme 3 workshopy v rámci projektu s městskými úřady na území Královéhradeckého kraje

 2020 2021

počet zaměstnanců 4 4

počet nově uzavřených smluv 13 21

počet návštěv 585 925

počet rodin 7 15

Počet klientů 45 75

Vedoucí služby

Bc. Petra Vališková

Tel.: 730 595 793

labyrint@charitadk.cz

Erbenova 2355

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba

ambulance: úterý a čtvrtek 8 - 11:30, 13 - 16 hodin

terén: pondělí – pátek 7 - 17 hodin
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ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Královéhradecký kraj

Spolupráce s OSPOD Trutnov, Dvůr 

Králové, Hořice, Jaroměř, Nová Paka 

a Magistrátem Hradec Králové
MOTTO SLUŽBY

Každé dítě potřebuje 
rodinu.

Náhradní rodinná 
péče

Centrum pro rodinu 
KLUBKO

POSLÁNÍ
Posláním je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné 

péči a posilování jejich vazeb v přirozeném prostředí.

PRACOVNÍ TÝM
Službu zabezpečuje 5 zaměstnanců: 

vedoucí služby / sociální pracovník na částečný úvazek: Bc. Alena Šimková

2 sociální pracovnice / plný úvazek: Mgr. Šárka Tauchmanová, Bc. Iveta Serbousková

1 sociální pracovnice / poloviční úvazek: Eva Pavlová

1 pracovnice v sociálních službách / koordinátorka respitních a vzdělávacích akcí / částečný úvazek: Alena 

Rufferová

CÍLE SLUŽBY
• pěstouni, kteří dobře pečují o dítě a naplňují jeho potřeby

• dítě, které ví, že vyrůstá v náhradní rodině a jsou mu známy i důvody proč v ní vyrůstá

• dítě, které si vytváří svou vlastní identitu s ohledem na to, že vyrůstá v náhradní rodině

• dítě, které si vytváří a buduje zdravé vztahy

• dítě, které je posilováno ve vztazích s jeho vlastní rodinou a osobami blízkými a jemuž je s těmito 

osobami zajištěn bezpečný kontakt, pokud je to v jeho zájmu 

CÍLOVÁ SKUPINA
děti a mladiství vyrůstající v náhradní rodině, náhradní rodiče, zájemci o náhradní rodinnou péči a každé 

dítě žádající o pomoc

ROK 2021
• tři sociální pracovnice nastoupily na Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce 

s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči v rozsahu 192 hodin

• plánované vzdělávání pěstounů bylo omezeno vládními nařízeními a část vzdělávání se uskutečnila 

distanční formou

• připravili jsme týdenní respitní tábor pro děti z pěstounských rodin a víkendový pobyt pro náctileté za 

účasti psychoterapeutů - za podpory Nadace TESCO

• pro žáky 2. stupně základních škol jsme uspořádali 14 besed na téma dětských práv a pěstounské péče 

za podpory dotačního titulu z MPSV RODINA 2021

 2020 2021

počet rodin 59 61

počet nově uzavřených smluv 4 9

počet dětí 81 78

počet hodin vzdělávání pro pěstouny 56 h 54 h

počet asistovaných kontaktů 15 13

Vedoucí služby

Bc. Alena Šimková

Tel.: 605 292 798

klubko.nrp@charitadk.cz

Náměstí T.G. Masaryka 40

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba

pondělí - pátek 8:00 - 16:00 
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Zpráva o naplňování pověření k výkonu SPOD 
ze dne 22. 12. 2021 za rok 2021

1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

Centrum pro rodinu Klubko uzavřelo v roce 2021 celkem 9 nových dohod. 

2. Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela 

dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu 

pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna 

výchovnou a poradenskou péči poskytnout

Sledování výkonu pěstounské péče probíhalo formou pravidelných kontaktů klíčové pracovnice 

s doprovázenou rodinou, které se vždy řídily aktuální potřebou rodin, epidemiologickou situací 

a s tím souvisejícími opatřeními vlády. Kontakty probíhaly telefonicky, prostřednictvím e-mailu 

a formou osobního setkání. V roce 2021 se uskutečnilo 426 osobních setkání. 

Klíčové pracovnice v průběhu roku pravidelně zabezpečovaly zprostředkování informací, vedoucích 

ke zvyšování kvality života dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, zejména v oblasti výchovy 

a zdraví. Poradenství se také velmi často týkalo vzdělávání dětí umístěných v pěstounské péči, 

kontaktu s biologickou rodinou a informací souvisejících s připravovanou novelou zákona 

SPOD, která významně zasáhla do financování PP. Vzhledem k tomu, že převážná většina našich 

pěstounů je složena z prarodičů, objevovaly se často existenční obavy, které se ukázaly být 

neopodstatněnými. 

3. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich 

oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

V 2. polovině uplynulého roku Klubko realizovalo pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ program, seznamující 

s problematikou dětských práv a náhradní péče o dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči.  

Celkem se ve školských zařízeních uskutečnilo 14 přednášek ve Dvoře Králové nad Labem, Trutnově 

a Hořicích. Dále byla realizována výstava fotografií s tématikou pěstounství na Městském úřadu 

v Hořicích a svou účastí jsme podpořili akci Den zdraví ve Dvoře Králové, kde jsme společně se 

zástupci krajského ůřadu propagovali myšlenku pěstounství.

4. Vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2 zákona č. 359/199, kterým je třeba zajistit 

péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich 

oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

Činnost je vykonávána vytipováním dětí vhodných pro náhradní rodinnou péči a oznámením 

informace příslušnému OSPOD.
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ÚZEMNÍ 
PŮSOBNOST 
SLUŽBY
Dvůr Králové nad Labem

MOTTO SLUŽBY
„Smyslem našeho života 
je být šťastný a užitečný.“ 

Dalajlama 

Denní stacionář 
SERAFÍNA

POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře Serafína je podporovat osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením, jejichž situace 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba nabízí 
klientům smysluplné využití času a současně připravuje klienty na 

samostatnější život dle jejich možností.

CÍLE SLUŽBY
• podpořit smysluplné využívání času klientů

• posílit samostatnost klientů

• pomoc klientům s jejich začleňováním do běžného života

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
• pomoc při zvládání běžných úkonů, péče o vlastní osobu

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

• poskytnutí stravy

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

CÍLOVÁ SKUPINA
osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 let do 65 let

ROK 2021
• od 1. ledna jsme otevřeli službu denní stacionář Serafína 

• dokončili jsme práce na přestavbě a bezbariérových úpravách nových prostor

• stacionář jsme moderně a účelně vybavili díky projektu „Vybavení a zařízení denního stacionáře Serafína“, 

s registračním číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016499

• v září jsme pro veřejnost i rodiny klientů uspořádali Den otevřených dveří

 2021

počet zaměstnanců 5

počet klientů/uživatelů 6

okamžitá kapacita služby 8

počet nově uzavřených smluv 6

počet hodin pobytu klientů v zařízení 1504

Vedoucí služby

Mgr. Jana Čudejková

Tel.: 731 401 416

serafina@charitadk.cz

Erbenova 2355

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Provozní doba

pondělí – pátek (dle rozpisu)
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Sbírka v tomto roce byla tentokrát jiná. Vše bylo nachystáno jako obvykle. Koledníci i dobrovolníci se již těšili 

na to, jak navštíví svoje rodiny, známé a domácnosti s požehnáním a přáním všeho dobrého do nového 

roku. Pandemická situace však zasáhla také 21. ročník Tříkrálové sbírky a koledování od domu k domu 

probíhalo v omezené míře. Na městských a obecních úřadech nebo v obchodech byly umístěny pokladničky, 

kam mohli dárci přispět.  Sbírka se hlavně „přesunula“ do on-line prostoru a kdo chtěl, mohl navštívit webové 

stránky Tříkrálové sbírky a koledu nechat zaznít odtud. 

Romana Kubíková

Koordinátorka TKS, Tel.: 735 745 997, Rooseveltova 315

544 01 Dvůr Králové nad Labem, romana.kubickova@charitadk.cz

Rozdělení výtěžku sbírky
81 % podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči (respitní víkendové akce, psychoterapeutická 

podpora)

13 % podpora smysluplného trávení volného času znevýhodněných dětí z Nízkoprahového zařízení pro děti 

a mládež Střelka 

5 % humanitární projekty v Indii 

1 % mimořádné události (požáry, povodně apod.)

Výnos TS
dle obcí

Tříkrálová sbírka 
2021

 2021

Bílá Třemešná 9 947 Kč

Borovnice 484 Kč

Dolní Brusnice 6 022 Kč

Doubravice 330 Kč

Dvůr Králové nad Labem 51 452 Kč

Hřibojedy 2 676 Kč

Choustníkovo Hradiště 6 911 Kč

Jeřice 600 Kč

Kocbeře 740 Kč

Litíč 5 030 Kč

Miletín 4 841 Kč

Mostek 15 141 Kč

Nemojov 4 156 Kč

Rašín 2 150 Kč

Rohoznice 1 322 Kč

Třebihošť 3 726 Kč

Vilantice 2 100 Kč

Vítězná 2 380 Kč

Celkem za obce 120 008 Kč

Celkem v online sbírce 61 369 Kč

CELKEM TKS 2021 181 377 Kč
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Dobrovolníci
Romana Kubíčková

Tel.: 735 745 997

romana.kubickova@charitadk.cz

•   pomáhali s distanční výukou v nízkoprahovém klubu Střelka

•   věnovali se dětem z náhradní rodinné péče na respitních akcích

•   doučovali děti z naší služby Labyrint

Charitní šatník
Monika Sefraniová

Tel.: 731 602 007

satnik.dk@mail.com

Výdej ošacení

•   probíhá zpravidla přes sociální službu

•   tento rok jsme podpořili 30 klientů

Příjem ošacení 

•   v pracovní dny na adrese T. G. Masaryka 40 nebo na Palackého 99 / Římskokatolická fara

•   přijímáme čisté, nezničené oblečení, obuv, látky nebo bytový textil ideálně zabalené v pytlích 

nebo krabicích

•   přijímáme dětské kočárky, autosedačky i funkční elektrospotřebiče

Potravinová banka
Monika Sefraninová

Tel.: 731 602 007

Erbenova 2355

• jsme členem Potravinové banky Hradec Králové, z. s., která je součástí České federace 

potravinových bank 

• z potravinové banky ve Dvoře Králové nad Labem jsme tento rok podporovali potravinovou 

a materiální pomocí 36 klientů

Výdej pečiva lidem v nouzi: úterý 9 – 10 h

Výdej: po domluvě

Humanitární pomoc
 Počet dobrovolníků                                             Počet dobro-hodin

2020 1 9

2021 11 635
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Ekonomika HLAVNÍ 

ČINNOST

HOSPODÁŘSKÁ 

ČINNOST
CELKEM

NÁKLADY 

spotřebované 

nákupy a služby
3 731 009 142 643 3 873 652

osobní náklady 19 320 478 203 068 19 523 546

ostatní náklady 180 930 3 188 184 118

odpisy 93 949 0 93 949

poskytnuté 

příspěvky
12 535 0 12 535

daň z příjmů 8 930 8 930

NÁKLADY CELKEM 23 338 901 357 829 23 696 730

VÝNOSY 

provozní dotace 18 016 272 0 18 016 272

přijaté příspěvky 547 741 0 547 741

tržby za vlastní 

výkony a zboží
4 610 119 658 376 5 268 495

ostatní výnosy 75 216 2 75 218

VÝNOSY CELKEM 23 249 348 658 378 23 907 726

VÝNOSY CELKEM 23 249 348 658 378 23 907 726

fyzický počet 

zaměstnanců
58

přepočtený počet 

zaměstnanců
37

AKTIVA

dlouhodobý majetek 

celkem
724 135

dlouhodobý nehmotný 

majetek
46 185

dlouhodobý hmotný 

majetek
1 270 434

dlouhodobý finanční 

majetek
100 030

oprávky k dlouhodobému 

majetku
-692 514

krátkodobý majetek 

celkem
2 943 959

pohledávky 194 248

krátkodobý finanční 

majetek
2 706 120

jiná aktiva 43 591

AKTIVA CELKEM 3 668 094

PASIVA

vlastní zdroje celkem 1 566 026

fondy 540 971

výsledek hospodaření 1 025 055

cizí zdroje celkem 2 102 068

krátkodobé závazky 

celkem
2 093 138

daň z příjmu 8 930

PASIVA CELKEM 3 668 094

Výsledovka Rozvaha
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Zhodnocení účetní závěrky 
– finanční zpráva

Účetní závěrka sestavena k rozvahovému dni: 31.12.2021

Účetní období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Činnost účetní jednotky:

Hlavní činnost:

Hlavní činnosti se pro účely účetnictví rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka 

založena, tj pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na její 

příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Hlavní činnost:

•   denní stacionář 

•   náhradní rodinná péče 

•   nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

•   odborné sociální poradenství

•   osobní asistence 

•   sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

•   sociálně terapeutická dílna 

Hospodářská činnost:

Hospodářskou činností se pro účely účetnictví rozumí další činnosti stanovené ve stanovách účetní 

jednotky jako činnosti doplňkové

Doplňkové činnosti:

•   tréninkový obchod Slunečnice

•   osvětová činnost

•   včelaření

•   testování obyvatelstva

•   čistírna oděvů

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 58

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený: 36,73

Osobní náklady celkem: 19 523 546,-Kč

Z toho odměny statutárních orgánů: 693 958,-Kč

Použité obecné účetní zásady:

Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Českými účetními standardy. 

Použité účetní metody:

Účetními metodami, které účetní jednotka používá, jsou: podvojnost, bilanční princip, dokladovost, 

oceňování majetku, inventarizace a soustava účtů. Podvojné účetnictví je vedeno prostřednictvím SW 

Ježek Duel. Účetní záznamy jsou archivovány v kanceláři správního střediska společnosti.

Způsob oceňování a odpisování

Majetek a závazky jsou oceňovány v okamžiku uskutečnění účetního případu a dále v souladu se 

zákonem o účetnictví.

Odpisování majetku je prováděno na základě odpisového plánu sestaveného v závislosti dle druhu 

majetku.

Způsob tvorby a výše opravných položek a rezerv

V roce 2021 nebyly tvořeny opravné položky ani rezervy.

Závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti

Závazky: 30 500,- Kč

Pohledávky: 7 550,- Kč

Přijaté a poskytnuté dary a příspěvky

Účetní jednotka v roce 2021 přijala dary a nadační příspěvky v celkové výši 547 741,- Kč.

Z toho byly do výnosů roku 2021 zaúčtovány dary a nadační příspěvky ve výši 547 741,- Kč, do 

vlastního jmění byly zaúčtovány dary ve výši 0- Kč, do fondů byly zaúčtovány dary ve výši 0,- Kč, 

do sociálního fondu byly zaúčtovány dary ve výši 0,- Kč. Do výnosů roku 2021 byly dále zaúčtovány 

nadační příspěvky, které byly přijaté v předchozích letech, v celkové výši 61 304,- Kč.  

Účetní jednotka v roce 2021 poskytla dary v celkové výši 77 378,- Kč.

Veřejná sbírka

V roce 2021 nebyla pořádána žádná veřejná sbírka.

Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období:

Kladný výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 44 027,- Kč byl v roce 2021 převeden do 

nerozděleného zisku účetní jednotky. Uspořená daň za rok 2020 činí 11 780,- Kč. Byla použita na 

úhradu nákladů v hlavní činnosti.

Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 

závěrky:  Žádné.

Zhodnocení účetní závěrky bylo provedeno dle údajů uvedených ve výkazech účetní závěrky a dále 

dle údajů uvedených v příloze účetní závěrky. Tato příloha obsahuje další podrobné informace 

a je spolu s účetními výkazy a úplnou zprávou nezávislého auditora uložena v kanceláři správního 

střediska organizace.
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Fundraising

Romana Kubíčková

735 745 997

romana.kubickova@charitadk.cz

Poskytovatelé dotací 
a finančních příspěvků:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Královéhradecký kraj, Úřad práce České republiky – Krajská 

pobočka v Hradci Králové

Města:
Česká Skalice, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hostinné, Jaroměř, Miletín, Pilníkov, Rtyně 

v Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Špindlerův Mlýn, Trutnov, Úpice, Vrchlabí, Žacléř

Obce:
Bílá Třemešná, Borovnička, Cerekvice nad Bystřicí, Černilov, Červená Třemešná, Dolní Branná, Dolní 

Brusnice, Dolní Lánov,  Dolní Olešnice, Doubravice, Dubenec, Hajnice, Heřmanice, Holovousy, Horní 

Brusnice, Horní Maršov, Hřibojedy, Chomutice, Chotěvice, Choustníkovo Hradiště,  Jasenná,  Jeřice, 

Klášterská Lhota, Kocbeře, Kohoutov, Kuks,  Kunčice nad Labem, Lánov, Lanžov, Libuň, Litíč, Malé 

Svatoňovice, Milovice u Hořic, městys Mladé Buky, Mokré, Mostek, Nemojov, Nový Ples, Prosečné, 

Radvanice, Rohoznice, Rudník, Staré Smrkovice, Sukorady, Trotina, Třebihošť, Velichovky, Velké 

Svatoňovice, Vilantice

Firmy, osoby, jiné:
Čeps, a.s., JUTA, a.s., Staré Lékárna s.r.o., Stavební společnost Žižka, spol. s r.o., Diecézní katolická 

charita Hradec Králové, SPMP ČR pobočný spolek Dvůr Králové n. L., nadace Tesco a nadační fond 

Siemens, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, anonymní dárci
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Poděkování děkuji 
všem spolupracovníkům za obětavost, trpělivost a spolehlivost při jejich každodenní práci

•

 i novému duchovnímu správci, faráři P. Petru Stejskalovi, dále emeritnímu děkanu naší farnosti 

P. Janu Czekalovi, MSF, sestrám KMBM, vikariátnímu kaplanovi pro Charitu Ing. Bc. Michalu 

Nesvadbovi a farníkům kostela sv. Jana Křtitele za duchovní a materiální podporu

•

nadacím ČEPS, Siemens, Výboru dobré vůle - nadaci Olgy Havlové a nadaci Tesco, že nás v roce 

2021 finančně podpořily

•

všem firemním dárcům, zejména zaměstnancům společnosti JUTA, za podporu naší organizace

•

všem soukromým dárcům a příznivcům naší Charity, kteří nás v roce 2021 podpořili

•

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 Farní charitě Litomyšl a Oblastní charitě Hradec Králové za cenné rady v oblasti PR 

a výroční zprávy

•

děkuji i těm, kteří nám pomáhají, ale chtějí zůstat nezveřejněni

•

Děkuji vám všem, kteří myslíte na potřeby lidí kolem nás. 
Díky vám může naše Charita dobře vykonávat svoji práci 

a efektivně využívat svůj čas.



-40-

Oblastní charita Dvůr Králové

Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
Evidovaná právnická osoba / církevní organizace
Založena 1. 6. 1992 
Zřizovatel: Biskupství královéhradecké
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1306373349/0800
Datová schránka: fx2bsri

Tel. kontakt: +420 734 435 102
Email: sekretariat@charitadk.cz
www.dk.charita.cz
www.facebook.com/charitadk


