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Úvodní slovo Milí čtenáři, 

jistě to znáte: vracíte se z cesty nebo po náročném dni z práce, otvíráte dveře 
důvěrně známého prostředí, vstoupíte a tiše vydechnete „doma je doma“. 

Toto bezprostřední vyznání našeho niterného vztahu k domovu se stalo v 
minulém roce heslem v boji o záchranu domácí zdravotní péče. Petice „Doma 
je doma“ ukázala mnoha lidem, že to, co dosud považovali za samozřejmou 
součást zdravotní péče, už zítra nemusí být dostupné. Nespravedlivě nastavený 
systém zcela vyčerpal trpělivost sester, které v domácím prostředí pečovaly o 
tisíce nemocných za nesrovnatelně horších podmínek než v nemocnicích. Nebylo 
se čemu divit, že zbyla jen hrstka srdcařek, které nechtěly své pacienty opustit 
a jít za lepším. Zástupci poskytovatelů domácí zdravotní péče se odhodlali ke 
krajnímu kroku – vyhlásili stávkovou pohotovost. Ta však sama o sobě neměla 
očekávaný efekt. Až silná a neoddiskutovatelná podpora veřejnosti, která se 
projevila v desetitisících podpisů pod peticí za záchranu domácí zdravotní péče, 
přinesla vytoužené ovoce. Po úmorných jednáních se přece jen podařilo vyjednat 
přijatelnější a spravedlivější podmínky pro poskytování těchto služeb.

Proč se k této dnes již vyřešené záležitosti vracím? Byl to pro mě jeden 
z nejsilnějších zážitků roku 2019. Na stole se vršily další a další archy s 
podpisy lidí, kteří si uvědomovali, že bez nich, bez jejich podpory, tuhle bitvu 
nevyhrajeme. Všichni přidali svůj hlas, aby bylo konečně slyšet, že je situace 
neudržitelná. S velkou vděčností dodnes myslím na všechny, kdo pomáhali se 
sběrem podpisů, na všechny, kdo petici „Doma je doma“ podepsali, na všechny 
sestřičky, které to nevzdaly. Za všechny nemocné, o které se staráme doma, jim 
všem z celého srdce děkuji.

S úctou 
Věra Dvořáková
ředitelka Farní charity Litomyšl
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Posláním 
Farní charity 
Litomyšl je
naslouchat 
člověku, který 
potřebuje
a žádá pomoc, 
a podporovat 
ho v jeho životní 
situaci.

POSKYTOVANÉ 
SLUŽBY
• Respitní péče Jindra
• Charitní ošetřovatelská služba
• Charitní pečovatelská služba
• Půjčovna kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek
• Služba Sanace rodiny
• Podpora pěstounské rodiny
• Dobrovolnické centrum
• Charitní šatník
• Humanitární pomoc

ZÁKLADNÍ
INFORMACE
Farní charita Litomyšl

Právní forma: církevní organizace
Založena: 8. února 1993
Zřizovatel: Biskupství 
královehradecké
IČO: 47489839
Bankovní spojení:
379 408 43 09/0800
Česká spořitelna

Tel. kontakt: 731 604 315
E-mail: charita@lit.cz
Datová schránka: im5upgj

www.litomysl.charita.cz

VEDENÍ
ORGANIZACE
1. Statutární zástupce, ředitel: 
Bc. Věra Dvořáková

2. Statutární zástupce, zástupce 
ředitele:
Mgr. Ludmila Matoušová

PRACOVNÍ TÝM
Pracovní tým – Celkem 46 
pracovníků na 36,75 úvazků a 5 
osob na rodičovské dovolené. 
Dále s námi spolupracovalo 12 
pracovníků v režimu dohody 
o provedení práce a pracovní 
činnosti a 86 dobrovolníků.

CÍLOVÁ SKUPINA
• Rodiny s dětmi
• Senioři
• Osoby se zdravotním 

postižením
• Osoby s chronickým i akutním 

onemocněním
• Osoby v paliativní péči
• Osoby starší 18 let, které si 

nejsou schopny zajistit běžnou 
denní péči o sebe a svoji 
domácnost

• Pěstounské rodiny
• Dobrovolníci
• Lidé v materiální nouzi
• Lidé zasažení živelnou událostí



ROK 2019
• Benefice – V lednu pro nás uspořádaly soubory Kos a Lilium v kostele Povýšení sv. Kříže Benefiční koncert Tříkrálové 

struny s výtěžkem 11.727,- Kč; V listopadu připravili studenti zdejšího gymnázia Charity day a získali pro podporu naší 
terénní zdravotní péče 120.000,- Kč.

• Ocenění – Naše dnes již bývalá kolegyně Marie Boštíková obdržela Zlatý charitní kříž, který jí předal u příležitosti výročí 
svatořečení Anežky České náš pan biskup Mons. Jan Vokál.

• Výročí – V září jsme společně oslavili 15. výročí založení Respitní péče Jindra
• Spirituální péče – nově nás při naší práci provází vikariátní charitní kaplan P. Milan Romportl
• Zajímají se o nás – Na podzim nás poctil svou návštěvou biskup z indické diecéze Belgaum Mons. Derek Fernandes. 

V této oblasti žije většina dětí, které podporujeme v rámci projektu Adopce na dálku®
• MAS Litomyšlsko – díky spolupráci s MAS jsme mohli z programu Malý LEADER 2019 financovat 1. etapu renovace 

vchodových dveří do LD
• Druhý evropský projekt – intenzivně jsme pracovali na projektu „Automobily pro Farní charitu Litomyšl; 

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009784“ financovaném z prostředků EU, díky kterému získáme 6 nových vozů pro 
poskytování terénních služeb

• Pracovně právní oblast – Naše řady rozšířilo 8 nových kolegů a 6 pracovníků pracovní poměr ukončilo

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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Ředitel organizace Farní charita Litomyšl
Účetní Asistentka Fundraiser a PR Metodik

Provozní technik Údržba Úklid LD a JV

Lidový dům Vila Jindra 

CHOS CHPS Půjčovna
kompenzačních 

pomůcek

Dobrovolnické 
centrum

Charitní šatník Humanitární 
pomoc

RPJ SAR PPR
vedoucí 

pracovník

vrchní 
sestra 

zástupce vrchní 
sestry

všeobecné 
sestry

vedoucí 
pracovník 

sociální 
pracovník

pracovníci 
v sociálních 

službách

fyzický 
asistent

poradenský 
pracovník

provozní 
technik

koordinátoři 
dobrovolníků

dobrovolníci

dobrovolné
pracovnice
Charitního

šatníku

koordinátor
pomoci

vedoucí 
pracovník 

sociální 
pracovník

pracovníci
v sociálních 

službách

aktivizační 
pracovník

vedoucí 
pracovník 

zástupce 
vedoucího

sociální 
pracovníci

vedoucí 
pracovník 

sociální 
pracovníci
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Respitní péče 
Jindra

CÍLE SLUŽBY 
• Osobě závislé na pomoci 

druhého je během pobytu 
zajištěna potřebná míra 
individuální podpory při 
naplňování jejích biologických, 
psychologických, sociálních i 
duchovních potřeb.

CÍLOVÁ SKUPINA
• senioři
• osoby se zdravotním postižením 

starší 50 let,
- kteří jsou závislí na pomoci 

druhé osoby
- kteří žijí na území 

Pardubického kraje

PRACOVNÍ TÝM
pečovatelský tým tvoří odborně 
vzdělaní pracovníci a pracovnice 
v sociálních službách, 2 sociální 
pracovníci a 1 aktivizační 
pracovnice

ÚZEMÍ, 
NA KTERÉM JE 
POSKYTOVÁNA 
PÉČE

Pardubický kraj

Mgr. Ludmila Matoušová 
vedoucí střediska

Dukelská 750
570 01 Litomyšl

Tel: 737 466 963
       731 598 890
Email: rpjindra@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• registrovaná sociální služba 
číslo 3249327

• forma služby: pobytová
• nepřetržitý provoz
• služba je částečně hrazena 

klientem

POSLÁNÍM
služby Respitní péče Jindra je 
poskytnout během krátkodobého 
pobytu individuální celodenní péči 
osobě, která je z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení závislá na 
pomoci druhých, se záměrem 
úlevy pečující rodině.



ROK 2019 V RPJ
• Naše zařízení navštívili pánové starosta a místostarosta města Litomyšl.
• S kolegy i veřejností jsme oslavili 15. výročí fungování odlehčovací služby. V rámci této oslavy navštívili naše zařízení 

vzácní hosté, mj. ředitelka DCH HK, prezident DCH HK, místostarosta města, biskup z Indie a místní duchovní.
• Byla dokončena výměna starých oken v zařízení a montáž žaluzií.
• Stabilizovali jsme pracovní tým a intenzivně pracovníky vzdělávali – vzdělávací kurzy, odborné stáže, konference, interní 

školení, supervize.
• Umožnili jsme realizaci odborných stáží kolegů z podobných služeb a praxi studentů VŠ a pečovatelských kurzů. 
• Pokračovali jsme ve spolupráci s mateřskými školami a Speciální základní školou v Litomyšli.

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Osobní náklady

Osobní náklady 5 354 337 

Strava klientům 262 028 

Energie 53 429 

Služby 490 847 

Ostatní provozní náklady 286 072 

Celkem 6 446 713 
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Počet zaměstnanců Kapacita zařízení Počet klientů Počet přechodných pobytů

2018 11 9 lůžek 67 107

2019 12 9 lůžek 70 121
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Charitní 
ošetřovatelská 
služba

CÍLEM 
je co nejdéle udržet možnou 
kvalitu života pacientů a umožnit 
jim setrvat v jejich přirozeném 
prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA
• pacienti s chronickým 

onemocněním
• pacienti s akutním 

onemocněním
• pacienti v paliativní péči

PRACOVNÍ TÝM
ošetřovatelskou službu zajišťují 
zdravotní sestry

ÚZEMÍ, 
NA KTERÉM JE 
POSKYTOVÁNA 
PÉČE
Benátky, Bohuňovice, Cerekvice 
nad Loučnou, Čistá, Člupek, 
Gajer, Horky, Chmelík, Chotovice, 
Janov, Karle, Kornice, Litomyšl, 
Mendryka, Morašice, Nedošín, 
Němčice, Nová Sídla, Nová Ves, 
Pazucha, Pekla, Pohodlí, Příluka, 
Pudilka, Řídký, Říkovice, Sedliště, 
Sloupnice, Strakov, Suchá, Suchá 
Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, 
Višňáry, Vlčkov, Vlkov 

Marcela Renzová
vrchní sestra

Bělidla 392
570 01 Litomyšl 

Tel: 739 901 085      
Email: chos@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• forma služby: terénní
• ošetřovatelská služba je 

dostupná 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu včetně svátků

• zdravotní péče je hrazena 
z veřejného zdravotního 
pojištění

POSLÁNÍM
Charitní ošetřovatelské služby je 
poskytovat odbornou zdravotní 
péči pacientům s akutním či 
chronickým onemocněním 
i pacientům v paliativní péči, a to 
v domácím prostředí pacienta 
s respektem k jeho jedinečnosti 
a důstojnosti v každé životní 
situaci.



ROK 2019 V CHOS
•  Zakoupili jsme nový vůz pro cesty za našimi hospicovými pacienty.
• Umožnili jsme stáže studentům odborných zdravotních škol.

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Počet zaměstnanců Počet pacientů Z toho hospicových pacientů Počet návštěv Počet výkonů

2018 10 417 21 17 540 33 257

2019 10 450 24 16 486 32 913

Osobní náklady 4 440 677

Zdravotní materiál 216 244

PHM 219 927

Služby 274 890

Ostatní provozní náklady 416 032

Celkem 5 567 770
      

 

-9-



-10-

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Osobní náklady 676 653

Ostatní provozní náklady 90 492

Celkem 767 145
      

 

Domácí 
hospicová 
péče

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena nevyléčitelně 
nemocným a lidem v konečném 
(terminálním) stádiu nemoci, 
kteří si přejí zůstat doma až 
do konce svého života. Služba 
podporuje i rodinné příslušníky, 
kteří se o svoje blízké v domácím 
prostředí starají.

Od září roku 2018 realizujeme projekt Rozvoj domácí paliativní péče na 
Litomyšlsku
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009739
Částka: 2 071 500,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. září 2018 až 31. srpen 2021
Hlavním cílem projektu je podpořit rodinné pečující, jež se starají o své blízké 
nevyléčitelně nemocné, formou individuálního poradenství, konzultacemi 
a edukací.

PRACOVNÍ TÝM
tvoří 4 zdravotní sestry, lékař 
se specializací paliatr  a sociální 
pracovnice. S týmem spolupracují 
duchovní církví působících na 
Litomyšlsku a psycholog.

Marcela Renzová
vrchní sestra
Bělidla 392
570 01 Litomyšl 
Tel: 739 901 085      
Email: chos@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• forma služby: terénní
• domácí hospicová péče je 

dostupná 24 hodin denně, sedm 
dní v týdnu včetně svátků

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost 
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Charitní 
pečovatelská 
služba 

CÍLEM 
• Setrvání seniorů a osob se 

sníženou soběstačností co 
nejdéle ve svém domácím 
prostředí, kde mají své 
soukromí a pocit bezpečí. 

• Zvládnutá péče o domácnost 
nebo o osobu se sníženou 
soběstačností v rodinách, které 
z objektivních důvodů nemohou 
sami zajistit komplexní péči.

• Osoba se sníženou 
soběstačností má možnost 
se zapojit do sociálního 
a kulturního života a má se 
společností kontakt i tehdy, 
kdy ho z objektivních důvodů 
nemůže zajistit rodina.

• Zvládnutá péče o tři a více 
současně narozených dětí až do 
věku 3 let.

CÍLOVÁ SKUPINA
• Senioři se sníženou 

soběstačností
• Osoby s chronickým 

onemocněním ovlivňujícím 
jejich soběstačnost

• Osoby v terminálním 
stádiu nemoci se sníženou 
soběstačností

• Osoby se zdravotním 
postižením, po úrazu nebo 
operaci, jejichž stav vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby

• Rodiny s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby

PRACOVNÍ TÝM
službu poskytují odborně 
vzdělané pracovnice v sociálních 
službách a sociální pracovnice

ÚZEMÍ, 
NA KTERÉM JE 
POSKYTOVÁNA 
PÉČE
Litomyšl a její části (Kornice, 
Nedošín, Nová Ves u Litomyšle, 
Pazucha, Pohodlí, Suchá) 
a Benátky, Bohuňovice, Cerekvice 
nad Loučnou, České Heřmanice, 
Čistá, Horky, Hrušová, Janov, 
Makov, Mendryka, Morašice, 
Němčice, Nová Sídla, Řídký, 
Říkovice, Sedliště, Sedlišťka, 
Sloupnice, Strakov, Trstěnice, 
Tržek, Újezdec, Višňáry, Vlčkov

Martina Hanusová, DiS.
vedoucí služby

Bělidla 392
570 01 Litomyšl 

Tel: 733 599 820 
Email: chps@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• registrovaná sociální služba 
číslo 6904366

• forma služby: terénní
• služba je dostupná v pracovní 

dny od 6 do 20 hodin,   
o víkendech od 7 do 12 hodin

• služba je částečně hrazena 
klientem

POSLÁNÍM
je poskytovat pomoc a podporu 
lidem, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, aby mohli 
žít co nejdéle ve svém domácím 
prostředí. CHPS poskytuje terénní 
služby lidem všech věkových 
kategorií v širokém spektru 
omezení jejich soběstačnosti.



ROK 2019 V CHPS
• Iniciovali jsme vznik dopoledních bohoslužeb, které pro naše klienty pravidelně slouží P. Milan Romportl. Po mši 

společně posedíme na faře u kávy a drobného občerstvení. 
• V našem kolektivu jsme přivítali dvě nové pečovatelky.
• Nakoupili jsme našim zaměstnancům zdravé lahve, pro zajištění jejich pitného režimu v letních vedrech, abychom 

chránili zdraví našich zaměstnanců i přírodu.

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Počet zaměstnanců Kapacita služby Počet klientů Počet návštěv Počet úkonů

2018 9 100 136 11 372 15 432 

2019 9 100 132 12 378 15 610

Osobní náklady 3 620 729

PHM 140 901

Služby 287 830

Ostatní provozní náklady 262 630

Celkem 4 312 090
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Půjčovna 
rehabilitačních
a 
kompenzačních
pomůcek

ROK 2019 V PŮJČOVNĚ
• V prosinci proběhla benefice ZŠ Zámecká a z jejího výtěžku byl zakoupen invalidní vozík.

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

CÍLOVÁ SKUPINA
občané, kteří se v důsledku one-
mocnění nebo úrazu stali závislý-
mi na kompenzačních pomůckách

Pomůcky k zapůjčení: 
• invalidní vozíky 
• toaletní křesla 
• polohovací lůžka 
• chodítka a další pomůcky

PRACOVNÍ TÝM
odborné poradenství zajišťuje 
sociální pracovnice

ÚZEMÍ, NA KTERÉM JE POSKYTOVÁNA PÉČE
Litomyšl a obce Litomyšlska

Marie Šnajdrová
poradenský pracovník
Bělidla 392
570 01 Litomyšl 
Tel: 605 156 882
Email: pujcovna@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• půjčovna je otevřena každé 
pondělí od 9 do 11 hod. a ve 
středu od 14 do 16 hod.

• služba je klientem hrazena 

Počet zaměstnanců Počet smluv Počet pomůcek

2018 1 94 109

2019 1 93 109

Osobní náklady 106 449

Pořízení DDHM 9 099

Služby 11 138

Ostatní provozní náklady 27 286

Celkem 153 972



Charitní šatník

ROK 2019 V ŠATNÍKU

CÍLEM
služby je přijímat oblečení, které 
lidé ze svých šatníků vyřadili, 
a poskytovat ho lidem bez 
domova a sociálně potřebným.

PRACOVNÍ TÝM
o šatník pečují dobrovolnice

Tel: 732 803 709

Bělidla 392
570 01 Litomyšl

Email: charita-kancelar@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• šatník je otevřen každé pondělí 
a středu od 9 do 11 hod. a od 14 
do 16,30 hod.

Počet dobrovolnic Počet hodin Šatník byl pro veřejnost otevřen Odvoz šatstva

2018 13 1672 198x 20x

2019 13 1528 184x 21x
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NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 
Osobní náklady 41 837

Režijní náklady 2 415

Služby 23 325      

Ostatní náklady 3 695

Celkem 71 271
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Služba 
Sanace rodiny

CÍLE SLUŽBY
• Rodiče zvládají výchovu svých dětí. Dokáží pracovat s výchovnými 

problémy nebo jinými specifiky svých dětí.
• Děti plní povinnou školní docházku nebo se připravují na povolání. 

Rodiče spolupracují se školou.
• Rodiče a děti umí naplánovat a vhodně využít volný čas.
• Rodiče zajímá zdraví dětí, a pečují o něj.
• Rodič si dokáže najít a udržet zdroj obživy.
• Rodina hospodaří s finančními prostředky tak, že se nedostává do dalších 

dluhů, a vystačí s penězi do dalšího příjmu.
• Rodina má zázemí odpovídající potřebám dětí.
• Rodina udržuje domácnost v uspokojivém stavu, zvládá péči 

o domácnost.
• Rodina dokáže vyhledat službu, která by mohla být užitečná k řešení 

situace rodiny, a umí ji využít.
• Rodina umí obstarat základní a jiné doklady.
• Členové rodiny a jim blízké osoby udržují vztahy způsobem, který 

neubližuje dítěti.

    Tam, kde jsou děti umístěny mimo rodinu:
• Rodič/rodiče navázali a udržují kontakt se svými dětmi umístěnými mimo 

rodinu.
• Rodič/rodiče vytvořili podmínky pro návrat dětí zpět do jejich péče.

CÍLOVÁ SKUPINA  jsou rodiny s dítětem / dětmi

PRACOVNÍ TÝM
službu zabezpečují sociální 
pracovníci a pracovník
v soc.službách

ÚZEMÍ, 
NA KTERÉM JE 
POSKYTOVÁNA 
PÉČE
Litomyšl a obce 
Litomyšlska, přilehlá 
oblast Českotřebovska

Radek Bořek, DiS.
vedoucí služby

Dukelská 750
570 01 Litomyšl

Tel: 734 642 312
Email: sar@lit.hk.caritas.cz
www.litomysl.charita.cz

• registrovaná sociální služba 
číslo 6804637

• forma služby: terénní, 
ambulantní

• služba je dostupná v pracovní 
dny od 7 do 18 hodin převážně 
v domácím prostředí rodiny

• služba je poskytována bezplatně

POSLÁNÍM
je poskytovat pomoc a podporu rodinám 
s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby 
rodina tuto situaci dokázala překlenout 
a byla schopna vytvářet prostředí pro 
výchovu dětí. Rodičům, jejichž děti jsou 
umístěny mimo rodinu, poskytuje pomoc 
a podporu při navázání a udržování 
kontaktu s dětmi nebo vytvoření podmínek 
pro návrat dětí do rodiny.



ROK 2019 V SAR
• SAR navázala spolupráci s obecním úřadem Horní Újezd a je dostupná pro rodiče s dětmi využívající nájemní sociální 

bydlení v obci
• Díky podpoře Pardubického kraje jsme zakoupili další automobil.

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Osobní náklady 3 545 935

PHM 48 074

Služby 167 799

Ostatní provozní náklady 249 142

Celkem 4 010 950
      

 

Počet zaměstnanců Kapacita služby Počet rodin Počet klientů

2018 6 30 36 137

2019 7 30 37 123
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Podpora 
pěstounské 
rodiny

CÍLE SLUŽBY 
• Dítě žije v bezpečném, stabilním 

a rozvíjejícím prostředí 
pěstounské péče.

• Pěstouni jsou vzdělaní, 
kompetentní a respektují 
individualitu dítěte.

• Pěstounská rodina a dítě dokáží 
hovořit o biologické rodině 
dítěte.

• Dítě je připraveno k navázání 
kontaktu s biologickou rodinou.

• Dítě udržuje kontakt 
s biologickou rodinou podle 
svého zájmu a potřeb a podle 
možností původní rodiny.

• Dítě udržuje kontakt s osobami 
blízkými v souladu se svými 
zájmy a potřebami.

• Dítě je připraveno na přechod 
do jiného typu péče - návrat 
do původní rodiny, přechod do 
trvalé pěstounské péče nebo 
osvojení.

CÍLOVÁ SKUPINA
• Pěstouni nebo poručníci, kteří 

s organizací uzavřeli Dohodu 
o výkonu pěstounské péče.

• Osoby v evidenci (Pěstounská 
péče na přechodnou dobu).

• Děti, které se ocitly v závažné 
životní situaci a kontaktovaly 
pracovníka služby Podpora 
pěstounské rodiny.

PRACOVNÍ TÝM
službu zabezpečují sociální 
pracovnice

ÚZEMÍ, 
NA KTERÉM JE 
POSKYTOVÁNA 
PÉČE
Území obcí s rozšířenou 
působností - Litomyšl, Česká 
Třebová, Ústí nad Orlicí a Vysoké 
Mýto, Žamberk, Lanškroun

Bc. Daniela Urbášková 
vedoucí služby 

Kontaktní osoby:
Bc. Daniela Urbášková
Tel: 739 344 699
Bc. Dagmar Stříteská 
Tel.: 734 367 074   

Dukelská 750
570 01 Litomyšl

Email: ppr@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• forma služby: terénní, 
ambulantní

• služba je dostupná v pracovní 
dny 7-18 hod. po telefonické 
domluvě 

• služba je poskytována bezplatně

POSLÁNÍM
služby Podpora pěstounské 
rodiny je provázet pěstouny 
a děti jim svěřené, poskytovat 
nebo zprostředkovat jim 
podporu výchovnou, vzdělávací 
a poradenskou činností a sledovat 
průběh pěstounské péče.



NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Osobní náklady 782 743

PHM 9 934

Služby 217 297

Ostatní provozní náklady 100 931

Celkem 1 110 905
      

 

Počet zaměstnanců Počet rodin Počet dětí v NRP Počet akcí pro pěstouny

2018 2 24 37 7

2019 2 24 38 6
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ROK 2019 V PPR
• Spolupodíleli jsme se na organizování akce „Den pro pěstounství“, který se konal v Chocni v parku Peliny dne 

15. 9. 2019.
• Změnili jsme organizaci práce v oblasti pořádání vzdělávacích akcí pro pěstouny a administrativy spojené 

s odlehčovacími službami (respity).
• Uspořádali jsme pro pěstouny vzdělávací víkend v Janských lázních. Krásnou přírodu, atmosféru lázeňského městečka 

a výlet lanovkou na Černou horu si užily především děti. 
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Středisko 
humanitární 
pomoci

• Na podzim jsme začali každé druhé úterý připravovat „Úterní polévky na Charitě“. Přijít může kdokoliv a horkou 
polévku si sníst přímo na místě nebo vzít s sebou v připravených sklenicích.

ROK 2019 V HUMANITÁRNÍ POMOCI

CÍLOVÁ SKUPINA
Pomoc je určena lidem ve vážné 
materiální nouzi, kteří si nemohou 
opatřit základní potraviny, prádlo 
a hygienické potřeby a lidem 
postiženým živelnými událostmi 
(požár, povodeň apod.)

ÚZEMÍ, NA KTERÉM JE POSKYTOVÁNA POMOC   Litomyšl a obce Litomyšlska

Marie Šnajdrová
poradenský pracovník
Bělidla 392
570 01 Litomyšl 
Tel: 605 207 941
Email: charita-kancelar@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

• Humanitární pomoc je dostupná 
v úterý od 9 do 12 hodin, 
v naléhavých případech po 
předchozí domluvě i v jiné době. 

Počet zaměstnanců Podpořené samostatně žijící rodiny Osoby bez přístřeší 

2018 2 29 6

2019 1 35 5

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 
Osobní náklady 4 600

Režijní náklady 9 016

Celkem 13 616
      

• Konzervované, trvanlivé a instantní potraviny, nárazově i čerstvé ovoce, zeleninu a pečivo 
• Potřeby pro ústní hygienu, šampony, mýdla, potřeby na holení, prací prášky, krém na ruce
• Spodní prádlo, ponožky, punčochy, ručníky, osušky a prostěradla.

JSME SCHOPNI ZAJISTIT
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Dobrovolnické 
centrum

ÚZEMÍ, 
NA KTERÉM JE 
POSKYTOVÁNA 
SLUŽBA
Město Litomyšl, obec Sloupnice, 
město Choceň

Ing. Veronika Peterková
koordinátorka dobrovolníků

Tel: 605 207 941

Bělidla 392
570 01 Litomyšl

Email: dobrovolnik@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY V RÁMCI DC
DANIEL – realizace volnočasových aktivit nebo doučování pro děti a mládež
GABRIEL – zpestřování volného času seniorů
Charitní šatník –  pomoc při příjmu a třídění ošacení

KRÁTKODOBÁ DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
nepřesahuje svou délkou více než pár hodin v jednom kalendářním roce

PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE
Dobrovolnické centrum vysílá dobrovolníky do RPJ. Mezi přijímající 
organizace patří SVČ Litomyšl, II. ZŠ, Naděje, o.s., Speciální základní škola, 
Litomyšlská nemocnice, Denní stacionář Ruka pro život, Centrum sociální 
pomoci Litomyšl, Městská knihovna Litomyšl, Zařízení sociální péče Choceň, 
Domov pro seniory Sloupnice, Rytmus Východní Čechy, Speciální základní 
škola a praktická škola Vysoké Mýto.

CÍLEM

Dobrovolnického centra je 
zřizování a koordinace akredi-
tovaných i neakreditovaných 
programů dobrovolnické služby 
a dobrovolnické činnosti. Vytvářet 
a poskytovat profesionální zázemí 
pro dobrovolníky a propagovat 
dobrovolnictví jako přirozenou 
součást života.



ROK 2019 V DC
• Ve spolupráci s KONEPem a dalšími dobrovolnickými centry Pardubického kraje jsme se podíleli na realizaci Dne 

dobrovolnictví, který proběhl v Ústí nad Orlicí.
• Dobrovolníci se účastnili těchto krátkodobých akcí: Tříkrálová sbírka, Festival deskových her, Běh novoveskou 

přírodou, Národní potravinová sbírka, Mikulášská nadílka v nemocnici a LDN.
• Stali jsme se členy Národní asociace dobrovolnictví z.s.
• Navázali jsme spolupráci se Speciální základní školou a praktickou školou Vysoké Mýto.
• Pro nové dobrovolníky jsme nechali vyrobit identifikační placky, které propagují dobrovolnictví a naše DC.
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Počet 
zaměstnanců

Počet 
dobrovolníků 

(jednorázové akce)

Dobrovolnických 
hodin 

(jednorázové akce) 

Dobrovolnických 
programů 

Přijímacích 
organizací

2018 2 50 (42) 2 410 (253) 3 10

2019 1 44 (42) 2118 (216) 3 13

NÁKLADY NA SLUŽBU V ROCE 2019 

Osobní náklady 176 228

Služby 13 524

Ostatní provozní náklady 39 833

Celkem 229 585
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Tříkrálová
sbírka
2019

Ing. Veronika Peterková
koordinátorka TKS

Tel: 733 741 091

Bělidla 392
570 01 Litomyšl

Email: charita-kancelar@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

Z VÝTĚŽKU BYLY PODPOŘENY TYTO 
PROJEKTY
68%  dokončení výměny nefunkčních starých oken v odlehčovací službě 
Respitní péče Jindra
15%  Krytí nákladů na provoz DC.
7% Přímá pomoc rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, která ohrožuje 
vývoj dítěte.
3%  Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů 
apod.
7%  Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou 
mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, 
výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu*
* Humanitární projekty v zahraničí (realizuje Diecézní charita Hradec Králové) 

ÚZEMÍ, NA KTERÉM SBÍRKA PROBĚHLA
Litomyšl a obce: Benátky, Bohuňovice, Bučina, Cerekvice nad Loučnou, 
Čistá, Gajer, Horky, Chmelík, Janov, Karle, Kornice, Kukle, Lažany, Makov, 
Mendryka, Mikuleč, Morašice, Nedošín, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves, 
Ostrý Kámen, Pazucha, Pekla, Pohodlí, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sedlišťka, 
Strakov, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Višňáry  

• 5. ledna 2019 v Litomyšli a 
okolních obcích

• 95 skupin
• Sbírky se zúčastnilo cca 320 

dobrovolníků
• Vykoledovaná částka 

526 590 Kč



Výnos sbírky
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Benátky 11 204 Kč

Bohuňovice 6 757 Kč

Bučina 9 837 Kč

Cerekvice nad Loučnou 18 969 Kč

Čistá 35 332 Kč

Horky 5200 Kč

Chmelík 9 005 Kč

Janov 24 674 Kč

Karle 6 744 Kč

Lažany 1 850 Kč

Makov 18 512 Kč

Mikuleč 5 941 Kč

Morašice 19 093 Kč

Němčice 25 002 Kč

Nová Sídla 8 412 Kč

Ostrý Kámen 3 900 Kč

Říkovice 6 440 Kč

Sedliště 6 288 Kč

Strakov 10 777 Kč

Trstěnice 26 747 Kč

Tržek 5 054 Kč

Újezdec 5 490 Kč

Višňáry 2 558 Kč

Celkem za obce 273 786 Kč

Město Litomyšl 252 804 Kč

Celkem TKS 2019 526 590 Kč
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ROZVAHA (Bilance) ke dni 31. 12. 2019  (v celých tisících Kč)

1. 1. 2019 31. 12. 2019

ak
tiv

a 
ce

lk
em

A Dlouhodobý majetek celkem 8 049 8 092

I. Dlouhodobý hmotný majetek 12 417 12 925

Pozemky 483 483

Stavby 8 887 8 893

Samostatné movité věci 3 047 3 549

II. Oprávky k dlouhodobému majetku -4 368 -4 833

Oprávky ke stavbám -2 291 -2 438

Oprávky k sam. mov. věcem -2 077 -2 395

B Krátkodobý majetek celkem 5 662 5 438

I. Zásoby celkem 5 5

II. Pohledávky celkem 1 723 1 314

Odběratelé 991 890

Poskytnuté provozní zálohy 387 20

Jiné pohledávky 345 404

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 505 3 799

Pokladna 39 35

Ceniny 0 0

Účty v bankách 3 466 3 764

IV, Jiná aktiva celkem 429 320

Náklady příštích období 156 213

Příjmy příštích období 273 107

AKTIVA CELKEM 13 711 13 530
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1. 1. 2019 31. 12. 2019

pa
si

va
 c

el
ke

m

A Vlastní zdroje celkem 9 363 9 737

I. Jmění celkem 2 601 2 734

Vlastní jmění 1 891 1 792

Fondy 710 942

II. Výsledek hospodaření celkem 6 762 7 003

Účet výsledku hospodaření 241

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 259

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 6 503 6 762

B Cizí zdroje celkem 4 348 3 793

II. Dlouhodobé závazky celkem 1 841 1 275

III. Krátkodobé závazky celkem 2 186 2 224

Dodavatelé 151 92

Ostatní závazky

Zaměstnanci 851 912

Závazky k institucím soc. a zdravotního zabezpečení 488 520

Daň z příjmu 1 0

Ostatní přímé daně 127 133

Daň z přidané hodnoty 0 0

Krátkodobý bankovní úvěr 567 567

Jiné závazky 1 0

IV. Jiná pasiva celkem 321 294

Výdaje příštích období 321 68

Výnosy příštích období 0 226

PASIVA CELKEM 13 711 13 530
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Hlavní činnost Hospodářská činnost

ná
kl

ad
y 

ce
lk

em

A NÁKLADY CELKEM 22 684 607

I. Spotřebované nákupy celkem 3 262 258

Spotřeba materiálu, energie, ost. neskl. dodávek 1385 45

Prodané zboží 81 0

II. Služby celkem 1796 213

Opravy a udržování 349 109

Cestovné 34 3

Náklady na reprezentaci 12 21

Ostatní služby 1401 80

III. Osobní náklady celkem 18 751 95

Mzdové náklady 13 887 64

Zákonné sociální pojištění 4 531 13

Zákonné sociální náklady 329 14

Ostatní sociální náklady 4 4

IV. Daně a poplatky celkem 24 8

V. Ostatní náklady celkem 239 179

Odpis nedobytné pohledávky 4 0

Dary 16 12

Úroky 41 0

Jiné ostatní náklady 178 167

VI. Odpisy, prodaný majetek 404 67

Prodaný materiál 6 0

Odpisy 398 67

VII. Poskytnuté příspěvky 4 0

VIII. Daň z příjmu 0 0

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč)
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Hlavní činnost Hospodářská činnost

vý
no

sy
 c

el
ke

m

B VÝNOSY CELKEM 22 869 663

I. Provozní dotace 13 804 35

Provozní dotace 13804 35

II. Přijaté příspěvky 453 33

Příjaté příspěvky dary 453 33

III. Tržby za vlastní výkony, zboží 8142 373

IV. Ostatní výnosy 464 222

zúčtování fondů 438 29

jiné ostatní výnosy 26 175

Úroky 0 18

V. Tržby z prodeje majetku 6 0

HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK  ZA ROK 2019 241
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Př
eh

le
d 

ná
kl

ad
ů 

 (v
 ti

s.
 K

č)

Název 2019 2018

Materiál, energie, služby 3 520  3 464  

Osobní náklady  18 845  17 549 

Odpisy majetku       465         419 

Ostatní     461     475 

Náklady celkem  23 291  21 907 

Celkové náklady za veřejně prospěšné služby 2019 v tis. Kč                      22 684

Celkové náklady za doplňkové služby 2019 v tis. Kč                                      607

Př
eh

le
d 

vý
no

sů
 

 (v
 ti

s.
 K

č)

Název 2019 2018

Dotace 13 839  12 281  

Peněžní i nepeněž. dary       486       550

Platby od zdr. poj.    5 364    5 811 

Platby od klientů    2  778    2  523

Pronájem nebytových prostor     373       355   

Ostatní     692       646   

Výnosy celkem 23 532 22 166
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St
av

 a
 p

oh
yb

 m
aj

et
ku

 z
a 

ro
k 

20
19

 (v
 ti

s.
 K

č)

Nákup majetku v roce 2019 (v tis. Kč)

    Osobní automobil Fabia 301      

    Osobní automobil Fabia 201

    Technické zhodnocení    
    Jindrovy vily

6

Celkem 508

Pořízení majetku v roce 2019 
(v pořizovací ceně)

    drobný hmotný majetek 126

Vyřazení majetku v roce 2019 
(v pořizovací ceně)

    drobný hmotný majetek 49

Stav majetku k 31.12. 2019 
(v pořizovací ceně):  

12 925
Př

eh
le

d 
vý

no
sů

 v
 č

le
ně

ní
 d

le
 z

dr
oj

ů 
(v

 ti
s.

 K
č)

Výnosy

Tržby za služby – z toho 8 515

    tržby od klientů 2 778

    tržby od ZP 5 364

    tržby za pronájem    373

Ostatní výnosy    692 

Přijaté dary – z toho    486

    peněžní dary    486

provozní dotace – z toho 13 839

dotace Pard. kraj - státní rozpočet 9 237

dotace od Pardubického kraje 1 374

dotace od Města Litomyšl 1 100 

dotace od okolních měst a obcí    175

dotace od Ministerstva vnitra ČR      71

dotace od Úřadu práce ČR  1 116

MAS       35

MPSV     731

Celkem 23 532

Vý
vo

j 
a 

ko
ne

č-
ný

 s
ta

v Stav fondů k 1.1. 2019 710

přírůstek fondů 646

úbytek fondů 414

Stav fondů k 31.12. 2019 942

V oblasti výzkumu a vývoje organizace nevyvíjela žádné aktivity.
Organizace se neangažuje v oblasti ochrany životního prostředí.
V zahraničí žádnou organizační složku nemá.
Mezi rozvahovým datem a datem vydání výroční zprávy došlo k nepříznivé situaci s COVID-19 (koronavirus), 
která ovšem dle očekávání nebude mít na účetní jednotku zásadní vliv.
V příštím období neočekáváme žádné významné změny v činnosti organizace.
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Př
íjm

y 
 v

 ti
s.

 K
č tuzemské dotace a granty 14 241

zahraniční dotace a granty 0

dary 1 092

příjmy z vlastní činnosti 8 951

ostatní příjmy 64

CELKEM 24 348

Vý
da

je
 v

 ti
s.

 K
č

mzdy 10 617

zákonné odvody z mezd 7 461

ostatní osobní náklady 607

cestovné 37

materiál a DDHM 681

PHM 418

splátka úvěru 609

energie, voda, stočné 267

opravy 458

provozní režie ostatní 1 443

investiční výdaje 533

ostatní výdaje 752

dary třetím osobám 171

CELKEM 24 054

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH



-33-



-34-

I. Základní údaje 

Druh organizace:  nestátní církevní organizace 

Název:   Farní charita Litomyšl 

Adresa:  Bělidla 392, 570 01 Litomyšl 

Statutární orgán: Bc. Věra Dvořáková 

   Mgr. Ludmila Matoušová 

Datum vzniku:  08.02. 1993 

Registr. č.:  8/1-04-708/1996  30.10. 1996 

Zřizovatel:  Biskupství královéhradecké 

   Velké náměstí 35/44, 500 03 Hradec Králové 

Kategorie účetní jednotky:  malá 

Posláním organizace je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc ve své životní situaci, a podporovat ho při jejím řešení. 

Popis činností: FCHL poskytuje terénní zdravotní a sociální služby, které jsou  

 Považovány za hlavní činnost 

- Terénní zdravotní a paliativní služba 
- Terénní pečovatelská služba 
- Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
- Služba Sanace rodin 
- Dobrovolnické centrum 
- Podpora pěstounské péče 
- Humanitární pomoc 

Dále FCHL poskytuje pronájem nebytových prostor, kterou považuje za vedlejší hospodářskou činnost. 

II. Obecné účetní zásady 

1. Dlouhodobý majetek 

Organizace eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a nehmotný majetek v pořizovací 
ceně nad 60 tis. Kč. 

Stavby a samostatné věci movité se odpisují po dobu předpokládané životnosti, každé účetní období dochází k přehodnocení 
zbytkové doby životnosti. 

2. Opravné položky 

Daňové opravné položky organizace vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost špatná. O opravné položce 
rozhoduje ředitelka organizace. 

3. Časové rozlišení 

Organizace účtuje  o nákladech příštích období, které se zejména týká nákupu drobného hmotného majetku, který časově 
rozlišujeme na dobu 2 let od data pořízení, u majetku pořízeného z vlastních zdrojů, dále předplatné, servisu mzdového a 
účetního  programu, dále servisu pro vykazování dat sociálních služeb, bezpečnostní servis eset, svoz odpadu na další období, 
nákupy zdravotního materiálu a pracovních oděvů. Na účtech výdajů příštích období jsou zaúčtovány především částky spotřeby  
vodného a  stočného, stravného pro zaměstnance a metodické vedení pro zdravotní středisko, které časově a účetně spadají do 
roku 2019, ale daňové doklady byly vystaveny až v roce následujícím. Na časovém rozlišení je dále pohledávka vůči VZP po 
provedení konečného vypořádání za rok 2019 ve výši Kč 77 tis. pojistné plnění ve výši Kč 24 tis. a příspěvek od potravinové banky 
ve výši Kč 5 tis. zaúčtováno na 385000 – příjmy příštích období 

 

Příloha v účetní závěrce k 31. 12 . 2019
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4. Vlastní jmění a fondy 

Ve vlastním jmění organizace účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. Tato částka je pak 
rozpouštěna na účet skupiny 64- ostatní výnosy současně s účtováním odpisů v poměrné výši jako zaúčtované odpisy 
z příslušného bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. 

Na účtech 901 – Vlastní jmění nyní tedy zůstávají pouze investiční dotace a dary ve výši poměrné části zůstatkových cen. 

Ve fondech organizace účtuje o zdrojích získaných z tříkrálové sbírky a od jiných dárců, které budou využity v následujícím 
období. 

5. Přijaté dary a dotace 

O přijatých darech a dotacích účtuje organizace do provozních výnosů, a to na zakázku dle konkrétních služeb, na které jsou 
příjmy určeny. Pokud nejsou dary na provozní činnost využity v daném období, jsou účtovány do fondů účetní jednotky a 
v následujících obdobích jsou rozpouštěny do výnosů souvztažně s jejich čerpáním. Dary přijaté pro předání jiným osobám jsou 
účtovány do fondů a následně předávány bez vlivu na náklady a výnosy. Do fondů jsou dále účtovány dary související 
s Tříkrálovou sbírkou, které jsou nejprve při přijetí zaúčtovány na účet 911 - Fondy a následně v souladu s vyúčtováním čerpání 
rozpouštěny na účet 648 - Zúčtování fondů. Toto účtování je odchylkou proti prováděcím účetním předpisům, ale v zájmu 
zachování věrného obrazu účetnictví dle zákona o účetnictví.  

 

III. Doplňující údaje k výkazům 

1. Dlouhodobý majetek 

Přehled jednotlivých položek dlouhodobého majetku je přiložen k příloze 

V  roce 2019 byl pořízen následující dlouhodobý majetek: 
Osobní automobil Fabie Kč 301 tis. 
Osobní automobil Fabie Kč 201 tis. 
Žaluzie Kč 6 tis. 
 
 2. Pohledávky a dluhy 

Organizace eviduje pohledávky za klienty pečovatelské služby, které budou postupně hrazeny v následujícím období, dále 
eviduje pohledávky za ČP ZP, které budou vyrovnány dle smlouvy do 150 dní od ukončení roku 2019. 

Organizace neeviduje žádné dluhy po splatnosti.   

3. Majetek neuvedený v rozvaze 

Kromě drobného hmotného majetku ve výši 3 312 tis. Kč a drobného nehmotného majetku (účetní a mzdový program) ve výši 28 
tis Kč – dle podrozvahové evidence neeviduje organizace žádný majetek neuvedený v rozvaze. 

4. Dluhy nevykázané v rozvaze 

Organizace neeviduje žádné dluhy, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze. 

5. Výnosy a náklady mimořádné objemem a původem 

V roce 2019 nevykazuje organizace žádné náklady nebo výnosy, které by byly mimořádné svým původem nebo objemem. 
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6. Osobní náklady 

Průměrný počet zaměstnanců 

 Průměrný počet zaměstnanců  v roce 
2019 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 
2018 

Zdravotní sestry 10  10 
Pracovníci v soc. sl. 17  19 
Sociální pracovníci 10  10 
Pracovníci administrativy   4   3 
Ostatní zaměstnanci   4   3 
Celkem 45 45 
Osobní náklady na zaměstnance 

 2019 2018 
Mzdové náklady   13 951 tis. Kč  13 052 tis. Kč 
Zákonné soc. poj.     4 544 tis. Kč    4 254 tis. Kč 
Zák. a ost. soc. nákl.        351 tis. Kč       243 tis. Kč 
Celkem   18 846 tis. Kč 17 549 tis. Kč 
Osobní náklady vedoucích pracovníků 

 2019 2018 
Mzdové náklady 1 635  tis. Kč   1 528 tis. Kč 
Zákonné soc. poj.    553  tis. Kč      520 tis. Kč 
Zákonné soc. nákl.       20 tis. Kč         15 tis. Kč 
Celkem  2 208 tis. Kč 2 063 tis. Kč 
Členům statutárního orgánu v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 

7. Odměna přijatá statutárním auditorem 

Odměna za audit účetní závěrky 26 tis. Kč bez DPH. Auditorovi nebyly poskytnuty žádné další odměny. 

8. Zástavy a ručení 

Majetek organizace byl v roce 2015 zatížen zástavním právem na základě smlouvy č. ZN/10383/15/LCD vůči České spořitelně 
z důvodu poskytnutí úvěru na nákup Jindrovy vily. 

Organizace neposkytla ani nepřijala žádné ručení. 

9. Výnosy 

Veškeré vykázané výnosy jsou za služby pro tuzemské odběratele.  

10. Přijaté dary a dotace 

V roce 2019 byly přijaty následující neinvestiční dotace a granty od krajů, měst, obcí a nadací  

  
Poskytovatel Částka 
Pardubický kraj – státní dotace 9 237 tis. Kč 
MV ČR       71 tis. Kč 
Pardubický kraj 1 374 tis. Kč 
Město Litomyšl   1 100 tis. Kč 
Úřad práce    1 116 tis. Kč 
Okolní obce    175 tis. Kč 
MAS 35 tis. Kč 
MPSV – ESF program Zaměstnanost 731 tis. Kč 
CELKEM 13 839 tis. Kč 
 
Kromě výše uvedených dotací byly v roce 2019 přijaty dary právnických a fyzických osob. Z  darů přijatých v roce 2019 využila 
organizace finanční prostředky zejména ke krytí provozních a osobních nákladů.  
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Finanční prostředky, které nebyly využity v roce 2019, nebo byly poskytnuty na rok 2020, jsou následující: 

274 tis. Kč TKS z roku 2019 převod do roku 2020 úč. 911600 a úč. 911700 
200 tis. Kč Nadace J§T  úč. 911800 
5 tis. Kč Benefice ZŠ  na nákup invalidního vozíku 

V roce 2019 byly přijaty zejména následující dary (uvedeny dary nad 10 tis. Kč): 

Poskytovatel Částka Kometář 
RNDr. Marie Kárská 50 tis. Kč Provozní náklady 
TextiEco Praha 15 tis. Kč Provozní náklady 
PŘÍHODA  s.r.o. Hlinsko 20 tis. Kč Provozní náklady 
Isolit – Bravo s.r.o. Jablonné/Orlicí 20 tis. Kč Provozní náklady 
Mikroelektronika s.r.o. Vys. Mýto 20 tis. Kč Provozní náklady 
TRASER CZ s.r.o. 30 tis. Kč Provozní náklady 
ViTAPUR Litomyšl 10 tis. Kč Provozní náklady 
Pfahnl Backmittel s.r.o. 10 tis. Kč Provozní náklady 
umdasch Story Design a.s. 20 tis. Kč Provozní náklady 
K I P spol. s.r.o. 10 tis. Kč Provozní náklady 
Kubík a.s. 10 tis. Kč Provozní náklady 
Iveco Czech Republic a.s. 20 tis. Kč Provozní náklady 
Grund a.s. Mladé Buky 10 tis. Kč Provozní náklady 
Story design Litomyšl 20 tis. Kč Provozní náklady 
Benefiční koncert 11 tis. Kč Provozní náklady 
Anonymní dárce 10 tis. Kč Provozní náklady 
DCH Hradec Králové 34 tis. Kč Provozní náklady 
Obec Čistá 10 tis. Kč Provozní náklady 
Dědictví 12 tis. Kč Provozní náklady 
Extrifit 10 tis. Kč Provozní náklady 

11. Tříkrálová sbírka

FCHL v roce 2019 obdržela výnos z Tříkrálové sbírky ve výši 339 tis. Kč, který byl využit na zahraniční pomoc, na pokrytí nákladů 
dobrovolnického centra a čerpání sociálního fondu. Z roku 2019 byl převeden zůstatek Kč 226 tis. na opravu oken v Jindrově vile 
a 22 tis v sociálním fondu. Sbírka nebyla využita v celkové výši, do následujícího roku je převedeno Kč 270 tis. na  dokončení 
oprav oken v Jindrově vile a 4 tis. do sociálního fondu. 

12. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Výsledek hospodaření za rok 2018 byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. 

Za rok 2019 organizace vykazuje hospodářský výsledek po zdanění ve výši Kč 241 tis. A to za hlavní činnost zisk ve výši Kč 185 tis. 
a za hospodářskou činnost zisk ve výši Kč 56 tis.. Základ daně z příjmu po daňových úpravách ve výši Kč 288 tis.  

13. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Rozvahový den: 31. 12. 2019 

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus 
rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. I když v době zveřejnění této účetní závěrky se situace neustále mění, 
zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce může být vážnější, než se původně 
očekávalo. Protože se situace neustále vyvíjí, vedení účetní jednotky není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat 
potenciální dopady těchto událostí na účetní jednotku. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty, zahrne účetní jednotka do 
účetnictví a účetní závěrky v roce 2020. 

Vedení účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a činnosti a dospělo k závěru, že nemají významný 
vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za 
předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

V Litomyšli dne: 20. 03. 2020 

Sestavil: Petra Glanznerová 

Statutární orgán: Bc. Věra Dvořáková 
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Výrok auditora
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V roce 2019 nás finančně podpořili

ELLA Litomyšl s.r.o.
H.R.G.  spol. s.r.o. Litomyšl
GKIP Litomyšl s.r.o.
Grund a.s. Mladé Buky
Isolit Bravo, s.r.o., Jablonné nad Orlicí
Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto
K I P spol. s.r.o. Litomyšl
Kubík a.s. Praha 1
MAS Litomyšlsko, o.p.s.
Město Česká Třebová
Město Choceň
Město Litomyšl
Město Polička
Město Ústí nad Orlicí
Město Vysoké Mýto
Městys České Heřmanice
Mikroelektronika, s.r.o. Vysoké Mýto
MPSV
MV ČR
Nadační fond J&T, Praha
Obec Bohuňovice
Obec Cerekvice nad Loučnou
Obec Čistá
Obec Dolní Újezd
Obec Chmelík
Obec Janov
Obec Morašice
Obec Němčice
Obec Nová Sídla
Obec Sebranice
Obec Strakov
Obec Tisová

Obec Trstěnice
Obec Tržek
Obec Újezdec
Obec Řídký
Pardubický kraj
Pfahnl  Backmittel, s.r.o.
PŘÍHODA, s.r.o., Hlinsko
RNDr. Marie Kárská, Olomouc
Umdasch Story Desing a.s., Litomyšl
TextillEco, a.s. Praha
TRASER CZ s.r.o. Brno
Úřad práce ČR
VITAPUR s.r.o.

a další soukromí dárci a dárci Tříkrálové sbírky
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Děkujeme litomyšlské tiskárně HRG za konkrétní podporu a partnerství 
formou zvýhodněného tisku této brožury.
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Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
570 01 Litomyšl

Tel.: 731 604 315
E-mail: charita@lit.cz

IČO: 474 898 39
Bankovní spojení:
379 408 43 09/0800 Česká spořitelna


