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O nás
Farní charita Litomyšl je nestátní nezisková organizace, která svou činností navazuje
na myšlenku sociální činnosti katolické církve, jež na území českého státu působí již
od středověku. Naším posláním je charita (latinsky „caritas“) – aktivní, pomáhající
láska. Program charity – pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase,
národnosti či náboženskému vyznání – naplňuje Farní charita Litomyšl ke dni 31. 12.
2008 činností sedmi středisek: Respitní péče Jindra, Denní stacionář pro seniory,
Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek a odborné poradenství, Charitní šatník a Lidový dům.
Všechny služby Farní charity Litomyšl jsou koncipovány tak, aby podporovaly setrvání
potřebných lidí v jejich domácím prostředí, zachování jejich sociálních vazeb,
vlastního životního stylu i zvyklostí, a pomáhaly předcházet všem formám sociálního
vyloučení lidí, kteří z důvodu nemoci, věku či jiného handicapu přestávají být
soběstační.
Farní charita Litomyšl působí na Litomyšlsku od 8. února 1993. Má statut církevní
právnické osoby; jejím zřizovatelem je Biskupství královehradecké. Farní charita
Litomyšl je členem sítě nestátních neziskových organizací, sdružených v Charitě ČR,
která je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České
Republice. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací evropských
zemí Caritas Europa a celosvětové sítě Caritas Internationalis.

Úvodní slovo
Milí přátelé,
dovolte mi pozdravit Vás v úvodu Výroční zprávy Farní charity Litomyšl za rok 2008 –
za období, jež bylo pro naši organizaci jak časem nových příležitostí, tak i údobím
těžkostí a namáhavých bitev. Půda pod nohama nestátních poskytovatelů sociálních
služeb, která se díky novému sociálnímu zákonu z roku 2007 stala v některých
případech mimořádně horkou, dosud zcela nevychladla a není snadné předvídat směr,
jímž jsou křehké loďky nestátních neziskových organizací unášeny na neklidných
vodách, čeřených změnami politické situace i světovou hospodářskou krizí.
Chtěla bych na tomto místě vyjádřit uznání a poděkování svým spolupracovníkům, díky
nimž mohla Farní charita Litomyšl poskytovat v roce 2008 své služby. Díky jejich
nasazení a vytrvalosti nezůstala řada příležitostí, jež tento rok přinesl, nevyužita
a naše organizace mohla v poskytování pomoci tam, kde je jí třeba, nejen obstát, ale
snad i být na jeho konci „zralejší“.
Ze srdce také děkuji všem, kteří při Farní charitě Litomyšl stáli, podporovali ji ať už
finančně či jinak, účastnili se Tříkrálové sbírky nebo nám jakýmkoli způsobem
pomáhali pomáhat. Věřím, že schopnost vidět potřeby druhých a ochota pomoci
vypovídají o zdraví společnosti více, než ekonomické ukazatele. Je-li tomu tak, zdá
se, že smíme – jako organizace i jako společnost – navzdory přítomným i budoucím
těžkostem hledět do budoucnosti s nadějí.
Markéta Bělohlávková
ředitelka Farní charity Litomyšl

www.litomysl.charita.cz
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Výroční zpráva Farní charity Litomyšl

Respitní péče Jindra
Cílová skupina
Osoby z celého Pardubického kraje, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které se za normálních
okolností stará někdo blízký.
Poslání
Respitní péče Jindra poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Cílem služby je pomoci rodinným pečovatelům – umožnit jim,
aby si od náročné (a mnohdy dlouhodobé) péče o své blízké odpočinuli, mohli si vyřídit
osobní záležitosti, odjet na rehabilitační pobyt či dovolenou a načerpat tak nové
síly k dalšímu pečování, nebo například opravit či bezbariérově upravit byt. Osoba se
sníženou soběstačností je v této době přechodně ubytována v RPJ, kde je jí na
základě písemné smlouvy poskytována potřebná individuální péče.
Základní údaje
Středisko Respitní péče Jindra zahájilo svou činnost 8.
října 2004. Jde o malé, rodinně řešené zařízení,
umístěné v přízemí Jindrovy vily na Dukelské ulici
v Litomyšli. Pracuje v třísměnném provozu, pečující
tým tvoří osm pracovníků v sociálních službách a dva
sociální pracovníci.
Činnost v roce 2008
Odlehčovací služba byla poskytována po celý kalendářní rok (s výjimkou vánočních
svátků). Z důvodu vzrůstajícího zájmu o pobyt seniorů v RPJ jsme v polovině roku
zvýšili počet lůžek z osmi na devět. Kapacita zařízení byla během roku využita z 86%.
Pomoc jsme poskytli 68 osobám, celkem se uskutečnilo 119 pobytů. Z toho vyplývá, že
senioři se do našeho zařízení vracejí – dochází k opakovaným krátkodobým pobytům.
Jeden pobyt trval průměrně 22 dnů. Služeb našeho zařízení využili občané Litomyšle
a okolních obcí, ale také dalších míst Pardubického kraje. Jednalo se především
o starší seniory (průměrný věk osob byl 80 let), často s přiznaným třetím a čtvrtým
stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
Od února byla snížena finanční spoluúčast uživatel na úhradě za služby RPJ, aby se pro
ně odlehčovací služba stala dostupnější. Od počátku kalendářního roku 2008 vrcholila
práce na aktualizaci vnitřních směrnic a metodických pokynů pro poskytování
odlehčovací služby. Ve dnech 21. až 23. dubna proběhla v Respitní péči Jindra státní
inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Výsledek inspekce nás všechny velmi
potěšil. Potvrdilo se, že služba je poskytována kvalitně – stali jsme se prvním
charitním zařízením a zároveň jedním ze tří prvních poskytovatelů sociálních služeb
www.litomysl.charita.cz
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v Pardubickém kraji, kteří úspěšně splnili (hned napoprvé) všechna zásadní kritéria
a získali osvědčení o kvalitě poskytování sociálních služeb.
V září jsme začali spolupracovat s chráněnou dílnou – prádelnou v Centru sociálních
služeb v Chotovicích, která nám pere osobní i ložní prádlo. Dlouhodobou spokojenost
se stravou, kterou nám dodává Restaurace Na sídlišti jsme ocenili udělením Řádu
Jindrovy vařečky vedoucímu restaurace. Během roku se zaměstnanci RPJ průběžně
vzdělávali ve vzdělávacích kurzech, aby se jim dařilo ještě lépe vykonávat profesi
pracovníka v sociálních službách. Umožnili jsme také realizaci odborných praxí
studentů v našem zařízení. Zástupci týmu RPJ se účastnili schůzek Komunitního
plánování v našem městě i Kolegia pro seniory, které bylo realizováno Diecézní
charitou v Hradci Králové pro vedoucí pracovníky charitních zařízení.
V roce 2008 bylo rovněž zlepšeno vybavení střediska RPJ. V létě byly zakoupeny nové
skříně pro osobní věci uživatel naší služby a jedna nová elektrická polohovací postel
s příslušenstvím a nočním stolkem. Abychom mohli v budoucnu předcházet problémům
v důsledku výpadků elektrického proudu, které se v roce 2008 provozu střediska
několikrát dotkly, byla také koncem roku zakoupena elektrocentrála jako náhradní
zdroj elektřiny.
Kontakt
Vedoucí: Mgr. Ludmila Chadimová
Telefon: 731 460 663, 461 619 183
E-mail: rpjindra@lit.cz
Adresa: Respitní péče Jindra, Dukelská 750, 570 01 Litomyšl

Uživatelé RPJ s dětskou schólou v říjnu 2008
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Výroční zpráva Farní charity Litomyšl

Denní stacionář pro seniory
Cílová skupina
Osoby starší 27 let z Litomyšle a okolí, které z důvodu
vysokého věku, chronického onemocnění či zdravotního
postižení nejsou plně soběstačné a proto nemohou
zůstat samy doma bez pomoci druhé osoby.
Poslání
Denní stacionář pro seniory nabízí možnost denních pobytů. Cílem služby je podpořit
rodiny, které usilují o to, aby jejich blízký mohl zůstat v přirozeném sociálním
prostředí (nemusel odejít do ústavní péče), ale nemohou s ním být doma. Pobyt je
také vhodný pro seniory, kteří trpí samotou, nedostatkem kontaktu s vrstevníky.
Služba lidem pomáhá se zabezpečením jejich základních potřeb v oblasti osobní péče,
využívání volného času, v kontaktech se širším sociálním okolím, ulehčuje život lidem,
které trápí pocity osamělosti a nepotřebnosti, nebo kteří trpí nedostatkem
smysluplných aktivit.
Základní údaje
Služba Denní stacionář pro seniory je realizována ve stejných prostorách jako Respitní
péče Jindra v přízemí Jindrovy vily na Dukelské ulici v Litomyšli. Pobyt je možný každý
den od šesté hodiny ranní do jednadvacáté hodiny večerní včetně svátků a víkendů.
Kapacita zařízení je čtyři osoby denně. Pobyt v Denním stacionáři je zdarma, hradí se
jen poskytnutá potřebná péče a odebraná strava.
Činnost v roce 2008
I když byla ambulantní sociální služba denního stacionáře v dotazníkových šetřeních
obyvateli Litomyšle a okolí uváděna jako potřebná a žádaná, nebyla kapacita DSS
v roce 2008 naplněna tak, jak jsme plánovali. Zažádaly o ni pouze tři osoby, jejichž
rodinní příslušníci později využili raději pobytovou odlehčovací službu. Domníváme se,
že důvodem malého využití služby je kombinace snížené pohyblivosti seniorů
a architektonických bariér, které musí senior při opuštění domova překonat a které
mu proto brání v samostatné cestě do DSS.
Kontakt
Vedoucí: Mgr. Ludmila Chadimová
Telefon: 731 460 663, 461 619 183
E-mail: rpjindra@lit.cz
Adresa: Respitní péče Jindra, Dukelská 750, 570 01 Litomyšl
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Charitní ošetřovatelská služba
Cílová skupina
Lidé s lékařem indikovanou zdravotní péčí z Litomyšle
a okolí (podle spádového území zdravotních pojišťoven).
Poslání
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje návštěvní zdravotní službu domácí péče
(Home care). Jejím cílem je umožnit osobám, jejichž zdravotní stav by jinak kvůli
zajištění nezbytné zdravotní péče vyžadoval hospitalizaci, setrvat v důstojném
a důvěrně známém domácím prostředí se svými nejbližšími.
Základní informace
Charitní ošetřovatelská služba je nejstarším střediskem Farní charity Litomyšl – působí
na Litomyšlsku od jejího založení v roce 1993. Na konci roku 2008 její tým tvořilo osm
registrovaných zdravotních sester. Středisko má stálý dispečink a zázemí v historické
budově Lidového domu. Služba je podle dohody dostupná 24 hodin denně sedm dní
v týdnu včetně svátků a nabízí tak účinnou alternativu ústavní léčby. Veškerá
zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta.
Činnost v roce 2008
Charitní ošetřovatelská služba pečovala v roce 2008 celkem o 252 osob v těchto
obcích: Litomyšl, Čistá, Trstěnice, Chmelík, Karle, Mendryka, Janov, Benátky,
Strakov, Suchá, Pazucha, Gajer, Sedliště, Kornice, Řídký, Horky, Bohuňovice, Nová
Sídla, Cerekvice nad Loučnou, Nedošín, Pekla, Tržek, Vlkov, Člupek, Němčice,
Pudlika, Pohodlí, Nová Ves, Říkovice, Višňáry, Újezdec, Morašice, Suchá Lhota,
Chotovice, Příluka.
Do roku 2008 neslo toto středisko Farní charity Litomyšl název Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba a poskytovalo jak zdravotní péči, tak pečovatelské úkony. Od
1. 11. 2008 došlo k rozdělení obou služeb a pečovatelské úkony jsou poskytovány nově
zřízeným střediskem Charitní pečovatelské služby; obě střediska v zajištění komplexní
péče o klienty spolupracují.
Sestry Charitní pečovatelské služby se v roce 2008 nadále pravidelně vzdělávaly na
odborných konferencích a specializačních kurzech NCONZO v Brně. Na sklonku roku
bylo započato se zpracováváním standardů zdravotní péče.
Kontakt
Vrchní sestra: Marcela Renzová
Telefon: 461 618 400, 603 938 994
E-mail: chos@lit.cz
Adresa: Charitní ošetřovatelská služba, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
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Výroční zpráva Farní charity Litomyšl

Charitní pečovatelská služba
Cílová skupina
Osoby z Litomyšle a okolí, které z důvodu vysokého věku, onemocnění či zdravotního
postižení nejsou plně soběstačné, a rodiny s dětmi.
Poslání
Cílem Charitní pečovatelské služby je pomoci lidem žít v jejich přirozeném domácím
prostředí i přesto, že se pro ně řada činností spojených s péčí o vlastní osobu či
o domácnost stává z důvodu věku, zdravotních obtíží nebo postižení obtížně
zvladatelnou.
Základní údaje
Charitní pečovatelská služba existuje jako samostatné středisko Farní charity Litomyšl
od 1. listopadu 2008. Do té doby byla pečovatelská služba poskytována v rámci
činnosti střediska Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Služba je dostupná
v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin, po vzájemné dohodě i v jiný čas. Středisko má
stálý dispečink a zázemí v historické budově Lidového domu.
Činnost v roce 2008
Rok 2008 přinesl v poskytování Charitní pečovatelské služby výrazné změny. Až do
října 2008 byla tato služba poskytována v rámci činnosti
střediska Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
zejména osobám, které využívaly také zdravotních služeb
tohoto střediska. V říjnu 2008 byla Farní charita Litomyšl
vybrána ve výběrovém řízení města Litomyšle na zakázku
„Zajištění pečovatelské služby terénní formou do konce
roku 2009“ a fakticky převzala péči o klienty městské
pečovatelské služby, která na podzim roku 2008 ukončila
svou činnost. V souvislosti s tím jsme v posledním čtvrtletí
zaznamenali nárůst počtu nově uzavřených smluv o 72%.
Bylo třeba na tyto změny zareagovat osamostatněním
střediska Charitní pečovatelské služby a výrazným
rozšířením pečovatelského týmu. Město Litomyšl poskytlo
v závěru roku na toto rozšíření dotaci a také zapůjčilo
osobní automobil pro zajištění terénní pečovatelské služby.
Počet osob, kteří služeb Charitní pečovatelské služby v roce 2008 využili, dosáhl 79
osob. K 31. prosinci 2008 celková kapacita střediska činila 60 osob, službu aktivně
využívalo 57 osob.
Kontakt
Vedoucí Charitní pečovatelské služby: Bc. Irena Hudcová
Telefon: 605 156 882
E-mail: chps@lit.cz
Adresa: Charitní pečovatelská služba, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
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Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
a Odborné poradenství
Cílová skupina
Lidé, kteří se v důsledku onemocnění nebo úrazu
stali závislými na kompenzačních pomůckách
a péči jiné fyzické osoby.
Poslání
Půjčovna pomůcek má lidem, kteří se staly závislými na kompenzačních pomůckách,
pomoci zapůjčením pomůcky na přechodnou dobu například v případě krátkodobější
nemoci, rekonvalescence nebo na dobu, než si budou moci opatřit pomůcku
z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny, a pomoci jim tak
plnohodnotně prožít toto období.
Základní informace
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek se nachází v přízemí domu
s pečovatelskou službou na ulici J. E. Purkyně v Litomyšli (č.p. 1126). Pracovník
půjčovny je přítomen každé pondělí a středu od 14 do 16 hodin, mimo tyto pravidelné
hodiny je možné jej telefonicky kontaktovat každý pracovní den mezi 7. a 15.30.
hodinou. Mezi pomůcky, které je možné za poplatek pronajmout, patří například
polohovací lůžka, invalidní vozíky, toaletní křesla, antidekubitní matrace apod.
Součástí pomoci při opatřování pomůcek, nezbytných k překonání zdravotního
postižení a s ním spojeného hendikepu, je i poskytnutí odborného poradenství. Toto
poradenství spočívá v podávání informací o rozsahu a sortimentu pomůcek, jejich
použití a dosažitelnosti, a v pomoci se správným výběrem. Informovanost je v tomto
ohledu směřována i na odkazování na další zařízení v litomyšlském regionu, která
zajišťují pronájem kompenzačních pomůcek.
Činnost v roce 2008
Středisko poskytovalo své služby po celou dobu roku 2008. Největší zájem byl
o zapůjčení polohovacích lůžek, invalidních vozíků, toaletních křesel a chodítek.
Činnost odborného poradenství jako samostatně registrované sociální služby jsme
k 31. prosinci 2008 ukončili.
Kontakt
Vedoucí Půjčovny: Bc. Irena Hudcová
Telefon: 605 156 882
E-mail: chps@lit.cz
Adresa: Půjčovna zdravotních pomůcek, Purkyňova 1126, 570 01 Litomyšl
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Výroční zpráva Farní charity Litomyšl

Charitní šatník
Cílová skupina
Sociálně potřebné osoby v Litomyšli a okolí; lidé v oblastech postižených přírodními
katastrofami nebo válkou.
Poslání
Charitní šatník má poskytováním použitých oděvů pomoci mírnit sociální nouzi jak
v mikroregionu tak v oblastech postižených přírodními katastrofami nebo válkou ve
třetím světě.
Základní informace
Charitní šatník se nachází v suterénu historické budovy Lidového domu. Přijímá
zdarma použité oděvy, které lidé již ze svých šatníků vyřadili. Vytříděné oděvy jsou
odváženy do centrálního republikového skladu Diakonie Broumov, odkud je podle
potřeby expedována humanitární pomoc do zemí třetího světa. Šatník zdarma
poskytuje oděvy bezdomovcům a sociálně potřebným. Šatník je otevřen v pondělí
dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.30 hodin a ve středu od
9.00 do 11.00 hodin.
Činnost v roce 2008
V roce 2008 se na činnosti šatníku podílelo patnáct dobrovolnic. Jejich rukama za rok
2008 prošlo přibližně sedmnáct tun oděvů. Oblečení bylo zdarma poskytnuto 80
sociálně potřebným lidem.

www.litomysl.charita.cz
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Lidový dům
Poslání
Lidový dům tvoří provozní zázemí ostatních středisek a sekretariátu Farní charity
Litomyšl. Pořádáním kulturních a společenských akcí a poskytováním dostupného
zázemí pro pořádání těchto akcí dalším subjektům dále podporuje spolkový a kulturní
život v mikroregionu.
Základní informace
Lidový dům je historická společenská víceúčelová budova postavená v roce 1922
v novorenesančním slohu se secesními prvky. Je zapsána na seznamu státních
kulturních památek. Disponuje velkým společenským sálem s jevištěm a galerií pro
pořádání různých společenských a přednáškových akcí. Při akcích je v sousedství sálu
otevřen nápojový bar s drobným občerstvením. K dispozici je také salonek s kapacitou
30 míst pro pořádání schůzek nebo přednášek menšího rozsahu. Informace o akcích
a činnosti v Lidovém domě jsou k dispozici na stránkách www.lidovy-dum.cz.
Činnost v roce 2008
V roce 2008 pokračovaly v Lidovém domě Odpolední čaje pro dříve narozené s hudbou
a tancem – periodicky se opakující společenská událost, jejímž smyslem je vytvářet
příležitosti pro setkávání a společenský život seniorů.
Farní charita Litomyšl uspořádala v Lidovém domě čtyři odborné semináře pro
zdravotní sestry akreditované Českou asociací sester.
V roce 2008 také v Lidovém domě proběhly již tradiční taneční kurzy: na jaře
pokračovací taneční kurz pro mládež, na podzim základní kurz pro mládež a dva kurzy
pro dospělé. V předvánoční době se v režii Lidového domu uskutečnily dva koncerty
místních kapel, během roku se uskutečnily dvě taneční zábavy a diskotéka.
Dále v Lidovém domě proběhlo dvacet akcí, pořádaných místními spolky, organizacemi
i občany: Proběhlo šest plesů a karneval pro děti, dvě akce Majálesu litomyšlských
studentů, školní akademie, besedy, divadelní představení a schůze. Uskutečnilo se zde
119 zkoušek celkem pěti hudebních těles a seskupení. Celkem byl Lidový dům v roce
2008 otevřen pro návštěvníky po dobu 312 dní. Ve velkém sále se rovněž uskutečnily
prodejní akce. Nájem od firem pořádajících prodejní akce pomáhá financovat provoz
Lidového domu.
Kontakt
Vedoucí Lidového domu: Hana Šauerová
Telefon: 731 460 663, 461 619 183
E-mail: lidovydum@lit.cz
Adresa: Lidový dům, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
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Leden
V sobotu 5. ledna proběhl na Litomyšlsku osmý ročník Tříkrálové sbírky. Do ulic
vyrazilo celkem 63 skupinek koledníků. Výtěžek sbírky dosáhl 267 224,50 Kč.
Výtěžek podle obcí: Litomyšl a integrované obce 128 262,50 Kč, Benátky 4794 Kč,
Bohuňovice 3927 Kč, Cerekvice 7591 Kč, Čistá 16 070 Kč, Horky 3822 Kč, Chmelík 6120
Kč, Janov 14 480,50 Kč, Karle 7293 Kč, Makov 13 259 Kč, Morašice 9588,50 Kč,
Němčice 6872 Kč, Nová Sídla 4988 Kč, Řídký 1370 Kč, Říkovice 2972 Kč, Tržek 3483 Kč,
Sedliště 3197,50 Kč, Strakov 8178 Kč, Trstěnice 18 750,50 Kč, Újezdec 2196 Kč.
Z výtěžku sbírky se Farní charitě Litomyšl vrací 173 696 Kč. Dle schváleného záměru
sbírky jsme finanční prostředky použili na podporu služeb domácí péče a zajištění
jejich mobility, v rámci mezinárodní rozvojové pomoci putovalo 10 000 Kč na provoz
sirotčince v arcidiecézi Dhaka v Bangladéši, částka 20 000 Kč se stala součástí
Sociálního fondu Farní charity Litomyšl pro přímou pomoc sociálně potřebným
v mikroregionu. Všem koledníkům i dárcům ze srdce děkujeme!
V neděli 6. ledna se na poděkování tříkrálovým koledníkům uskutečnil v kostele
Povýšení svatého Kříže koncert křesťanské rockové skupiny Eliata.

Duben
Od 21. do 23. dubna proběhly ve středisku Respitní péče Jindra Státní inspekce
kvality poskytování sociálních služeb. Středisko splnilo hned napoprvé všechna
zásadní kritéria a stalo se tak jedním z prvních tří poskytovatelů sociálních služeb
v Pardubickém kraji, kteří získali osvědčení o kvalitě poskytování sociálních služeb.
26. dubna se v Lidovém domě uskutečnila odborná konference pro zdravotní sestry
na téma „Syndrom vyhoření – nevítaný společník na pracovišti“.

Květen
24. května se v Lidovém domě uskutečnil druhý termín odborné konference pro
zdravotní sestry na téma „Syndrom vyhoření – nevítaný společník na pracovišti“.

Červen, červenec a srpen
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litomyšl jsme uspořádali putovní výstavu
portrétních fotografií z fotografické soutěže „Můj svět“, vyhlášené Charitou Opava.

Září
Od 22. do 24. září se v rámci mezinárodního projektu Spolupráce Charit
Pardubického kraje s Prešovským samosprávným krajem uskutečnila návštěva
zástupců týmu FCH Litomyšl v Prešovském kraji. Jejím cílem bylo navázání nových
pracovních vztahů a výměna zkušeností s poskytováním sociálních a zdravotních služeb
v odlišném prostředí.
www.litomysl.charita.cz
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Den Charity (27. září) jsme oslavili dvěma akcemi. V Městské knihovně byla
realizována výstava výrobků seniorů, kteří využívají služeb Respitní péče Jindra.
V Respitní péči Jindra jsme pro uživatele naší služby zorganizovali Týden aktivizace –
v týdnu od 29. září do 3. října měli možnost vyslechnout povídání Mgr. Smetany,
kazatele Církve bratrské v Litomyšli, shlédnout loutkové představení v podání žáků
ZUŠ, vyslechnout koncert dětí z dětské scholy, nebo se potěšit se psy při canisterapii.

Říjen
Farní charita Litomyšl byla vybrána ve výběrovém řízení města Litomyšle na zakázku
„Zajištění pečovatelské služby terénní formou do konce roku 2009“ a fakticky
převzala péči o klienty městské pečovatelské služby, která na podzim roku 2008
ukončila svou činnost.
4. října proběhla v Lidovém domě odborná konference pro zdravotní sestry na téma
„Pacient s onemocněním ledvin“.
Dlouholetá usilovná práce projektantů na přípravě projektu Multifunkční centrum
Lidový dům Litomyšl pro rozvoj spolkového života byla v říjnu završena podáním
projektu do výzvy strukturálních fondů Evropské unie.

Listopad
K prvnímu listopadu byla jako samostatné středisko založena Charitní pečovatelská
služba (předtím byly pečovatelské výkony poskytovány v rámci činnosti střediska
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba).

Prosinec
3. prosince proběhla v Lidovém domě mikulášská zábava pro děti s rodiči.
5. prosince navštívil Mikuláš uživatele střediska Respitní péče Jindra ☺

Výhled do roku 2009
Budeme pracovat na vybavení středisek Charitní ošetřovatelské služby a Charitní
pečovatelské služby a proškolení jejich pracovníků, které by umožnilo rozšíření
činnosti těchto středisek o terénní péči o terminálně nemocné; budeme rovněž
usilovat o vytvoření sítě externích odborných spolupracovníků pro terénní hospicovou
službu.
Chceme vybavit Charitní pečovatelskou službu a Charitní ošetřovatelskou službu
novými osobními automobily.
Budeme mapovat potřebnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Litomyšli
a v případě, že se prokáže, podnikneme kroky k jeho založení.
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ROZVAHA (Bilance) ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

A
I.
II.

AKTIVA CELKEM

III.
IV.

B
I.
II.

III.

IV.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k sam. mov.věcem a souborům mov.věcí
Krátkodobý majtek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
Daň z přidané hodnoty
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

1.1.2008 31.12.2008
2 918
2 707
4 057

4 125

3 330
727

3 398
727

-1 139
-1003
-136
2327
33
568
454
147
-1
-32
1353
81
26
1246
373
353
20
5 245

-1 418
-1116
-302
2599
35
381
246
180
20
-65
1767
99
57
1611
416
385
31
5 306

www.litomysl.charita.cz
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PASIVA CELKEM

A
I.

14

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
B Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního a zdravotního .zabezpečení
Daň z příjmů
Dohadné účty pasivní
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

Výroční zpráva Farní charity Litomyšl

1.1.2008 31.12.2008
4 153
4 417
2 778
2 850
2 778
2 850
1 375

1 567
192

296
1 079
1092

1 375
889

966
394

771
113

294
154
26
98

351
158
23
126

126
57
69
5 245

118
58
60
5 306

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)

NÁKLADY CELKEM

A
I.

NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitosti
V. Ostatní náklady celkem
Dary
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek
Odpisy
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky

VÝNOSY CELKEM

B
I.

VÝNOSY CELKEM
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku
VI. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky dary
VII. Provozní dotace celkem
Provozní dotace

Hospodářský výsledek za rok 2008

Hlavní činnost Hospodářská činnost
7 332
2072
809
633
548
95
85
386
122
54
152
784
425
33
32
8
1
7
9
736
383
5 509
828
3 988
625
1 379
181
15
3
127
19
5
11
5
11
65
30
65
160
160

30
120
120
25

Hlavní činnost
7 407
4 220
4 120
100

Hospodářská činnost
2190
1849
1546
303

4

34

4
37
71
71
3 075
3 075

34
210
210
97
97

192 000 Kč

www.litomysl.charita.cz
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Nákladové a výnosové účty (v Kč)
Respitní péče Jindra
Mzdové náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní popl., školení, ostatní služby)
Nákup potravin (obědy, večeře atd.)
Energetické náklady /plyn, elektřina, voda/
vybavení střediska - pořízení DDHM
pojištění soc. služeb
Nájemné
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Ostatní provozní výnosy
Dotace Pardubického kraje na provoz
Dotace města Litomyšl na provoz
Dotace od měst a obcí
Dotace MPSV
Přispěvky od fyzických osob
Dotace Nadace Dětstký mozek
Dotace MZ
Dotace Nadace charty 77
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Průměrný roční přepočtený počet úvazků
Denní stacionář pro seniory
Mzdové náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní popl., školení, ostatní služby)
Nákup potravin (obědy, večeře atd.)
Energetické náklady /plyn, elektřina, voda/
Nájemné
Pojištění soc. služeb
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dotace města Litomyšl na provoz
Dotace MPSV
Dotace Nadace Dětstký mozek
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Průměrný roční přepočtený počet úvazků
Charitní pečovatelská služba
Mzdové náklady
DDHM, režijní materiál a ochranné pomůcky
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2008
2 806 119
180 253
169 311
326 488
85 363
150 729
3 732
113 009
3 835 004
1 206 403
3 345
857 000
300 000
62 500
1 350 000
34 767

2007
2 409 911
44 289
175 415
326 992
71 911
58 049
2 907
107 931
3 197 404
1 368 162
8 055
690 000
110 000
68 000
897 000
4 474
5 000

30 000
3 844 015
9 011

60 000
3 210 690
13 286

15
10,245

15
9,695

2008
50 235
77
2 302

48 103
-4 636

2007
92 049
1 372
6 809
1 670
1 750
2 000
109
105 759
7 760
6 000
80 000
5 000
98 760
-6 999

4
0,205

5
0,445

2008
255 947
24 402

2 007
152 153
18 264

124
52 738
103
48 000

Služby (telefonní popl., školení)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady na PHM /benzin/
Opravy motorových vozidel
Odpisy motorových vozidel
Nájemné
Silniční daň
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dotace MPSV
Dotace města Litomyšl na provoz
Dotace od obcí
Příspěvky od fyzických osob
Dotace ÚP
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Průměrný roční přepočtený počet úvazků
Ošetřovatelská domácí péče - CHOS
Zdravotní materiál
Mzdové náklady
DDHM, režijní materiál a ochranné pomůcky
Služby (telefonní popl., školení, sterilizace)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady na PHM /benzin/
Opravy motorových vozidel
Splátky leasingu vozidel
Odpisy motorových vozidel
Nájemné
Odpis budovy
Silniční daň
Náklady celkem
Tržby od zdravotních pojišťoven
Prodej zdrav. materiálu
Pečovatelské výkony
Prodej osobního auta
Pojistná událost vozidla
Náhrady škod zaměstnanců
Dar GE Money Bank
Příspěvky od fyzických osob
Dotace Obecní úřad
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Průměrný roční přepočtený počet úvazků
Půjčovna rehabilitačních pomůcek
Vybavení střediska - pořízení DDHM (nové pomůcky)
Mzdové náklady

24 113
19 734
1 886
1 800
89 629
5 934
936
424 381
94 593
90 000
195 810
6 000
8 700
28 933
424 036
-345
8
2,75
2008
130 531
2 303 597
60 758
98 930
41 106
120 128
28 177
70 170
51 074
3 896
2 908 367
2 911 843
6 505
420
37 200

27 621
802
2 984 391
76 024
15
7,865
2008
53 504

12 105
1 296
4 000
7 200
74 691
3 143
272 852
76 875
80 000
103 222
4 000
6 543
270 640
-2 212
5
0,72
2007
97 772
1 835 341
55 832
126 485
32 909
99 233
98 884
81 170
83 720
23 042
9 877
2 544 265
2 433 755
2 541
10 000
16 258
5 846
20 000
20 502
2 508 901
-35 363
15
7,47
2007
84 405
44 048
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Režijní materiál
Služby (telefonní popl., školení, opravy pomůcek)
Energetické náklady /plyn, elektřina, voda/
Pojištění přívěsu
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
dotace MZ
dotace MÚ Litomyšl
Tříkrálová sbírka
Dobrovolné příspěvky
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Průměrný roční přepočtený počet úvazků
Odborné poradenství
Mzdové náklady
DDHM, režijní materiál a ochranné pomůcky
Služby (telefonní popl., školení)
Pojištění soc. služeb
Nájemné
Náklady celkem
Dotace MPSV
Dotace města Litomyšl na provoz
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Počet zaměstnanců
Průměrný roční přepočtený počet úvazků
Lidový dům
Opravy a udržování budovy
Mzdové náklady
Energetické náklady /plyn, elektřina, voda - bez restaurace/
Pořízení DDHM
Provozní služby, honoráře, telefon, poštovné, prádelna
režijní materiál
nákup potravin - bar
Daň z nemovitostí, darovací daň
Pojištění budovy
Odpis budovy
Příspěvky pro ost. org.
Náklady celkem
Příspěvek města Litomyšl na provoz
Nájem restaurace a Billiard klubu
Dotace - úřady práce
Vstupné z akcí pořádaných Lidovým domem
Pronájem sálu - prodejní akce
Pronájem sálu - společenské akce a zkoušky
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2 144
53 472
238
109 358
65 200
37 120

1 533
6 250
8 128
144 363
61 480
40 000
19 000
24 894

20 000
122 320
12 962

145 374
1 010

3
0,17

3
0,3

2008
94 013
1 121
9 599
203
5 000
109 936
70 000
35 736
105 736
-4 200

2007
83 258
195
8 344
185
2 709
94 691
62 000
29 000
91 000
-3 691

2
0,17

3
0,89

2008
28 943
774 621
213 900
23 092
342 357
76 680
152 300
11 357
17 027
119 814
31 490
1 791 581
60 000
285 592

2007
38 668
724 208
202 303
41 258
267 758
66 452
161 978
11 355
17 327
105 719
11 560
1 648 586
150 000
286 543
51 800
475 738
287 904
182 931

519 032
299 184
145 863

Tržba za prodané potraviny v baru
Úroky z bankovních účtů
Ostatní pronájmy
Prodej textilu do sběru z Šatníku charity
Příspěvky od fyzických osob
Pojistná událost
Příspěvek TKS
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
Rekonstrukce budovy
Náklady projektové dokumentace
Skutečný hospodářský výsledek

298 639
1 058
62 078
4 340
165 784
32 330
24 990
1 898 890
103 309
68 660
51 170
-16 521

341 175
919
34 855
5 116
161 413

1 978 395
329 809
34 770
278 460
16 580

Výrok auditora

www.litomysl.charita.cz

19

Státním institucím
Krajský úřad Pardubického kraje
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Svitavy
Městům a obcím
Město Litomyšl
Město Česká Třebová
Město Choceň
Město Vysoké Mýto
Obec Dolní Újezd
Obec Němčice
Obec Osík
Obec Vidlatá Seč
Institucím
Římskokatolická farnost Litomyšl
Církev bratrská v Litomyšli
Nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle
Individuálním dárcům
Paní Věra Březinová, paní Dvořáčková (Pardubice), paní Eva Goldmanová (Litomyšl),
paní Anna Hartmanová, paní Ludmila Kubíčková (Lanškroun), paní Liepoldová (Čistá),
paní Ing. Hana Matoušová (Dolní Újezd), paní Jolana Novotná (Cerekvice), pan Libor
Pávek (Morašice), paní Marie Pávková (Bučina), paní Eva Roubínková (Bohuňovice),
paní Marie Vašátková (Litomyšl), paní Vrabcová (Litomyšl)
Firmám
BON-CAR Svitavy
CMS TV
Doležalová s.r.o. – Prodej a servis nářadí – www.narex-maita.cz
DUKOR s.r.o.
KIP s.r.o.
Lilie – Zpravodaj města Litomyšle
Restaurace Na Sídlišti
Restaurace a billiard centrum Jan Rychtařík
Stavební sdružení Boštík
TIS-ČR s.r.o.
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Zdravotním pojišťovnám
Česká národní zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a zdravotnictví
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Ve svém volném čase pomáhali
Na Respitní péči Jindra: Marcela Boštíková
V charitním šatníku: Marie Demelová, Anna Dolečková, Marie Dvořáková, Marie
Jiskrová, Marta Kavanová, Marie Kroužilová, Emilie Kubešová, Marie Kuřová, Růžena
Plchová, Marie Procházková, Božena Rožková, Věra Rybenská, Marie Soukupová, Jitka
Uličná, Lidmila Valentová
Srdečný dík patří řadě lidí, kteří nám ať už finančním darem nebo jinak pomáhali
pomáhat a kteří si nepřáli být jmenováni.
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Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
Tel. a fax: 461 619 183
E-mail: charita@lit.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu 201505494/0600
IČO: 47489839, DIČ: CZ47489839
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