Poděkování

V roce 2009 nás významně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pardubický kraj
Město Litomyšl
Obec Dolní Újezd
Město Lanškroun
Město Ústí nad Orlicí
Město Choceň
Město Česká Třebová
Město Vysoké Mýto
Obec Strakov
Obec Janov
Obec Bučina
Obec Němčice
Úřad práce Svitavy
Úřad práce Pardubice
Nadace VIA
Jednotlivci:
Marie Benešová Litomyšl
Anna Hartmanová Litomyšl
David Tichý Litomyšl
Marie Vašátková Litomyšl
RNDr. Vladimír Klusoň Dolní Újezd
Marie Matrasová Prosetín
JUDr. J. Morávka Choceň
V. Petruccová Praha
Zdenka Vítová Nová Sídla
RNDr. Marie Kárská Olomouc
Ing. Hana Matoušová Dolní Újezd
a také všichni dárci Tříkrálové sbírky 2009.
Děkujeme Římskokatolické farnosti Litomyšl.
Velké poděkování patří všem našim dobrovolníkům a těm, kteří podpořili
činnost Farní charity Litomyšl a nepřáli si být jmenováni.
DĚKUJEME
______

1

Milí přátelé,
uplynul šestnáctý rok činnosti litomyšlské Farní charity a zde je nová výroční
zpráva. Jako každoročně, tak ani letos nemůže obsáhnout všechny události, které
se odehrály na všech sedmi střediscích. Zase může obsahovat jen průřez
každodenní prací, každodenní obětavostí, každodenními starostmi i radostmi.
A tak na následujících stránkách najdete detailní představení těchto středisek
a služeb, které poskytují, i to, jak ekonomicky hospodaří. Seznámíte se
s nejvýznamnějšími změnami, které se v minulém roce odehrály. Požádali jsme
také naše dobrovolníky, pracovníky i přátele, aby se s Vámi podělili o své
zkušenosti a myšlenky. Často jste se nás ptali a ptáte na různé informace ohledně
poskytovaných služeb, zajímá Vás, s jakým výsledkem proběhla Tříkrálová sbírka
a jak je naloženo s jejím výtěžkem. I tyto informace – stejně tak jako nové
fotografie – zde určitě najdete.
Ráda bych na tomto místě ze srdce poděkovala všem, kteří se přímo nebo
nepřímo podílejí na dobré práci, na kvalitních službách a na každodenním chodu
celé činnosti Farní charity. Poděkování patří také všem, kteří naši práci jakkoliv
podporují.
Děkuji Vám!
Bc. Markéta Bělohlávková
ředitelka Farní charity Litomyšl
______
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O nás
Farní charita (FCH) Litomyšl působí na Litomyšlsku od 8.února 1993, tedy více
než šestnáct let. Má statut církevní právnické osoby; jejím zřizovatelem
je Biskupství královehradecké. Je členem sítě nestátních neziskových organizací,
sdružených v Charitě ČR, která je největším nestátním poskytovatelem sociálně
zdravotních služeb v České republice. Charita ČR je rovněž dlouhodobým
organizátorem největší dobrovolnické akce v ČR – tradiční Tříkrálové sbírky.
Program charity – pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost
k rase, národnosti či náboženskému vyznání – naplňuje Farní charita Litomyšl
činností sedmi středisek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

respitní péče Jindra a Denní stacionář pro seniory
charitní ošetřovatelská služba
charitní pečovatelská služba
půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
charitní šatník
lidový dům

Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho důstojnosti
od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk ocitá v různorodých situacích
ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci Charity zavázáni poskytovat mu účinnou
pomoc a zároveň podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomoci. Sociální
služby jsou – v souladu se Standardy kvality sociálních služeb - 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 se od roku 2003 aktivně podílela na projektu Komunitního
plánování sociálních služeb; od roku 2006 byla jedním z hlavních subjektů,
které podpořily zapojení okolních obcí do společného zmapování potřeb
obyvatel regionu a následného vytvoření střednědobé strategie poskytování
sociálních služeb. Tato spolupráce vyústila v konkrétní rozšíření nabídky
služeb: jedná se např. o Středisko respitní péče Jindra, Městskou autobusovou
dopravu atd. V roce 2008 převzala péči o klienty městské Pečovatelské služby,
která na podzim tohoto roku ukončila svou činnost. V souvislosti
s dlouhodobou snahou o vytvoření nové služby – nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež, které ve městě chybí (NZDM), vstoupila Farní charita v jednání
o partnerství s Junákem – svazem skautů a skautek ČR v projektu
volnočasových aktivit organizované a neorganizované mládeže.
Farní charita Litomyšl organizuje akreditované vzdělávací akce pro
registrované zdravotní sestry.
______
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Středisko Respitní péče Jindra
a denní stacionář pro seniory

Kontakt:
Mgr. Ludmila Chadimová, vedoucí
Tel: 731,460, 461 619 183
Email: rpjindra@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl
Respitní péče (RPJ) je moderní koncepce sociální služby, která podporuje
setrvání lidí se sníženou soběstačností v jejich přirozeném a důvěrně známém
domácím prostředí. Jedná se o rodinně řešené zařízení a rodinám, pečujícím o své
blízké je také především určeno. Poskytuje krátkodobé odlehčovací pobyty
seniorům a zdravotně postiženým lidem z Mikroregionu Litomyšlsko a celého
Pardubického kraje. Součástí nabízených služeb je i Denní stacionář pro seniory.
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, odjeli na rehabilitační pobyt či dovolenou a načerpali tak nové
síly k dalšímu pečování, nebo například opravili či bezbariérově upravili byt.
Respitní péče dává rodinám jistotu, že na náročnou péči nejsou sami. Tato jistota
mnohdy zabrání rozhodnutí o trvalém umístění seniora či postiženého člověka do
ústavu nebo jiného zařízení. Osoba se sníženou soběstačností je v této době
přechodně ubytována v RPJ, kde je jí na základě písemné smlouvy poskytována
potřebná individuální péče.
Středisko pracuje v třísměnném provozu, pečující tým tvoří osm
pracovníků v sociálních službách a dva sociální pracovníci. Pobyt je na základě
písemné smlouvy vždy koncipován s přihlédnutím na individuální potřeby
klienta.
Váš příběh
Paní P.*,69 let, vypráví: „Starala jsem se doma nepřetržitě o svého muže.
Po složité a náročné operaci se už zcela nezotavil a byl odkázaný na mou péči.
Je to vysoký, statný chlap, měla jsem co dělat, abych jej např. uzdvihla.
Následkem toho se mi samotné stalo, že jsem si poranila záda a musela do
nemocnice. Dostali jsme se tak do složité situace - najednou nebyl nikdo, kdo by
se o manžela mohl přechodně postarat. Od sestřiček v nemocnici jsem se
dozvěděla o službách střediska Respitní péče Jindra při Farní charitě v Litomyšli.
Kontaktovala jsem vedoucí, paní Chadimovou a vylíčila jí svou situaci. Brzy jsme
všechno potřebné zařídily.
______
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Líbilo se mi, jaké je zařízení pěkné a malé. Bylo to pro mne hodně psychicky
i fyzicky náročné – sama jsem na tom nebyla dobře a ještě jsem se trápila, že
jsem muže měla narychlo svěřit do péče někomu jinému. Když jsem se vrátila
z nemocnice, musela jsem ještě absolvovat rehabilitaci a za manželem jsem do
Jindry docházela. Překvapilo mě a potěšilo, jak pěkně se o nás starali a manžel
byl klidný a dobře zaopatřený. Byla jsem moc vděčná a spokojená.“
Ludmila Chadimová, vedoucí RPJ dodává:“Po dobu její rekonvalescence byla
jejímu manželovi poskytována odborná individuální péče na základě předem
sjednané smlouvy, kterou jsme spolu sepsaly. Když došlo u paní ke zlepšení
stavu, za manželem do střediska nejdříve docházela a měla tak možnost získat
nové praktické informace ohledně péče o hendikepovanou blízkou osobu. Rovněž
měla možnost vidět používání různých rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
o kterých dříve nebyla dostatečně informována. Také se dozvěděla o Půjčovně
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, kde si může takovou pomůcku
zapůjčit do doby, než bude vyřízena žádost o pomůcku vlastní. Ačkoliv se
nejdříve těžce vyrovnávala s tím, že situaci nezvládla sama, díky této zkušenosti
získala potřebný nadhled, dovedla lépe odhadnout své možnosti a schopnosti.
Službu využila opakovaně.

2009
I v tomto roce měly rodiny, pečující o blízkého člověka s hendikepem možnost
využít služeb Denního stacionáře pro seniory jako ambulantní sociální služby nebo
Respitního střediska Jindra pro pobytové odlehčovací služby. Stejně jako v roce
předchozím dávaly rodiny přednost službě odlehčovací pobytové. Využilo ji téměř
70 rodin k opakovanému krátkodobému pobytu jejich blízké osoby, průměrný
věk uživatele byl 80 let.
Aktivizační terapeutka připravovala každé dopoledne program nad rámec
běžných aktivit. Patřilo sem cvičení, trénování paměti, manuální vyrábění
dekorativních předmětů – vše dle individuálních možností a schopností.
V návaznosti na roční období a svátky proběhly různé kulturní a společenské akce
– vystoupení dětí ze ZUŠ, dětské scholy ŘKC, vystoupení sboru ČCE, besedy se
zajímavými hosty atd. Během Dne otevřených dveří bylo možné si zařízení osobně
prohlédnout, stejně tak jako po celý rok.
V rámci pětiletého výročí fungování RPJ
uspořádala Farní charita
slavnostní setkání, na kterém nechyběl náměstek hejtmana Pardubického
kraje Ing. Roman Línek ani krajský radní, zodpovědný za sociální péči,
Mgr. Miroslav Macela. Oblíbený písničkář, litomyšlský rodák Jiří Bílý uspořádal
společně se Smetanovou Litomyšlí, o.p.s benefiční koncert na podporu RPJ.
Ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací institucí Marlin, s.r.o, pobočka
Svitavy zařízení zabezpečovalo praxe účastníků kurzu „Pracovník v sociálních
službách“. Tato vzájemná spolupráce má vysokou úroveň, studenti jsou
motivovaní a samostatní, s dobrým teoretickým základem a orientací
v problematice poskytovatele sociálních služeb.
______

7

V souladu s naplňováním Standardů kvality sociálních služeb podporovalo
středisko své pracovníky v dalším individuálním vzdělávání. Mezi akce, které
zástupci RPJ pravidelně navštěvují, patřily i v tomto roce konference (Pražské
gerontologické dny, Současnost a perspektiva sociální péče v 21.století) a odborné
kurzy (např. Sanace rodiny, Individuální plánování atd). Pečující tým se účastnil
supervizních setkání.
Středisko Respitní péče Jindra při Farní charitě v Litomyšli bylo za rok
2009 Městským úřadem Litomyšl, odborem sociální péče nominováno na „Cenu
kvality v sociální péči 2009.“ Tuto prestižní soutěž vyhlašuje každoročně
časopis Sociální péče ve spolupráci s Radou kvality ČR.

Ekonomické údaje za rok 2009
Respitní péče Jindra a Denní stacionář
Mzdové náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní )
Nákup potravin (obědy, večeře atd.)
Energetické náklady /plyn, elektřina, voda/
vybavení střediska - pořízení DDHM
Pojištění sociálních služeb
Ostatní provozní výnosy
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
Příspěvky od fyzických osob
Dotace Úřad práce Svitavy
Příspěvek Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2009
2 822 987
177 886
242 333
323 998
100 096
131 299
2 150
26 973
120 247
3 947 969
1 227 455
6 435
700 000
450 000
62 500
1 350 000
4 867
104 500
37 562
3 943 319
-4 650

______
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Příběh
Mgr. Marcela Boštíková pracuje jako dobrovolnice v Respitním středisku
Jindra. V současné době je na mateřské dovolené s dcerou Markétkou. Do
střediska dochází v pravidelnou dobu 1x týdně. Bohaté praktické zkušenosti
v oblasti profesionální péče o seniory získala během pobytu v jižní Anglii
v Bexhillu. Rok pracovala v soukromém zařízení Peter House. I na základě této
zkušenosti se ale rozhodla nabídnout něco jiného - především svůj čas.
Proč ráda chodím do Jindrovy vily?
Půl druhého roku chodím navštěvovat lidi v Jindrově vile. Pro duchovního
patří návštěvy starých a nemocných lidí takřka k povinnostem, má své specifické
postavení. Co ale může nabídnout člověk mladý, v rozkvětu sil, člověku o tolik
životně zkušenějšímu, nemocnému a většinou mnohostranně bolavému? Jak má
mluvit o Bohu, aby jeho slova byla pravá a ne jen frází? Ta propast se někdy zdá
být hluboká…
Každou středu odpoledne tedy stoupám nahoru a přeji si jediné: Pane Bože,
dej, abych tam k něčemu byla… Nic víc. Mám zkušenost, že když jsem si něco
naplánovala, skončilo to fiaskem a naopak, bez velkolepých příprav to bylo právě
ono – došlo k hlubokému lidskému setkání. Ale pokaždé začínám znova, pokaždé
mám prázdné ruce, pokaždé to je poprvé…
Bylo by krásné mít připravený scénář a zaškrtávat si splněné úkoly, tak, aby
s každým odškrtnutým bodem by nám byl Bůh blíž! Tak krásně by se dalo šálit své
svědomí! V nic takového ale nevěřím, nebyl by to Bůh, kdo by se nám takto
zjevoval.
Naopak, hluboce prožívám Boží přítomnost, když mě to nutí jít ze sebe ven,
překonávat svůj strach, obavy, meze, otevírat se navzdory riziku nepřijetí,
výsměchu… Bylo by přece jednodušší zůstat doma. Ale cítím, že právě v tomto
překonávání je se mnou Bůh.
Chodím tedy do Jindrovy vily za Bohem. Jsem zvědavá, jestli se vyjeví, jak
odpoví, jestli to pochopím. Mluvím s lidmi a snažím se dešifrovat Jeho stopy - ze
sdílených radostí i strastí, ze vzpomínek na uplynulé i z reality současnosti.
Někdy hovořím celé hodiny, jindy jen poslouchám, někdy je impulsem přítomná
pečovatelka, jindy nedělám vůbec nic a přesto k tomu nejzákladnějšímu setkání
dojde. Ideálem je, když odcházím a můj odchod znamená jen nepatrné narušení
probíhající přátelské komunikace - to je pak pro mě odměna a krása, zázrak.
Příště přijdu zase.
Marcela Boštíková
______
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Charitní ošetřovatelská služba

Kontakt:
Marcela Renzová, vrchní sestra
Tel: 603 938 994, 461 618 400
Email: chos@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392,570 01 Litomyšl
Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) zajišťuje ve spolupráci s ošetřujícím
lékařem a rodinnými příslušníky komplexní péči o nemocného (Home Care) v jeho
domácím známém prostředí. Je určena chronicky i akutně nemocným. Odbornou
ošetřovatelskou službu zabezpečují registrované zdravotní sestry dle indikace
příslušného ošetřujícího lékaře - aplikace injekcí, inzulínu, převazy, odběry
glykémie, péče o stomie, katetry, odběry biologického materiálu, odbornou
pohybovou aktivizaci pacientů, dechová cvičení, ošetření pomocí přístrojů aj.
Charitní ošetřovatelská služba je nejstarším střediskem Farní charity
Litomyšl, působí na Litomyšlsku od jejího založení v roce 1993. Tým CHOS
tvoří registrované zdravotní sestry s různou specializací. 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.

2009
Tým CHOS v roce 2009 zajišťoval odbornou komplexní péči celkem o 262 osob
ve městě Litomyšl a jeho spádových obcích. Poskytovaná péče byla s rodinou
uživatele plánována v úzké spolupráci se střediskem Charitní pečovatelské
služby a Půjčovnou rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

______
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Zdravotní sestry CHOS se v roce 2009 nadále pravidelně vzdělávaly na
odborných konferencích a akreditovaných specializačních kurzech Národního
centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.
Vedoucí tým pracoval na standardech ošetřovatelské péče, které slouží jako
nástroj dalšího zvyšování kvality poskytované péče, umožňují objektivní
hodnocení a zajišťují bezpečí každého klienta. Stále je třeba se rychle adaptovat
na změny, související s poskytováním služeb - např. přeměna kódování
zdravotních úkonů, zdokonalování a systematičnost dokumentace a její evidence
apod.
V roce 2009 probíhala jednání se zdravotními pojišťovnami o rozšíření
služeb o tzv. Domácí hospicovou péči. Jedná se o návazné profesionální
poskytování odborné péče o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny ve vlastním
sociálním prostředí a další umožnění uzavřít život důstojně doma v kruhu svých
blízkých. Na tuto službu se váže další specializované vzdělávání zdravotních sester
a dovybavení střediska.

Ekonomické údaje za rok 2009
Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
Mzdové náklady
Zdravotní materiál
DDHM, režijní materiál a ochranné pomůcky
Služby (telefonní poplatky, školení, sterilizace)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady na PHM /benzin/
Opravy motorových vozidel
Odpisy motorových vozidel
Nájemné
Silniční daň
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem
Tržby od zdravotních pojišťoven
Prodej zdravotního materiálu
Prodej osobního auta
Náhrady škod zaměstnanců
Příspěvky od fyzických osob
Příspěvek Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2009
2 323 941
182 491
137 795
118 581
54 862
104 966
15 007
103 207
100 000
3 345
2 502
3 146 697
3 534 224
21 473
80 000
400
52 296
69 385
3 757 778
611 081

______
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Charitní pečovatelská služba

Kontakt:
Bc. Irena Hudcová, vedoucí
Tel: 605 156 882
Email: chps@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392,570 01 Litomyšl
Charitní pečovatelská služba (CHPS) podporuje setrvávání osob
s hendikepem v jejich přirozeném domácím prostředí, ačkoliv se pro ně řada
činností spojená s péčí o vlastní osobu či o domácnost stává obtížně
zvladatelnou – ať už z důvodu vysokého věku, zdravotních obtíží nebo určitého
stupně postižení.
Jedná se o jedinou profesionální terénní pečovatelskou službu ve městě
Litomyšl a jeho okolí. Služba CHPS je dostupná v pracovní dny od 7 do 15,30
hodin, po vzájemné dohodě i v jiný čas. Službu zajišťuje tým zkušených
pečovatelek; každému uživateli služby je přidělena jedna klíčová pracovnice,
která se stará o plnění dle předem sjednaného individuálního plánu.
Nabídku služeb tvoří základní činnosti pečovatelské služby dané zákonem
č. 108/2006Sb., jako např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu a hygienu, pomoc při zajištění a podání stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod
k lékaři a další.

2009
V předchozím roce 2008 CHPS fakticky převzala péči o klienty městské
Pečovatelské služby, která na podzim roku 2008 ukončila svou činnost.
V souvislosti s tím CHPS zaznamenala nárůst počtu nově uzavřených smluv o 72%.
Bylo nutné rozšířit tým pečovatelek a zajistit jejich mobilnost v péči o téměř
80 klientů. V roce 2009 byl díky příspěvku z výtěžku Tříkrálové sbírky zakoupen
osobní automobil Škoda Roomster. Agentura Kompakt, s.r.o. v rámci projektu
„Sociální automobil“ zapůjčila pro činnost CHPS osobní automobil Renault
Kangoo. Jedná se o celorepublikový charitativní projekt, v rámci kterého si
regionální firmy kupují reklamní plochy na tzv. sociálním automobilu a přispívají
k vybavení vozového parku neziskových organizací, poskytujících sociální
a sociálně-zdravotní služby.
______
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Ekonomické údaje za rok 2009
Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Mzdové náklady
DDHM, režijní materiál a ochranné pomůcky
Služby (telefonní poplatky, školení)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady na PHM /benzin/
Opravy motorových vozidel
Odpisy motorových vozidel
Nájemné
Silniční daň
ostatní provozní náklady
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dotace MPSV
Dotace města Litomyšl na provoz
Dotace od obcí
Příspěvky od fyzických osob
Dotace ÚP
Dotace Pardubický kraj
Tříkrálová sbírka
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2009
848 989
179 529
106 310
16 086
20 468
13 500
108 221
65 037
864
6 849
1 365 853
240 107
230 000
658 411
12 620
1 000
57 800
100 000
63 136
2 727
1 365 801
-52

Z historie
Počátky služby CHOS a CHPS nebyly jednoduché. Bylo nutné si vypěstovat
důvěru od ostatních, zejména od lékařů a zdravotních pojišťoven. Na samém
začátku docházely sestry ke klientům za každého počasí pěšky nebo jezdily na
kole. Postupně bylo možné pečující tým vybavit mobilními telefony a střediska
osobními automobily, díky kterým byla služba rozšířena i do spádových obcí
města Litomyšle. Nyní zdravotní sestry dojíždějí za pacienty např. i do těchto
obcí: 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, Pudilka,
Pohodlí, Nová Ves, Říkovice, Višňáry, Újezdec, Morašice, Suchá Lhota, Chotovice,
Příluka a to dle lékařských indikací i několikrát denně.

______
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Půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek

Kontakt:
Bc. Irena Hudcová, vedoucí
Tel: 605 1 56 882
Email: chps@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392,570 01 Litomyšl (Změna adresy)
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek je určena všem lidem,
kteří k zařazení do aktivního života nebo ke zkvalitnění svého života potřebují
kompenzační nebo rehabilitační pomůcky. Jedná se především o lidi se
zdravotním postižením, po úrazu, seniory a jejich rodinné příslušníky či pečující
osoby.
Pomůcky z půjčovny mají za úkol především pokrýt dobu po propuštění ze
zdravotnického zařízení nebo po náhlém zhoršení zdravotního stavu, než bude
klientovi bezplatně poskytnuta pomůcka zdravotní pojišťovnou. Někdy také
klient potřebuje pomůcky pouze na přechodnou dobu nutnou
k rekonvalescenci po úrazu.
Součástí služby je informační pomoc (poradenství při výběru nejvhodnější
pomůcky, poskytování informačních materiálů nebo zprostředkování přímého
kontaktu s prodejci, případně s výrobci rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek).
Průběh poskytování služby:
Klient nebo jeho zástupce kontaktuje (osobně, telefonicky, e-mailem,
popř. poštou) vedoucí Půjčovny s požadavkem na zapůjčení pomůcky. Poté je na
základě jeho občanského průkazu sepsána Dohoda o zapůjčení pomůcky. Všechny
tyto dokumenty podepíše a obdrží jejich kopie. Je zaškolen v používání pomůcky.
Pomůcka může být zapůjčena na neomezeně dlouhou dobu, podle potřeb klienta.
Při navrácení je pomůcka zkontrolována pracovníkem (zda nebyla poškozena a zda
je kompletní a čistá), poté je vydezinfikována a prohlédnuta z hlediska funkčnosti
a bezpečnosti.
______
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2009
Služeb půjčovny v roce 2009 využilo téměř 80 rodin. Největší zájem byl
o polohovací lůžka, toaletní křesla, chodítka, sedačky do vany a mechanické
vozíky.

Ekonomické údaje za rok 2009
Půjčovna rehabilitačních pomůcek
Mzdové náklady
Vybavení střediska - pořízení DDHM (nové pomůcky)
Služby (telefonní poplatky, školení, opravy pomůcek)
Pojištění přívěsu
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dotace MÚ Litomyšl
Tříkrálová sbírka
Nadace VIA
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2009
32 686
159 866
54 187
237
246 976
80 392
38 088
74 689
70 000
263 169
16 193

Charitní šatník
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 lidem bez domova 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.

2009
V roce 2009 se na činnosti šatníku podílelo patnáct dobrovolnic,
dlouhodobých spolupracovnic Farní charity. Jejich rukama za rok 2009 prošlo
a bylo vytříděno přibližně šestnáct tun oděvů. Oblečení bylo zdarma poskytnuto
téměř stovce sociálně potřebným lidem z Mikroregionu.
______
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Lidový dům

Kontakt:
Vedoucí Lidového domu: Hana Šauerová
Telefon: 731 460 663, 461 619 183
E-mail: lidovydum@lit.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Kromě poskytování sociálních a sociálně – zdravotních služeb provozuje
Farní charita Litomyšl spolkový Lidový dům. Ten – kromě provozního zázemí
FCH - slouží jako funkční zázemí pro aktivity místních společenských,
kulturních, zájmových a sportovních organizací, spolků a církví a jejich
organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu
a mezilidské vztahy. Tato činnost má více než osmdesátiletou tradici - za
tímto účelem byla stavba v letech 1921-1922 na podnět mnoha spolků
vybudována. Jedná se o poslední stavbu ve stylu novorenesance s prvky
modernismu a secese ve městě. Je zapsána v seznamu kulturních památek ČR.

2009
V roce 2009 Lidový dům pořádal celkem 53 společenských akcí pro veřejnost.
Jednalo se např. o koncerty, taneční zábavy, taneční kurzy či Odpolední čaje pro
dříve narozené - periodicky se opakující společenské setkání, jejímž smyslem je
vytvářet příležitosti pro společenský život seniorů.
Ve velkém sále se konaly 4 odborné konference pro zdravotní sestry, pořádané
Farní charitou Litomyšl. Uskutečnilo se zde 43 zkoušek Litomyšlského
symfonického orchestru a 78 zkoušek několika hudebních seskupení. Dle platného
ceníku byl velký sál s nápojovým barem i konferenční salonek využíván k dalším
firemním, společenským či obchodním akcím. Nájem od pořádajících firem
pomáhá financovat provoz a opravy budovy Lidového domu. Lidový dům byl v roce
2009 pro návštěvníky otevřen celkem po 287 dnů.
V rámci oslav výročí 750 let povýšení Litomyšle na město proběhla výstava
o historii a současnosti spolkového Lidového domu a Farní charity. Byl vydán
Sborník, zachycující stavbu Lidového domu a následný bohatý rozvoj spolkového
života se zajímavými dobovými fotografiemi. Byla realizována výstava vítězných
portrétních fotografií z fotografické soutěže, vyhlášené Charitou Opava.

______
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Ekonomické údaje za rok 2009
Lidový dům
Mzdové náklady
Opravy a udržování budovy
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 ostatní organizace
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem
Příspěvek města Litomyšl na provoz
Nájem restaurace a Billiard klubu
Vstupné z akcí pořádaných Lidovým domem
Pronájem sálu - prodejní akce
Pronájem sálu - společenské akce a zkoušky
Tržba za prodané potraviny v baru
Úroky z bankovních účtů
Ostatní pronájmy
Prodej textilu do sběru z Šatníku charity
Příspěvky od fyzických osob
Příspěvek Tříkrálová sbírka
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

______
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2009
728 210
15 354
217 588
41 845
649 738
52 191
246 035
22 669
17 929
122 149
65 811
12 086
2 191 605
59 000
304 325
600 085
218 783
236 217
464 242
422
139 388
3 613
145 520
33 809
2 781
2 208 185
16 580

Tříkrálová sbírka
V sobotu 10.ledna 2009 se v Litomyšli
a přidružených obcích uskutečnil již devátý
ročník tradiční Tříkrálové sbírky. Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou ČR je největším
dobrovolnickou akcí v České republice. Ročně
se do ní v celé České republice zapojuje přes
50 tisíc dobrovolníků a v zapečetěných
pokladničkách koledníci ročně nashromáždí
částku přes 50 milionů korun.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Litomyšli byl dle předem schváleného záměru
určen především na zajištění mobility Charitní ošetřovatelské služby
(CHOS) a Charitní pečovatelské služby (CHPS).
Benátky
Bohuňovice
Cerekvice
Čistá
Člupek
Horky
Janov
Makov
Mikuleč
Morašice
Němčice
Nová Sídla
Řídký
Říkovice
Sedliště
Strakov
Chmelík
Ostrý Kámen
Trstěnice
Tržek
Újezdec

6
4
8
20
2
3
16
16
3
9
4
7
3
4
8
6
2
17
4
2

478
980
801
879
510
420
690
316
183
125
299
039
805
734
133
112
495
150
777
109
157

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem za obce
Město Litomyšl
CELKEM
Skupinek
Počet spolupracovníků

153 192 Kč
150 999 Kč
304 191 Kč
68
300

Všem koledníkům, dárcům
a spolupracovníkům za jejich obětavou
pomoc přípravě a organizaci dalšího
ročníku Tříkrálové sbírky
ze srdce děkujeme.

______
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Ekonomika
ROZVAHA (Bilance) ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)
A
I.
II.

AKTIVA CELKEM

III.
IV.

B
I.
II.

III.

IV.

A
I.

PASIVA CELKEM

II.

B
I.
II.
III.

IV.

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

1.1.2009
2 707

31.12.2009
2 831

4 125

4 583

3 398
727

3 398
1 185

-1 418
-1 116
-302
2 599
35
381
246
180
20
-65
1 767
99
57
1 611
416
385
31
5 306

-1 752
-1 232
-520
3 499
32
714
495
205
10

4 417
2 850
2 850

4 920
2 712
2 712

1 567

2 208
639

2 678
56
32
2 590
75
44
31
6 330

192
1 375
889

1 569
1 410

771
113

1 045
108

351
158
23
126

480
246
54
68
89

118
58
60
5 306

365
102
263
6 330

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)
Hlavní činnost
A
I.

NÁKLADY CELKEM

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

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

8 460
1 095
809
105
126
53
1 077
29
19
13
1 016
5 977
4 452
1 391
134
4
4
96
96
211
211

Hlavní činnost

VÝNOSY CELKEM

B
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

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

Hospodářská činnost
2 631
908
253
408
247
730
15
3
6
706
759
598
147
14
23
23
22
22
123
123
66

7 407

Hospodářská činnost
2 190

4 974
61

1 771
465

10

3

10
80
216
216
3 726
3 726

3
4
253
253
167
167

Hospodářský výsledek za rok 2009 byl 639 000 Kč
Zpráva nezávislého auditora:

______
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Farní charita Litomyšl pro naplnění svých cílů a poslání vděčně přijme podporu pro svou
další práci a rozvoj nabízených služeb. Na poskytnutý finanční dar či služby Vám bude
na požádání vystaveno potvrzení o daru (možnost odpočtu od základu daně z příjmu).
Děkujeme Vám.
Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
57001 Litomyšl
Tel/fax: 461 619 183
Email: charita@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Č.ú.: 201505494/0600 GE Money Bank, a.s.

