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V roce 2011 nás finančně podpořili
MPSV
MŠMT
Pardubický kraj
Město Litomyšl
Město Ústí nad Orlicí
Město Česká Třebová
Město Vysoké Mýto
Obec Opatov
Obec Morašice
Obec Osík
Obec Janov
Obec Sloupnice
Obec Zámrsk
Pfahnl Backmittel Litomyšl
T&T – trade s.r.o. Litomyšl
Dukor Litomyšl
Úřad práce Pardubice
Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci
H.R.G. s.r.o. Litomyšl
Teplo domova Litomyšl
Jednotliví dárci:
RNDr. Marie Kárská, Olomouc
Ing. Hana Matoušová, Dolní Újezd
Lenka Tichá, Litomyšl
Jarmila Dvořáková, Bohuňovice
Renata Jiráčková, Svitavy
všichni dárci TKS
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poděkování

Vážení a milí přátelé Charity,
příznivci, donátoři, kolegové,
Farní charita Litomyšl se očima tvůrčího týmu, který připravoval tuto výroční zprávu, opět ohlíží za uplynulým,
již osmnáctým rokem své práce. V každé oblasti naší společné činnosti se odehrálo něco nového. Všude se
projevila snaha zdokonalit službu nebo třeba „jen“ pracovní prostředí. Těší nás úspěšné rozvíjení spolupráce
s Městským úřadem Litomyšl, která se projevila zejména v oblasti péče o rodiny ohrožené nepříznivým sociálním
vývojem. Pomocí těmto rodinám se zabývá nově založená charitní Služba Sanace rodiny. O dalších novinkách
se dočtete na následujících stránkách. Zde bych se chtěla už jen podělit o naši radost z toho, že se podařilo
rozvinout další aktivity v oblasti dobrovolnictví, a poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se věnují našim klientům,
dětem ve městě, pracují v šatníku nebo pomáhají při Tříkrálové sbírce.
Náš veliký dík patří také všem dárcům a sponzorům, jejichž existenci a vytrvalou podporu stále považuji za
zázrak a zjevení světla na pozadí zpráv o vývoji ekonomiky a sociální situace.
Vždy znovu mám velkou radost z vynikajícího týmu pracovníků Charity:
● pracovníků Respitní péče Jindra, kteří vytváří vlídné a citlivé prostředí pro naše hosty v Jindrově vile,
● pracovnic Charitní ošetřovatelské služby – charitních sestřiček, díky jejichž nezměrné obětavosti si může
mnoho nemocných dovolit pomyslný luxus uzdravování nebo završení životní pouti ve svém domácím
prostředí,
● pracovnic Charitní pečovatelské služby a půjčovny pomůcek, které v uplynulém roce pomáhaly
desítkám občanů Litomyšle a nadto úspěšně prošly inspekcí kvality sociálních služeb,
● pracovníků Služby Sanace rodiny, kteří na zelené louce vystavěly zcela novou službu, během
jediného roku ji uvedli do života i do širokého povědomí odborné veřejnosti,
● pracovníků Lidového domu, kteří vytrvale připravují kulturní a vzdělávací programy a poskytují prostor
k činnosti mnoha spolkům a občanským aktivitám.
I Vám všem, milí kolegové, patří upřímné poděkování za všechno, čím přispíváte ke společnému dílu
Charity.
Věra Dvořáková
ředitelka Farní charity Litomyšl

úvodní slovo
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Název organizace: Farní charita Litomyšl
Sídlo organizace: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Právní forma: Církevní organizace
Založena: 8. února 1993
Zřizovatelem: Biskupství královehradecké
Statutární zástupce: Věra Dvořáková, ředitelka organizace
Tel. kontakt: 461 619 183, 731 604 315
Email: charita@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
IČO: 47489839
Číslo účtu: 201505494/0600 GE Money Bank
Naším posláním je charita (latinsky „caritas“) neboli milosrdná láska.
Program charity - pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání.
Služby, které poskytujeme:
●
Respitní péče Jindra
●
Charitní ošetřovatelská služba
●
Charitní pečovatelská služba
●
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
●
Služba Sanace rodiny
●
Charitní šatník
●
Lidový dům
Nově v roce 2011
●
Farní charita Litomyšl se zapojila do projektu Adopce na dálku
Zaměstnanci Farní charity si společně adoptovali desetiletého chlapce z Indie, kterého finančně podporují ve
vzdělání, aniž by musel opustit rodinu a kulturní zázemí.
●
Nový web Farní charity Litomyšl
Charita Česká republika vytvořila pro Diecézní, Oblastní i Farní charity novou jednotnou síť charitních webů. Také
Farní charita Litomyšl od roku 2011 přestoupila na novou verzi. Od této chvíle tak informace o FCH Litomyšl
naleznete na www.litomysl.charita.cz.
●
Mezinárodní konference „Profesionální pečovatelé“
Farní charita Litomyšl spolupracovala na přípravě mezinárodní konference „Profesionální pečovatelé“ konané
od 18. do 20. října 2011 v Litomyšli, které se účastnilo více než 160 profesionálů z oblasti sociálních služeb
z Německa, Slovenska a České republiky.
●
Rozšíření služeb Farní charity Litomyšl
Začátkem roku zahájila svoji činnost nová Služba Sanace rodiny.
Mladí dobrovolníci se zapojili do dobrovolnických programů Gabriel a Michael.
●
Kontrola kvality služeb
Charitní pečovatelská služba úspěšně prošla inspekcí standardů kvality sociálních služeb a kontrolou registračních
podmínek, kterou provedli inspektoři Krajského úřadu Pardubice.

4

o nás

naše služby
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respitní péče Jindra
Mgr. Ludmila Chadimová, vedoucí střediska
Tel: 731 598 890, 461 616 106
Email: rpjindra@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Dukelská 750, 570 01 Litomyšl
●
●
●
●
●

registrovaná sociální služba číslo 3249327
forma: pobytová
nepřetržitý provoz
služba je klientem částečně hrazena
pečovatelský tým tvoří odborně vzdělaní pracovníci a pracovnice v sociálních službách, sociální pracovníci
a aktivizační pracovnice

Středisko zahájilo svoji činnost
●
8. října 2004
Posláním zařízení Respitní péče Jindra je poskytovat podporu lidem, kteří v rodinném prostředí pečují o své blízké, kteří jsou z důvodu
vysokého věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení závislí na jejich pomoci.
Cílem pobytové odlehčovací služby je:
a) poskytnout pečující osobě čas potřebný k odpočinku od náročné péče o svého blízkého, pomoci jí nabrat nové síly, aby se o
něho mohla i nadále doma starat
b) zajistit seniorovi nebo osobě se zdravotním postižením starší 50ti let potřebnou míru podpory při individuálním naplňování jeho
biologických, psychologických, sociálních i duchovních potřeb - po nezbytně dlouhou dobu (až tří měsíců), kdy se o něho nemůže
doma starat pečující osoba
Cílová skupina:
●
osoby se zdravotním postižením starší 50-ti let
●
senioři
- kteří jsou závislí na pomoci druhé osoby
- kteří žijí na území Pardubického kraje
Nabídka služeb:
●
ubytování (ve 3 třílůžkových pokojích)
●
celodenní stravování
●
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
●
pomoc při osobní hygieně
●
zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
●
sociálně terapeutické činnosti
●
pomoc při uplatnění práv a obstarávání osobních záležitostí
●
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
●
základní sociální poradenství
●
zprostředkování: pedikúra, kadeřnice, duchovní služby
Území, na kterém je poskytována péče:
Pardubický kraj
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Rok 2011 na RPJ

●
●
●
●
●
●
●
●

Počet zaměstnanců

Kapacita střediska

Počet klientů

Počet pobytů

11

9

59

92

instalace informačních tabulí před Respitní péči
postupná výměna 3 oken
malování interiéru Respitní péče Jindra
změna osvětlení společenské místnosti
do provozu uveden nový elektrický zvedák
nové pomůcky - 5x antidekubitní matrace, invalidní vozík, vysoké chodítko, WC křeslo a sprchovací židle
koncem roku začali do Respitní péče Jindra docházet dobrovolníci, kteří jsou zapojeni do programu Gabriel
posílení pečovatelského týmu o 2 nové pracovníky
Ekonomické údaje za rok 2011 RPJ
Mzdové náklady

3 080 982

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

120 693

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

318 537

Nákup potravin (obědy, večeře atd.)

299 077

Energetické náklady (plyn, elektřina, voda)

83 865

Vybavení střediska - pořízení DDHM

94 871

Pojištění sociálních služeb

97

Ostatní provozní náklady

58 762

Nájemné

165 780

Náklady celkem

4 222 664

Spoluúčast klientů na poskytováných službách

1 219 613

Ostatní provozní výnosy

5 190

Dotace Pardubického kraje na provoz

800 000

Dotace města Litomyšl na provoz

400 000

Dotace od měst a obcí
Dotace MPSV

75 756
1 500 000

Příspěvky od fyzických osob

35 607

TKS

51 841

Nadace Taťány Kuchařové
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

72 224
4 160 231
-62 433
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charitní ošetřovatelská služba
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
●
●
●
●

ošetřovatelská služba je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu včetně svátků
zdravotní péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
odbornou ošetřovatelskou službu zabezpečují zdravotní sestry v domácím prostředí klienta
služba je poskytována na základě rozhodnutí praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci

Středisko zahájilo svoji činnost
●
1. června 1993
Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odbornou zdravotní péči klientům s akutním či chronickým onemocněním i klientům
v paliativní péči a to v domácím prostředí klienta, s respektem k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci.
Cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu života klientů a umožnit jim setrvávat v jejich přirozeném prostředí.
Cílová skupina:
●
klienti s chronickým onemocněním
●
klienti s akutním onemocněním
●
klienti v paliativní péči
Nabídka služeb:
●
odběry biologického materiálu
●
měření a vyhodnocení krevního tlaku a pulsu
●
aplikace injekcí
●
aplikace infuzí
●
péče o žilní vstupy, porty
●
převazy ran a defektů kůže
●
prevence proleženin
●
péče o stomie, cévky
●
ošetřovatelská rehabilitace
●
ošetření pomocí přístrojů
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
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Rok 2011 v CHOS
Počet zaměstnanců

Počet klientů

Z toho hospicových klientů

Počet návštěv

Počet výkonů

9

271

15

13 245

24 603

●
●
●

Z výtěžku Tříkrálové sbírky bylo zakoupeno nové auto.
Nákup nových zdravotních pomůcek díky podpoře fondu Taťány Kuchařové Krása pomoci.
Po dohodě s VZP došlo k rozšíření území pro poskytování ošetřovatelské péče v obcích Sloupnice, Vlčkov.
Ekonomické údaje za rok 2011 CHOS
Mzdové náklady
Zdravotní materiál

2 527 794
173 980

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

147 066

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

264 633

Silniční daň
Pojištění vozidel a provozu

4 446
57 561

Vybavení střediska - pořízení DDHM

110 188

Náklady PHM (benzin)

165 149

Ostatní provozní náklady

18 327

Odpisy motorových vozidel

78 238

Opravy motorových vozidel

72 519

Náklady celkem

3 619 901

Tržby od zdravotních pojišťoven

3 495 370

Prodej zdravotního materiálu

39 287

Pojistné plnění

29 380

Příspěvky od fyzických osob

27 777

TKS

57 607

Ostatní provozní výnosy
Nadace Taťány Kuchařové
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

35
66 450
3 715 906
96 005
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charitní pečovatelská služba
Bc. Irena Hudcová, vedoucí služby
Tel: 605 156 882
Email: chps@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
●
●
●
●
●

registrovaná sociální služba číslo 6904366
forma: terénní
služba CHPS je dostupná v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin, po vzájemné dohodě i v jiný čas
služba je klientem částečně hrazena
službu poskytují odborně vzdělané pečovatelky

Středisko zahájilo svoji činnost:
●
1. listopadu 2008
Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytování sociálních služeb rodinám s dětmi a občanům, kteří nejsou schopni vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu či postižení sami si zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost.
Cílem služby je posilování či udržení soběstačnosti a osobních schopností občanů za účelem umožnění důstojného a plnohodnotného
života v domácím prostředí s podporou udržení přirozených rodinných a společenských vazeb.
Cílová skupina:
●
rodiny s dětmi, jejichž životní situace vyžaduje pomoc další fyzické osoby
●
dospělí lidé od 18 let a senioři
Nabídka služeb:
Základní činnosti
●
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
●
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
●
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
●
pomoc při zajištění chodu domácnosti
●
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
●
základní sociální poradenství
Fakultativní činnosti
●
doprava
●
dohled při denních aktivitách v domácnosti
●
aktivizace
Území, na kterém je poskytována péče:
Benátky, Bohuňovice, Cerekvice nad Loučnou, České Heřmanice, Čistá, Dolní Újezd, Horky, Hrušová, Janov, Litomyšl, Makov, Mendryka,
Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves, Osík, Pohodlí, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sedlíšťka, Sloupnice, Strakov, Tržek, Újezdec, Višňáry,
Vlčkov
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Rok 2011 v CHPS

●
●
●

Počet zaměstnanců

Kapacita služby

Počet klientů

Počet návštěv

6

75

79

13 236

ve dnech 4. – 6. 10. 2011 proběhla na středisku CHPS úspěšná inspekce kvality poskytování sociálních služeb
zvýšena kapacita počtu uživatelů ze 60 na 75
získání nových prostor pro parkování služebních vozů
Ekonomické údaje za rok 2011 CHPS
Mzdové náklady

1 208 240

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

39 474

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

155 178

Pojištění vozidel a provozu

38 156

Náklady PHM (benzin)

43 178

Odpisy motorových vozidel

71 607

Ostatní provozní náklady
Opravy motorových vozidel
Náklady celkem

5 178
9 453
1 570 464

Spoluúčast klientů na poskytovaných službách

334 985

Dotace Pardubického kraje na provoz

180 000

Dotace města Litomyšl na provoz

521 280

Dotace od měst a obcí
Dotace MPSV
Příspěvky od fyzických osob
Dotace Úřad práce
TKS
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

0
300 000
2 000
119 207
108 205
1 565 677
-4 787
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půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
Bc. Irena Hudcová, vedoucí střediska
Tel: 605 156 882
Email: chps@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
●
●
●

půjčovna je otevřena každé pondělí a středu od 14 do 16 hodin.
služba je klientem hrazena podle aktuálního ceníku
odborné poradenství poskytuje sociální pracovnice

Středisko zahájilo svoji činnost:
●
v roce 2004
Cílová skupina:
●
občané, kteří se v důsledku onemocnění nebo úrazu stali závislými na kompenzačních pomůckách
Pomůcky k zapůjčení:
●
polohovací lůžka
●
invalidní vozíky
●
toaletní křesla
●
antidekubitní matrace
●
chodítka a další pomůcky
Území, na kterém je poskytována péče:
Litomyšl a obce litomyšlska
Rok 2011 v půjčovně

●
●
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Počet zaměstnanců

Počet smluv

Počet pomůcek

1

77

110

od května 2011 přemístěn sklad kompenzačních pomůcek do objektu na Nerudově ulici
nákup nových kompenzačních pomůcek díky podpoře fondu Taťány Kuchařové Krása pomoci

Ekonomické údaje za rok 2011 Půjčovna
Mzdové náklady

48 462

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

10 073

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

11 576

Pojištění přívěs
Ostatní provozní náklady
Vybavení střediska - pořízení DDHM
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Nadace Taťány Kuchařové
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

251
1 519
20 426
92 307
101 376
7 850
109 226
16 919

charitní šatník
Charitní šatník je otevřen:
pondělí 9.00 – 11.00 a 14.00 - 16.30 hodin
středa 9.00 – 11.00
Charitní šatník se nachází v suterénu historické budovy Lidového domu. Zdarma přijímají použité oděvy, které lidé 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.
Rok 2011
V roce 2011 se na činnosti šatníku podílelo 15 dobrovolnic.
V letních měsících šatník prošel rekonstrukcí. Základní úpravou prostoru bylo vyrovnání poškozené podlahy a položení nového linolea.
Použití vhodné podlahové krytiny zajistilo zesvětlení prostoru a lepší možnost udržování čistoty v šatníku.
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služba sanace rodiny

NOVINKA

Radek Bořek, DiS., vedoucí služby
Tel: 734 642 312
Email: sar@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
●
●
●
●
●

registrovaná sociální služba číslo 6804637
forma: terénní, ambulantní
služba Sanace rodiny je dostupná v pracovní dny od 7 do 18 hodin převážně v domácím prostředí rodiny
služba je poskytována bezplatně
službu zabezpečuje speciální pedagog a sociální pracovník

Středisko zahájilo svoji činnost:
●
1. února 2011
Posláním služby Sanace rodiny je poskytovat sociálně aktivizační službu rodinám s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení vývoje dětí
v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny, kterou nejsou rodiče sami bez pomoci schopni zvládnout.
Cílem je stav, kdy se podaří předejít, zmírnit nebo zcela odstranit příčiny ohrožení vývoje dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc
a podporu k zachování rodiny jako celku.
Činnosti služby Sanace rodiny směřují k:
●
odvrácení hrozby odebrání dítěte a jeho umístění mimo rodinu
●
podpoře, nápravě a upevňování vztahů mezi rodiči a dítětem umístěným mimo rodinu
●
umožnění bezpečného návratu dítěte umístěného mimo rodinu zpět, dopomoci ke kvalitativní změně podmínek v rodině
a dlouhodobé udržitelnosti příznivého stavu
Cílová skupina:
●
rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte nebo do ukončení jeho středoškolského studia, které žijí v Litomyšli
a spádových obcích a potřebují podporu při obnově svých základních funkcí nebo usilují o navrácení dětí z ústavní
výchovy
Území, na kterém je poskytována péče:
Litomyšl a obce litomyšlska
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Rok 2011 v SaR

●
●

Počet zaměstnanců

Kapacita služby

Počet klientů

Počet kontaktů

2

15

6 rodin/ 25 klientů

432

vybudování zázemí pro službu a zahájení činnosti
navázání spolupráce s OSPOD Litomyšl, místními školami, Střediskem výchovné péče a Pedagogicko-psychologickou
poradnou

Ekonomické údaje za rok 2011 SAR
Mzdové náklady

518 348

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

19 143

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

126 581

Pojištění vozidel a provozu

5 325

Náklady PHM (benzin)

3 910

Vybavení střediska
Ostatní provozní náklady
Opravy motorových vozidel

29 226
983
7 426

Náklady celkem

710 942

Dotace MPSV

700 000

Výnosy celkem

700 000

Hospodářský výsledek

-10 942
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lidový dům
Hana Šauerová, provozní vedoucí
Tel: 731 460 663, 461 619 183
Email: lidovydum@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Otevření Lidového domu:
●
24. září 1922
Nabídka služeb:
●
pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí
●
krátkodobý pronájem prostor pro kulturní a společenské akce, pro konference a přednášky a na prodejní akce
●
poskytování zázemí pro činnost místních spolků
Rok 2011 v LD
Počet zaměstnanců

Kapacita LD

Počet akcí vlastních
(jednotlivé lekce)

Počet akcí v nájmu

Počet návštěvníků

4

450 osob

27 (56)

33

10 135

Vlastní akce, které pořádala Farní charita v roce 2011 v Lidovém domě:
●
4 taneční kurzy – z toho 1 Základní taneční kurz pro mládež a 3 kurzy pro dospělé
●
10x Odpolední čaje pro dříve narozené s hudbou a tancem
●
3 představení v rámci Divadelního podzimu – přehlídky amatérských divadelních souborů
●
Druhý litomyšlský Den medu
●
Mikulášská nadílka s pohádkou pro děti
●
2 výstavy
- putovní výstava fotografií Můj svět
- putovní výstava obrazů osob s mentálním postižením Barevné doteky
●
Tříkrálový večer s divadelním vystoupením Víti Marčíka
●
Beseda s mořeplavcem Rudolfem Krautschneidrem
●
2 odborné konference pro zdravotní sestry (Gerontopsychiatrie, Karcinom prsu)
Akce, pro které Farní charita Lidový dům v roce 2011 pronajímala:
●
5 plesů - pořádaly místní školy a firmy
●
Majáles litomyšlských studentů – volba Miss Majáles
●
Litomyšlská univerzita 3. věku
●
6 divadelních představení místních ochotníků
●
Výstava modelářské techniky – pořádal Spolek leteckých modelářů Litomyšl
●
Prima bazar - pořádala Církev bratrská Litomyšl
●
Společenský večer k příležitosti 20. výročí partnerství města Litomyšle s holandským městem Roden
●
3 x veřejné zasedání Zastupitelstva města Litomyšl
●
další společenské večery, divadla a schůze
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Ekonomické údaje za rok 2011 LD
Mzdové náklady
Opravy a udržování budovy

627 658
958

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

151 892

Provozní služby, honoráře, telefon, prádelna

434 433

Nákup potravin (bar)

166 915

Energetické náklady (plyn elektřina, voda - bez rest.)

342 552

Vybavení střediska - pořízení DDHM

12 594

Daň z nemovitosti

22 881

Pojištění budovy

8 801

Odpis budovy
Příspěvky pro ostatní organizace
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem
Příspěvek města Litomyšl na provoz

122 149
0
6 089
1 896 922
48 000

Nájem restaurace a Billiard klubu

281 405

Vstupné z akcí pořádaných FCHL

421 388

Pronájem sálu - prodejní akce

180 448

Pronájem sálu - společenské akce a zkoušky

231 518

Tržba za prodané potraviny v baru

388 241

Ostatní pronájmy

343 222

Příspěvky od fyzických osob

135 568

Ostatní výnosy

1 112

Výnosy celkem

2 030 902

Hospodářský výsledek

133 980
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dobrovolnictví
Jakub Mašek, koordinátor dobrovolníků
Tel: 733 741 091
Email: dobrovolnik@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Mladí lidé ve věku 15 – 26 let se zapojili do dobrovolnických programů Michael a Gabriel.
Program MICHAEL se zaměřuje na pomoc dětem ve věku 10 – 14 let, které mají problém prosadit se v kolektivu a obtížně získávají
kamarády. Dobrovolník se stává jejich „starším kamarádem“ a tráví s nimi čas podle přání dítěte.
Cíle programu:
●
usnadnit dětem orientaci ve společnosti
●
zlepšit jejich komunikační dovednosti
●
posílit rozhodovací kompetence
●
posílit sebevědomí dětí, poskytnout pozitivní zpětnou vazbu
●
zlepšení mezigeneračních vztahů
Společné aktivity:
●
návštěva sportovních zařízení, kina
●
hraní her
●
rozhovor
●
společné výlety po okolí
V programu GABRIEL dobrovolníci směřují svou pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým lidem. Docházejí do střediska
Respitní péče Jindra, kde svůj čas věnují našim klientům.
Cíle programu:
●
zkvalitnit a zpříjemnit život seniorům, nemocným a hendikepovaným lidem, zmírnit jejich osamělost, podpořit aktivitu
●
podpora mezigeneračních vztahů, posílení solidarity
●
umožnit mladým dospělým smysluplné trávení volného času
●
podpora altruistických tendencí ve společnosti
Společné aktivity:
●
předčítání veselé i vážné literatury
●
rozhovor
●
procházky
●
hraní logických her a kvízů
Rok 2011:
●
získání dobrovolníků a zahájení dobrovolnických programů
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tříkrálová sbírka 2011
Lucie Šteflová, koordinátorka TKS
Tel: 732 803 709
Email: charita-kancelar@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
●
●

na litomyšlsku se uskutečnila Tříkrálová sbírka v sobotu 8. ledna
zúčastnilo se jí celkem 73 koledujících skupinek

Z výtěžku byly podpořeny tyto projekty:
●
pro Středisko charitní ošetřovatelské služby byl zakoupen nový
automobil
●
podpora zakoupení školního autobusu pro děti v indickém
Mansapuru
●
podpora humanitární pomoci v zahraničí
Všem koledníkům děkujeme za jejich účast na Tříkrálové sbírce.
Děkujeme dárcům, kteří svými finančními příspěvky podpořili činnost charity.

Příběh TKS

Letos jsme se už podruhé jako koledníci zúčastnili s dětmi tradiční Tříkrálové sbírky.
Někdy to bylo dojemné - zvlášť staří lidé v sousedství na nás čekali a dětem - malým
králům - přidávali do košíčku i cukroví a další malé dárky. Tak se nám tam objevily
třeba i barevné mořské lastury... Obětavost druhých nás potěšila a naplnila vděčností.
Lidé Tříkrálovou sbírku dobře znají, o záměru využití finanční sbírky věděli z městského
zpravodaje. S žádnou špatnou zkušeností jsme se nesetkali. Spíš máme ty pěkné
zážitky. Za všechny: Na prahu jednoho z bytů v bytovém domě v naší ulici jsme našli
obálku s nápisem „Pro tři krále“. Uvnitř byla stokorunová bankovka a vzkaz: Nejsme
doma, ale doufáme, že i takto se dá přispět do Vaší sbírky. Děkujeme, že děláte tuto
záslužnou činnost na pomoc lidem, kteří nemají tolik štěstí.
Podepsaní: Honza, Ola, Jeník, Nelinka
Martina Soukupová

Benátky

7 329 Kč

Bohuňovice

4 100 Kč

Cerekvice nad Loučnou

11 300 Kč

Čistá

21 661 Kč

Horky

3 652 Kč

Chmelík
Janov
Karle

7 153 Kč
18 541 Kč
5 718 Kč

Makov

17 872 Kč

Mikuleč

3 199 Kč

Morašice

11 389 Kč

Němčice

10 224 Kč

Nová Sídla – Sedlišťka

6 464 Kč

Ostrý Kámen

2 130 Kč

Řídký

1 040 Kč

Říkovice

2 770 Kč

Sedliště

4 033 Kč

Strakov

10 113 Kč

Trstěnice

19 229 Kč

Tržek

3 702 Kč

Újezdec

2 790 Kč

Višňáry

1 276 Kč

Celkem za obce

175 685 Kč

Město LITOMYŠL

157 683 Kč

CELKEM TKS 2011

333 368 Kč
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rozvaha (bilance) ke dni 31.12.2011
1.1.2011

31.12.2011

A

Dlouhodobý majetek celkem

2 630

2 497

I.

Dlouhodobý hmotný majetek

4 759

4 992

Stavby

3 398

3 398

Samostatné movité věci

1 361

1 594

Oprávky k dlouhodobému majetku

-2 129

-2 495

Oprávky ke stavbám

-1 347

-1463

-782

-1 032

3 838

4 029

aktiva celkem

II.

Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí
B

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

527

528

275

106

Krátkodobý finanční majetek celkem
Ceniny
Účty v bankách

25

45

2 882

3 268

101

85

68

29

2 713

3 154

Jiná aktiva celkem

94

56

Náklady příštích období

34

56

Příjmy příštích období

60

0

6 468

6 526

AKTIVA CELKEM

20

679

Poskytnuté provozní zálohy

Pokladna

IV.

26

828

Odběratelé
Jiné pohledávky
III.

34

ekonomika

(v celých tisících Kč)

1.1.2011

31.12.2011

A

Vlastní zdroje celkem

5 232

5 352

I.

Jmění celkem

2 815

2 766

Vlastní jmění

2 815

2 766

Výsledek hospodaření celkem

2 417

2 586

pasiva celkem

II.

Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení

169
255

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

2 162

2 417

B

Cizí zdroje celkem

1 236

1 174

I.

Krátkodobé závazky celkem

905

780

Dodavatelé

266

65

Zaměstnanci

308

378

Závazky k institucím sociálního a zdravotního
zabezpečení

159

200

Daň z příjmů

21

26

Daň z přidané hodnoty

45

51

Dohadné účty pasivní

106

60

Jiná pasiva celkem

331

394

II.

Výdaje příštích období

68

80

Výnosy příštích období

263

314

6 468

6 526

PASIVA CELKEM
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2011(v celých tisících Kč)
A

NÁKLADY CELKEM

I.

Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

náklady celkem

Prodané zboží
II.

IV.

22

2 179

1 064

853

709

154

89

532

212

0
167
580

Opravy a udržování

89

1

Cestovné

32

22

9

18

Ostatní služby

1 293

447

Osobní náklady celkem

7 403

676

Mzdové náklady

5 457

529

Zákonné sociální pojištění

1 795

135

Zákonné sociální náklady

151

12

Daně a poplatky celkem

4

23

Daň silniční

4

0

Ostatní náklady celkem
Manka a škody

VI.

10 222

54

Daň z nemovitosti
V.

Hospodářská
činnost

1 225

Služby celkem

Náklady na reprezentaci

III.

Hlavní činnost

0

23

131

17

0

0

Jiné ostatní náklady

131

17

Odpisy, prodaný majetek

197

122

Odpisy

197

122

výnosy celkem

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

B

VÝNOSY CELKEM

10 240

2 330

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

5 088

2 138

Tržby z prodeje služeb

5 027

1 750

Tržby za prodané zboží

61

388

Ostatní výnosy celkem

34

1

Jiné ostatní výnosy

34

1

II.

III.
IV.

Přijaté příspěvky celkem

319

135

Přijaté příspěvky dary

319

135

Provozní dotace celkem

4 799

56

Provozní dotace

4 799

56

hospodářský výsledek za rok 2011

169

výrok auditora
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výroční zpráva 2011
Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 619 183
charita@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

