Farní
charita
Litomyšl

výroční zpráva 2012

V roce 2012 nás finančně podpořili
MPSV
Pardubický kraj
Město Litomyšl
Město Holice
Město Česká Třebová
Město Polička
Město Ústí nad Orlicí
Obec Dolní Újezd
Obec Chmelík
Obec Sloupnice
Obec Cerekvice nad Loučnou
Obec Němčice
Obec Strakov
Obec Janov
Městys Doudleby nad Orlicí
H.R.G. Litomyšl
Teplo domova Litomyšl
ZD Dolní Újezd
Nadační fond J&T Praha
Pfahnl Backmittel s.r.o. Litomyšl
Komuniké o.p.s. Litomyšl
Spolek leteckých modelářů Litomyšl
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Jednotliví dárci:
RNDr. Marie Kárská, Olomouc
Ing. Hana Horáková, Dolní Újezd
pan J. Špinar
Marie Novotná, Čistá
Zděnek Chalupník
paní Bulvová, Litomyšl
Hana Nejezchlebová, Litomyšl
Jindřich Voříšek, Pohodlí
Lenka Tichá, Litomyšl
Jiří Gult, Litomyšl
Jiří Kopecký, Litomyšl
Miroslav Seiner, Pardubice
Milan Staněk, Litomyšl
všichni dárci TKS

poděkování

Milí čtenáři,
rok 2012 byl pro mnohé charitní organizace Královéhradecké diecéze rokem výročním. Diecézní charita
Hradec Králové slavila dvacáté výročí svého založení, podobně oblastní charity v Poličce, Pardubicích, Ústí
nad Orlicí a mnohde jinde. Litomyšlská charita se na své jubileum teprve chystala, ale jedno zajímavé výročí
si v průběhu roku 2012 také připomněla. Uplynulo totiž rovných devadesát let od dostavby novorenesanční
budovy, ve které Farní charita Litomyšl sídlí. Pan Milan Staněk ve svém krátkém historickém pojednání mimo
jiné uvádí: „Na slavnost vysvěcení a otevření Lidového domu, konanou dne 23. a 24. září 1922 přijel mimo
hlavního světitele papežského nuncia v ČSR kardinála Marmaggiho a redaktora Hynka Dostála z Ameriky,
ještě celý zvláštní vlak moravských Orlů a moravské omladiny v krojích, sesterské organizace Sdružení katolické
mládeže. Přijeli s hudbou z Lanžhota a celou cestu od nádraží tančili.“ O 90 let později jsme si tuto pro
naše předky velmi významnou událost připomněli podstatně skromněji. Dovolím si pokládat tuto skutečnost
za svědectví toho, že je dnes Lidový dům natolik samozřejmou součástí místního koloritu, že již ani nikomu
nepřijde na mysl velkolepě oslavovat jeho existenci. Je to tak dobře. Lidový dům žije, slouží, dává zázemí. Za
oněch devadesát let s ním mnoho lidí spojilo svůj osud a mnohým z nich bylo v posledních měsících veřejně
poděkováno. Vůči jednomu však cítím dluh a ráda bych ho zde splatila:
Děkuji výše citovanému panu Milanu Staňkovi, profesorovi dějepisu zdejšího gymnázia v.v., který sestavil
„Historii vzniku Lidové stany a Lidového domu v Litomyšli“. Díky jeho píli a citu pro detail se mohou i laičtí
zájemci o dobové reálie a souvislosti seznámit s okolnostmi založení, rozkvětu, pádu a obnovení Lidového
domu v Litomyšli.
Věra Dvořáková
ředitelka Farní charity v Litomyšli

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
●
Dobrovolnické centrum
●
Charitní šatník
●
Lidový dům
Nově v roce 2012
●
Andělé
Každé středisko má svého anděla, který v sobě nese jistou symboliku naší každodenní práce,
připomíná nám filozofii a zaměření naší služby. Jejich fotografie jsou součástí této výroční zprávy.
●
Publikace Nápadník
Farní charita Litomyšl vydala svoji první publikaci - Nápadník. Slouží rodinným pečovatelům,
ošetřovatelům, dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, všem, kteří pečují o osoby trpící
syndromem demence. Je to praktická pomůcka s náměty na procvičování paměti, pozornosti,
logického myšlení a dalších schopností.
●
Rozšíření služeb Farní charity Litomyšl
Od 1. září zahájilo svoji činnost Dobrovolnické centrum.
●
Ocenění dobrovolníků a pracovníků charit
V rámci oslav 20. výročí Diecézní charity v Hradci Králové byly oceněny za obětavou práci v charitě: 			
Mgr. Markéta Bělohlávková a dobrovolnice - zakladatelky Charitního šatníku, paní Lidmila Valentová, 			
Marie Kroužilová a Věra Rybenská.
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o nás

naše služby
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respitní péče Jindra
Mgr. Ludmila Chadimová, vedoucí střediska
Tel: 737 466 963, 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 částečně hrazena klientem
pečovatelský tým tvoří odborně vzdělaní pracovníci a pracovnice v sociálních službách, 2 sociální pracovníci a 1 		
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 ji nabrat nové síly proto, aby se
o ně 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:
●
senioři
●
osoby se zdravotním postižením starší 50ti let
- 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
●
zprostředkování: duchovní služby, pedikúra, kadeřnice
Území, na kterém je poskytována péče:
Pardubický kraj
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Rok 2012 na RPJ

●
●
●
●
●
●
●
●

Počet zaměstnanců

Kapacita střediska

Počet klientů

Počet pobytů

12

9

48

115

do zařízení každý den dochází dobrovolníci
probíhá pravidelná canisterapie – 1x týdně
zvelebení zahrady, kterou využívají klienti k procházkám a posezení
rekonstrukce místnosti v suterénu budovy
instalace nových žaluzií na okna
díky Nadačnímu fondu J&T se uskutečnil nákup nových pomůcek
pravidelná školení a stáže pro zaměstnance RPJ
zvýšení četnosti skupinových supervizí pro personál na 4x ročně
Ekonomické údaje za rok 2012 RPJ
Mzdové náklady

3 206 235

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

130 996

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

300 378

Nákup potravin (obědy, večeře atd.)

296 675

Energetické náklady (plyn, elektřina, voda)

106 313

Vybavení střediska - pořízení DDHM
Pojištění sociálních služeb
Ostatní provozní náklady
Nájemné

27 106
608
74 364
168 490

Náklady celkem

4 311 165

Spoluúčast klientů na poskytováných službách

1 363 964

Dotace Pardubického kraje na provoz

735 000

Dotace města Litomyšl na provoz

460 000

Dotace od měst a obcí

130 416

Dotace MPSV

1 500 000

Příspěvky od fyzických osob

35 864

TKS

45 657

Nadace J&T
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

27 106
4 298 007
-13 158
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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 pacienta
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 pacientům s akutním či chronickým onemocněním i
pacientům v paliativní péči a to v domácím prostředí pacienta s respektem k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci.
Cílem je co nejdéle udržet možnou kvalitu života pacientů a umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí.
Cílová skupina:
●
pacienti s chronickým onemocněním
●
pacienti s akutním onemocněním
●
pacienti v paliativní péči
Nabídka služeb:
●
měření a vyhodnocení krevního tlaku a pulsu
●
odběry biologického materiálu
●
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, Janov, Karle, Kornice, 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 2012 v CHOS
Počet zaměstnanců

Počet klientů

Z toho hospicových klientů

Počet návštěv

Počet výkonů

9

259

11

14 260

27 143

●
●

z výtěžku TKS byly opraveny vstupní prostory do střediska CHOS
personál absolvoval specializační kurz Domácí hospicové péče s odbornou stáží v Hospicu Anežky České v Červeném
Kostelci

Ekonomické údaje za rok 2012 CHOS
Mzdové náklady
Zdravotní materiál

2 982 694
220 153

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

57 101

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

322 084

Silniční daň
Pojištění vozidel a provozu
Vybavení střediska - pořízení DDHM
Náklady PHM (benzin)
Ostatní provozní náklady

4 350
39 529
13 461
196 547
14 971

Odpisy motorových vozidel

115 152

Opravy motorových vozidel

33 592

Náklady celkem

3 999 634

Tržby od zdravotních pojišťoven

3 861 208

Prodej zdravotního materiálu
Pojistné plnění

35 669
0

Příspěvky od fyzických osob

88 157

TKS

76 309

Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

56
4 061 399
61 765
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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, chronickému onemocnění či postižení sami si zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost.
Cílem služby je posilování či udržení osobních schopností občanů a zlepšení jejich soběstačnosti za účelem umožnění důstojného
života v domácím prostředí s podporou udržení vazeb se společenským prostředím.
Cílová skupina:
●
rodiny s dětmi, jejichž životní situace vyžaduje pomoc
●
dospělí lidé od 18 let a senioři, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, chronickému onemocnění či postižení
nejsou schopni si zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost
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, Horky, Hrušová, Janov, Litomyšl, Makov, Mendryka, Morašice,
Němčice, Nová Sídla, Pohodlí, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sedlíšťka, Sloupnice, Strakov, Tržek, Újezdec, Višňáky, Vlčkov
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Rok 2012 v CHPS

●
●

Počet zaměstnanců

Kapacita služby

Počet klientů

Počet návštěv

7

75

86

12 311

zajištění odborného růstu zaměstnanců, získávání nebo prohlubování jejich znalostí a dovedností v oblasti pečovatelské
služby a to formou školení a stáží
posílení týmu o nového pracovníka
Ekonomické údaje za rok 2012 CHPS
Mzdové náklady

1 181 843

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

15 974

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

114 413

Pojištění vozidel a provozu

23 455

Náklady PHM (benzin)

47 589

Odpisy motorových vozidel

32 800

Ostatní provozní náklady

7 141

Opravy motorových vozidel

8 987

Náklady celkem

1 432 202

Spoluúčast klientů na poskytovaných službách

361 123

Dotace Pardubického kraje na provoz

195 000

Dotace města Litomyšl na provoz

500 000

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

0
330 000
1 300
32 800
1 420 223
-11 979
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půjčovna rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
Bc. Irena Hudcová, vedoucí služby
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:
●
invalidní vozíky
●
toaletní křesla
●
polohovací lůžka
●
francouzké hole
●
chodítka a další pomůcky
Území, na kterém je poskytována péče:
Litomyšl a obce litomyšlska
Rok 2012 v půjčovně

●
●
●
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Počet zaměstnanců

Počet smluv

Počet pomůcek

1

87

110

pořízení antidekubitních matrací
vyřazení značně opotřebovaných pomůcek a zakoupení nových
provedení revize u elektrických polohovacích lůžek

Ekonomické údaje za rok 2012 Půjčovna
Mzdové náklady

64 090

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

14 243

Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)

20 566

Pojištění přívěs

96

Ostatní provozní náklady

501

Energie

4 860

Náklady celkem

104 356

Spoluúčast klientů na poskytovaných službách

114 395

TKS

13 710

Výnosy celkem

128 105

Hospodářský výsledek

23 749

charitní šatník
Tel: 732 803 709, 461 619 183
Email: charita-kancelar@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, Litomyšl
●

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

Středisko zahájilo svoji činnost:
●
13. května 1996
Cílem služby je přijímat oblečení, které lidé ze svých šatníků vyřadili, a poskytovat ho lidem bez domova a sociálně potřebným.
Do Charitního šatníku můžete věnovat:
●
dámské, pánské, dětské oblečení
●
lůžkoviny, peřiny, deky
●
obuv
●
plyšové hračky
Darované věci musí být čisté a použitelné.
Počet dobrovolnic

Odvoz šatstva - Diakonie

Šatník byl pro veřejnost otevřen

16

15x

144x
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služba sanace rodiny
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 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 2012 v SaR

●
●
●

Počet zaměstnanců

Kapacita služby

Počet rodin

Počet klientů

2

20

19

61

navýšení kapacity z 15 na 20 rodin
zvyšování profesních odborností pracovníků v akreditovaných dlouhodobých kurzech
služba aktivně spolupracuje s Oddělením sociálně právní ochrany dětí, místními školami (učitelé, výchovní poradci, školní
metodici prevence), Střediskem výchovné péče, Pedagogicko-psychologická poradna, zařízení pro výkon ústavní péče

Ekonomické údaje za rok 2012 SAR
Mzdové náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady PHM (benzin)

492 595
8 321
124 363
7 576
12 338

Vybavení střediska

1 423

Ostatní provozní náklady

9 405

Opravy a udržování motorových vozidel

600

Náklady celkem

656 621

Dotace MPSV

640 000

Příspěvky

2 653

Výnosy celkem

642 653

Hospodářský výsledek

-13 968

15

lidový dům
Hana Šauerová, provozní vedoucí
Tel: 731 460 663, 461 619 183
Email: lidomydum@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 2012 v LD
Počet zaměstnanců

Kapacita LD

Počet akcí vlastních
(jednotlivé lekce)

Počet akcí v nájmu

Počet návštěvníků

4

450 osob

25 (43)

28

8 700

Výročí 90 let od otevření LD
Vlastní akce, které pořádala Farní charita v roce 2012 v Lidovém domě:
●
2 taneční kurzy – z toho 1 Základní taneční kurz pro mládež a 1 kurz pro dospělé
●
2 věnečky tanečních kurzů
●
odborné školení pro pracovníky v sociálních službách
●
3x setkání poskytovatelů služeb
●
10x Odpolední čaje pro dříve narozené s hudbou a tancem
●
setkání mládeže litomyšlského a chrudimského vikariátu
●
Třetí litomyšlský den medu
●
Tříkrálový podvečer
●
3x představení v rámci Divadelního podzimu – přehlídka amatérských divadelních souborů
●
2 výstavy - putovní výstava fotografií Můj svět
- výstava modelářské techniky
Akce, pro které Farní charita Lidový dům v roce 2012 pronajímala:
●
4 plesy – pořádaly místní školy a firmy
●
Majáles litomyšlských studentů – volba Miss Majáles
●
Litomyšlská univerzita 3. věku
●
turnaj českého pohár ve Stiga hokeji
●
slavnostní vyřazení studentů střední školy
●
6 divadelních představení místních ochotníků
●
Adventní besídka pro děti
●
2 schůze – 1 zasedání Zastupitelstva města Litomyšl, 1 školení volební komise
●
další společenské akce, schůze a zkoušky hudebních a divadelních těles
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Ekonomické údaje za rok 2012 LD
Mzdové náklady

708 645

Opravy a udržování budovy

18 149

Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál

86 439

Provozní služby, honoráře, telefon, prádelna

300 221

Nákup potravin (bar)

128 373

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

275 833

Vybavení střediska - pořízení DDHM

23 325

Daň z nemovitosti

11 407

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

4 597
122 149
7 600
32 704
1 719 442
25 000

Nájem restaurace a Billiard klubu

286 910

Vstupné z akcí pořádaných FCHL

281 959

Pronájem sálu - prodejní akce

183 119

Pronájem sálu - společenské akce a zkoušky

209 040

Tržba za prodané potraviny v baru

291 343

Ostatní pronájmy

294 920

Příspěvky od fyzických osob

148 780

Ostatní výnosy

28 002

Výnosy celkem

1 749 073

Hospodářský výsledek

29 631
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dobrovolnické centrum

NOVINKA

Jakub Mašek, koordinátor dobrovolníků
Tel: 733 741 091
Lucie Šteflová, koordinátorka dobrovolníků
Tel: 732 803 709
Email: dobrovolnik@lit.cz
Adresa: Bělidla 392, Litomyšl
Centrum zahájilo svoji činnost:
●
1. září 2012
Dobrovolnické centrum
●
zřizuje a koordinuje akreditované i neakreditované programy dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti
●
vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života
Dobrovolníkem se může stát:
●
osoba starší 16 let
●
trestně bezúhonná
●
aktivní a kolektivní s chutí pomoci druhému
Dobrovolníkům nabízíme:
●
potvrzení o vykonání dobrovolnické služby
●
školení, pojištění a profesionální vedení
●
pravidelná přátelská setkání a supervize
Časový rozsah dobrovolnické služby/ činnosti:
●
1 – 2 hodiny týdně
Dobrovolnické programy v rámci DC:
●
DANIEL - realizace volnočasových aktivit nebo doučování pro děti a mládež
●
GABRIEL - zpestřování volného času seniorů
●
MICHAEL - pomoc dětem a mládeži
Krátkodobá dobrovolnická činnost:
●
nepřesahuje svou délkou více než pár hodin v jednom kalendářním roce
S.O.S. dobrovolnictví
●
forma dobrovolnictví, při které dobrovolník nezávazně poskytne své údaje do databáze dobrovolníků připravených pomoci
při náhlých živelných aj. katastrofách
Rok 2012 v DC
Počet zaměstnanců

Počet dobrovolníků

Dobrovolnických programů

Dobrovolnických hodin

Přijímajících organizací

2

23

3

330

3

●
●
●
●
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zahájení činnosti
získávání dobrovolníků
získání akreditace Ministerstva vnitra na dobrovolnické programy Daniel (MV-96362-6/OP-2012) a
Gabriel (MV-963662-7/OP-2012)
navázání spolupráce s přijímajícími organizacemi – Naděje, DDM Litomyšl, II. ZŠ Litomyšl

tříkrálová sbírka 2012
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 Tříkrálová sbírka uskutečnila v sobotu 7. ledna
koledovalo celkem 77 skupinek

Z výtěžku byly podpořeny tyto projekty:
●
středisko Charitní ošetřovatelské služby - oprava vstupních 		
prostor do střediska
●
humanitární pomoc do zahraničí
Vybraná částka je rozdělena takto:
●
65% projekty jednotlivých Charit dle předem schválených záměrů
●
15% celodiecézní projekty
●
10% humanitární pomoc do zahraničí organizovaná Charitou ČR
●
5% celorepublikové projekty
●
5% zákonem povolená režie sbírky
Děkujeme koledníkům i jejich vedoucím, kteří se rozhodli nám věnovat svůj
čas a do sbírky se zapojili.
Velmi děkujeme všem dárcům za podporu a finanční pomoc.

Benátky

5 902 Kč

Bohuňovice

4 583 Kč

Cerekvice nad Loučnou

9 655 Kč

Čistá

21 309 Kč

Horky

4 154 Kč

Chmelík

7 131 Kč

Janov
Karle
Makov
Mikuleč

19 079 Kč
5 540 Kč
15 940 Kč
2 577 Kč

Morašice

11 291 Kč

Němčice - Zhoř

12 321 Kč

Nová Sídla

4 873 Kč

Sedlišťka

2 080 Kč

Ostrý Kámen

1 572 Kč

Řídký

1 171 Kč

Říkovice

4 097 Kč

Sedliště

4 855 Kč

Strakov

8 853 Kč

Trstěnice

19 966 Kč

Tržek

4 646 Kč

Újezdec

3 162 Kč

Višňáry

1 329 Kč

Celkem za obce

176 086 Kč

Město LITOMYŠL

145 949 Kč

CELKEM TKS 2012

322 035 Kč
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rozvaha (bilance) ke dni 31.12.2012

(v celých tisících Kč)

1.1.2012

31.12.2012

A

Dlouhodobý majetek celkem

2 497

2 490

I.

Dlouhodobý hmotný majetek

4 992

5 293

0

50

Stavby

3 398

3 648

Samostatné movité věci

1 594

1 595

Oprávky k dlouhodobému majetku

-2 495

-2 803

Oprávky ke stavbám

-1 463

-1 579

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

-1 032

-1 224

B

Krátkodobý majetek celkem

4 029

4 492

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

aktiva celkem

Pozemky

II.

528

563

106

118

Krátkodobý finanční majetek celkem
Ceniny

45

39

3 268

3 668

85

58

29

0

3 154

3 610

Jiná aktiva celkem

56

72

Náklady příštích období

56

47

0

25

6 526

6 982

Účty v bankách

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

20

720

Odběratelé

Pokladna

IV.

32

679

Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
III.

26

ekonomika

A
I.

Vlastní zdroje celkem

pasiva celkem

31.12.2012

5 352

5 487

Jmění celkem

2 766

2 831

Vlastní jmění

2 766

2 782

Fondy
II.

1.1.2012

Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schval. řízení

0

49

2 586

2 656

0

70

169

0

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

2 417

2 586

B

Cizí zdroje celkem

1 174

1 495

I.

Krátkodobé závazky celkem

780

961
100

Dodavatelé

65

Zaměstnanci

378

514

Závazky k institucím sociálního a zdravotního
zabezpečení

200

267

26

39

Daň z přidané hodnoty

51

41

Dohadné účty pasivní

60

0

394

534

Výdaje příštích období

80

149

Výnosy příštích období

314

385

6 526

6 982

Daň z příjmů

II.

Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012(v celých tisících Kč)
A
I.

NÁKLADY CELKEM

náklady celkem

IV.

V.

22

1 996

891

705

475

124

Spotřeba energie

106

453

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

256

0

54

128

Služby celkem

1 366

363

Opravy a udržování

47

18

Cestovné

39

6

5

18

Ostatní služby

1 275

321

Osobní náklady celkem

7 863

773

Mzdové náklady

5 802

593

Zákonné sociální pojištění

1 896

165

Zákonné sociální náklady

165

15

4

11

Daně a poplatky celkem
Daň silniční

4

0

Daň z nemovitosti

0

11

96

22

Ostatní náklady celkem
Manka a škody

0

0

96

22

Odpisy, prodaný majetek

185

122

Odpisy

185

122

Jiné ostatní náklady
VI.

10 405

Spotřebované nákupy celkem

Náklady na reprezentaci
III.

Hospodářská
činnost

Spotřeba materiálu

Prodané zboží
II.

Hlavní činnost

výnosy celkem

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

10 422

2 049

B

VÝNOSY CELKEM

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

5 622

1 835

Tržby z prodeje služeb

5 567

1 544

Tržby za prodané zboží
II.

55

291

Ostatní výnosy celkem

0

24

Úroky

0

17

Jiné ostatní výnosy

0

7

310

165

310

165

4 490

25

III.

Přijaté příspěvky celkem

IV.

Provozní dotace celkem
Provozní dotace

4 490

25

Přijaté příspěvky dary

hospodářský výsledek za rok 2012

70

výrok auditora
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výroční zpráva 2012
Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 619 183
charita@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

