Farní
charita
Litomyšl

výroční zpráva 2013

V roce 2013 nás finančně podpořili
MPSV ČR
MV ČR
Pardubický kraj
Město Litomyšl
Město Holice
Město Česká Třebová
Město Polička
Město Ústí nad Orlicí
Obec Dolní Újezd
Obec Sloupnice
Obec Janov
Teplo domova Litomyšl
ZD Dolní Újezd
Veterán klub Litomyšl, o.s.
Sbor paní a dívek Litomyšl
Kubík, a.s.
Dukor, s.r.o.
Taurus Trans, spol. s r.o.
Briol, s.r.o.
Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o.
Litomyšlská schola
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Jednotliví dárci:
RNDr. Marie Kárská, Olomouc
Ing. Hana Horáková, Dolní Újezd
Daniel Mališ, Praha
Zdeněk Krška, Česká Třebová
Božena Lukášová
Ivanka Vajrauchová, Nová Ves
Dagmar Horská, Pohodlí
Jiří Kopecký, Litomyšl
Miroslav Seiner, Pardubice
všichni dárci TKS

poděkování

Milí čtenáři,
rok 2013 byl kromě obvyklé práce naplněn také očekáváním, přípravami a konečně i realizací oslav 20.
výročí založení Farní charity Litomyšl. Dvacet let práce, úsilí mnoha lidí, kteří přicházeli, působili a putovali
na své profesní nebo životní cestě dál, se koncentrovalo do jediného víkendu plného vzpomínek, setkání
po letech, emocí a zážitků. Našim přáním bylo, aby se oslava dotkla co možná nejširší části litomyšlské
společnosti, aby byla znamením skutečnosti, že jsme v našem městě, v našem kraji spolu. Vyjádřením
sounáležitosti litomyšlské charity s církví byla mše svatá ozdobená krom skvělého hudebního doprovodu i
účastí celé kolegiátní kapituly při kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Na následujícím výročním večeru
přednesli svoje blahopřání jubilantce zástupci krajského úřadu, města i diecézní charity. Mezi hosty byli
zástupci litomyšlských organizací a spolků, škol a zájmových sdružení. S radostí jsme mezi sebe znovu
uvítali bývalé zaměstnance a osobnosti, které stály u zrodu některých služeb. To byl pátek 8. února 2013.
Druhý den od rána patřil Lidový dům rodinám a dětem. Konal se zde Festival deskových her, Rockový
průvan v charitním šatníku a nejmenší děti našly útočiště v minikině s herním koutkem. V neděli
odpoledne jsme se chtěli dotknout opačné části populační křivky a pozvali jsme hosty na Filmové
odpoledne se Strachem. Společenské setkání s panem režisérem Jiřím Strachem, zpestřené promítáním
filmu Vrásky z lásky, však přilákalo návštěvníky všech generací. A tak odpoledne, které mělo být věnováno
především seniorům, se spontánně stalo multigenerační tečkou za oslavami.
Za vydařený průběh celých oslav patří dík sponzorům, kteří pomohli s občerstvením hostů, panu režisérovi
Strachovi, zástupcům města Litomyšl, kraje a diecézní charity i kolegiátní kapitule za vstřícnost, všem, kdo
se postarali o hudební doprovod, zástupu dobrovolníků a bez výjimky všem zaměstnancům litomyšlské
charity. Byli to právě oni, kdo zajistili většinu občerstvení, postarali se o výzdobu, ujali se role moderátorů
a organizátorů, přispěli svými nápady a ochotně obětovali svůj volný čas na jejich realizaci. Děkuji, přátelé,
a těším se na další oslavy i všední dny s Vámi.

Věra Dvořáková
ředitelka Farní charity v Litomyšli

úvodní slovo

Věra Dvořáková
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Název organizace: Farní charita Litomyšl
Sídlo organizace: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
Právní forma: církevní organizace
Založena: 8. února 1993
Zřizovatel: 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
Posláním Farní charity Litomyšl je naslouchat člověku, který potřebuje a žádá pomoc ve své životní situaci,
a podporovat ho při jejím řešení.
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 2013
●
Propagační materiály
Farní charita Litomyšl vydala nové propagační materiály pro jednotlivé služby.
●
Oslavy 20. výročí Farní charity Litomyšl
8. února 2013 uplynulo 20 let od založení Farní charity Litomyšl. Oslavy tohoto jubilea se konaly ve dnech
od 8. – 10. února.
●
Interní stáže
Zahájení interních stáží zaměstnanců Litomyšlské charity na jednotlivých střediscích
●
Nová formulace poslání Farní charity Litomyšl
Na semináři Strategické plánování, kterého se účastnili zaměstnanci management týmu, byla vytvořena
nová formulace poslání.
●
Rekonstrukce vstupních dveří do restaurace Lidový dům
Díky získání podpory z Fondu obnovy památek Pardubického kraje se podařilo obdržet potřebné finance
na rekonstrukci dveří, které se ujal restaurátor pan Jiří Věneček.
●
Vyřešení pojistné události
Jarní přívalové deště poničily štuky na sále. Tyto škody byly odborně zrestaurovány.
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o nás

●

●

●

●

Natáčení České Televize
Česká televize natáčela půvabný dokument: Příběhy, které svět nevidí. Jeden z dílů s tématem
O rodičích a dětech byl věnován litomyšlské charitě. Natáčení se zúčastnili klienti a personál
Respitní péče Jindra a Služby Sanace rodiny.
Benefice pro Farní charitu Litomyšl
V neděli 6. ledna 2013 Litomyšlská schola uspořádala benefiční koncert, jehož výtěžek 7 077 Kč věnovala
litomyšlské charitě .
V sobotu 9. března se ve Smetanově domě konal Benefiční dobový ples. Jeho organizátoři, Sbor paní
a dívek a Veterán klub Litomyšl, darovali výtěžek 49 950 Kč Respitní péči Jindra na nákup
antidekubitních matrací.
Burza filnatropie
V rámci projektu Burza filantropie se podařilo získat příspěvek na nákup nového auta pro středisko
Charitní ošetřovatelská služba. Automobil bude pořízen v roce 2014.
Konzultační místnost
Pro potřeby služeb, ale i pro konání schůzek a menších odborných seminářů byla v Lidovém domě
vybudovaná konzultační místnost.

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 k tomu, 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:
● 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
● základní sociální poradenství
● zprostředkování: duchovní služby, pedikúry, kadeřnice
Území, na kterém je poskytována péče: Pardubický kraj
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Rok 2013 v RPJ

Počet zaměstnanců
12
●
●
●
●
●
●
●
●

Kapacita zařízení
9

Počet klientů
59

Počet pobytů
102

návštěva zástupců Pardubického kraje v zařízení
seznámení s novým modelem péče o klienty s demencí – Böhmův model
rozšíření péče o zdravotní služby poskytované terénními zdravotními sestrami v zařízení
celoroční odborné vzdělávání pracovníků
posílení pracovního týmu o novou sociální pracovnici
pravidelné návštěvy dobrovolníků, 2x týdně s doprovodem pejsků, kocoura
zakoupení 4 antidekubitních matrací z výtěžku Benefičního dobového plesu
nové ozvučení společenské místnosti
Ekonomické údaje za rok 2013 RPJ
Osobní 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 náklady
Nájemné
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dotace Pardubického kraje na provoz
Dotace města Litomyšl na provoz
Dotace od měst a obcí
Dotace MPSV
Příspěvky od fyzických osob
Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

3 079 688
111 914
282 926
329 491
99 658
75 968
932
45 641
149 631
4 175 849
1 553 774
405 000
400 000
86 110
1 600 000
56 993
17 427
4 119 304
-56 545
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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, 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 2013 v CHOS
Počet zaměstnanců
10
●
●

●

Počet pacientů
271

Z toho hospicových pacientů
4

Počet návštěv
15 050

Počet výkonů
28 368

zdravotní personál se účastnil česko-slovenské konference paliativní medicíny v Brně
novela zákona o zdravotních službách umožnila postkytovat domácí péči v zařízení
sociálních služeb (Respitní péče Jindra, Domov pro seniory)
nákup nového přístrojového vybavení – 2x kyslíkový koncentrátor

Ekonomické údaje za rok 2013 CHOS
Osobní náklady
Zdravotní materiál
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)
Silniční daň
Pojištění vozidel a provozu
Vybavení střediska - pořízení DDHM
Náklady PHM (benzin)
Ostatní provozní náklady
Odpisy motorových vozidel
Opravy motorových vozidel
Náklady celkem
Tržby od zdravotních pojišťoven
Prodej zdravotního materiálu
Pojistné plnění
Příspěvky od fyzických osob
Tříkrálová sbírka
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

2 940 046
242 231
50 690
275 243
4 576
37 267
83 155
198 987
16 020
76 248
50 559
3 975 022
4 083 803
12 929
4 534
11 660
48 734
1 000
4 162 660
187 638

9

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 18 hodin, v sobotu od 7 do 12 hodin
● služba je částečně hrazena klientem
● službu poskytují odborně vzdělané pracovnice v sociálních službách
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 omezení, chronickému onemocnění či postižení
si sami 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:
● 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
● rodiny s dětmi, jejichž životní situace vyžaduje pomoc fyzické osoby
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:
Litomyšl a její přilehlé části (Kornice, Nedošín, Nová Ves u Litomyšle, Pazucha, Pohodlí, Suchá), Benátky, Bohuňovice,
Cerekvice nad Loučnou, České Heřmanice, Čistá, Horky, Hrušová, Janov, Makov, Mendryka, Morašice, Němčice,
Nová Sídla, Řídký, Říkovice, Sedliště, Sedlišťka, Sloupnice, Strakov, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Višňáry, Vlčkov.
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Rok 2013 v CHPS
Počet zaměstnanců
5
●

Kapacita služby
85

Počet klientů
89

Počet návštěv
13 859

od 1. 1. 2013 prodloužení pracovní doby ve všední dny od 7 do 18 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin

Ekonomické údaje za rok 2013 CHPS
Mzdové náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady PHM (benzin)
Odpisy motorových vozidel
Ostatní provozní náklady
Opravy motorových vozidel
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dotace Pardubického kraje na provoz
Dotace města Litomyšl na provoz
Dotace MPSV
Příspěvky od fyzických osob
Tříkrálová sbírka
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

1 249 485
44 352
149 620
25 428
51 605
16 400
7 019
5 111
1 549 020
422 547
322 000
450 000
330 000
4 400
16 400
1 545 347
-3 673
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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 2013 v půjčovně
Počet zaměstnanců
1
●
●
●

●
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Počet smluv

Počet pomůcek

79

124

provedení revize u elektrických polohovacích lůžek
zakoupení 8 antidekubitních matrací
přijaty věcné dary od fyzických osob: chodítko s podpěrnou deskou pro nácvik chůze,
WC křeslo pojízdné 2x, nástavec na WC, stojan na hrazdu
s hrazdičkou, berle, mechanický vozík
vyřazení opotřebovaných pomůcek

Ekonomické údaje za rok 2013 Půjčovna
Osobní náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)
Pojištění přívěs, služby
Ostatní provozní náklady
Energie
Náklady celkem
Spoluúčast klientů na poskytovaných službách
Dary
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

34 544
4 152
21 520
2 447
1 856
6 088
70 607
125 869
500
126 369
55 762

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
16

Odvoz šatstva - Diakonie
15x

Šatník byl pro veřejnost otevřen
192x
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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 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 2013 v SAR
Počet zaměstnanců
2
●
●
●

Kapacita služby
25

Počet rodin
27

Počet klientů
87

navýšení kapacity z 20 na 25 rodin
využívání nové konzultační místnosti k ambulantní práci s klienty a asistovanému kontaktu
zvyšování profesních dovedností pracovníků v akreditovaných vzdělávacích programech

Ekonomické údaje za rok 2013 SAR
Osobní náklady
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)
Pojištění vozidel a provozu
Náklady PHM (benzin)
Vybavení střediska
Ostatní provozní náklady
Opravy a udržování motorových vozidel
Náklady celkem
Dotace MPSV
Dotace Pardubický kraj
Dotace Město Litomyšl
Tržby za fakultativní služby
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

537 815
7 292
116 458
6 600
20 753
4 898
4 443
5 073
703 332
492 000

100 000
50 000
49 242
691 242
- 12 090
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lidový dům
Hana Šauerová, vedoucí provozu
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 2013 v LD
Počet zaměstnanců
3

Kapacita LD
450 osob

Počet akcí vlastních
(jednotlivé lekce)
19 (38)

Počet akcí v nájmu
33

Vlastní akce, které pořádala Farní charita v roce 2013 v Lidovém domě:
●
oslavy 20. výročí Farní charity Litomyšl
●
poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky – Festival deskových her
●
setkání mládeže litomyšlského a chrudimského vikariátu
●
Benefiční koncert
●
IV. Den medu
●
2 taneční kurzy – 1 základní taneční kurz pro mládež a 1 kurz pro dospělé
●
věneček tanečního kurzu
●
10x Odpolední čaje s hudbou a tancem pro dříve narozené
●
Putovní výstava fotografií Můj svět
Akce, pro které Farní charita Lidový dům v roce 2013 pronajímala:
●
5 plesů – pořádaly místní školy a firmy
●
Majáles litomyšlských studentů – volba Miss Majáles
● 11 akcí Litomyšlské univerzity 3. věku
●
2 turnaje Českého poháru ve stolním hokeji Stiga
●
Slavnostní vyřazení studentů střední školy
●
1 svatba
●
4 divadelní představení místních ochotníků
●
5 schůzí – 3x zasedání Zastupitelstva města Litomyšl, 2x školení volebních komisí
●
52 prodejních akcí
●
další společenské akce, schůze a zkoušky hudebních a divadelních těles
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Počet návštěvníků
9 333

Ekonomické údaje za rok 2013 LD
Osobní náklady
Opravy a udržování budovy
Ochranné pomůcky, čistící a režijní materiál
Provozní služby, honoráře, telefon, prádelna
Nákup potravin (bar)
Energetické náklady (plyn elektřina, voda - bez rest.)
Vybavení střediska - pořízení DDHM
Daň z nemovitosti
Pojištění budovy
Odpis budovy
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem
Příspěvek města Litomyšl na provoz
Příspěvek Pardubického kraje na opravu dveří
Nájem restaurace a Billiard klubu
Vstupné z akcí pořádaných FCHL
Pronájem sálu - prodejní akce
Pronájem sálu - společenské akce a zkoušky
Tržba za prodané potraviny v baru
Ostatní pronájmy
Příspěvky od fyzických osob
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek

703 433
171 061
55 360
287 054
124 700
253 425
12 725
22 881
4 524
130 633
40 310
1 806 106
50 000
50 000
284 349
295 019
216 759
244 726
285 702
258 670
126 046
59 527
1 870 798
64 692

29 631

17

dobrovolnické centrum
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
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Rok 2013 v DC
Počet zaměstnanců
2
●

●

Počet dobrovolníků
(krátkodobé akce)

Dobrovolnických
programů

Dobrovolnických hodin
(jednorázové akce)

Přijímajících
organizací

40 (19)

3

723 (72)

4

Krátkodobé dobrovolnictví v roce 2013:
Tříkrálová sbírka, Festival deskových her, Velikonoční pomlázka na RPJ, Odpolední čtení Máchova Máje
na zahradě RPJ, Mikulášská nadílka v RPJ a na LDN
Firemní dobrovolnictví v roce 2013:
DM drogerie mark - 4 dobrovolnice

Ekonomické údaje za rok 2013 DC
Osobní náklady
Režijní materiály, cestovné
Služby (telefonní poplatky, školení, ostatní)
Pojištění služby
Náklady celkem
Tříkrálová sbírka
Dotace Ministerstva vnitra
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

90 061
2 678
17 219
1 200
111 158
50 000
45 000
95 000
- 16 158
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tříkrálová sbírka 2013
Lucie Šteflová, koordinátorka TKS
Tel: 732 803 709
Email: chps@lit.cz
www.litomysl.charita.cz
Adresa: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl
●
●
●

na Litomyšlsku se Tříkrálová sbírka uskutečnila v sobotu 5. ledna
koledovalo celkem 74 skupinek
sbírky se zúčastnilo 222 koledníků

Z výtěžku byly podpořeny tyto projekty:
●
provoz Respitní péče Jindra
●
rozvoj Dobrovolnického centra
●
vytvoření fondu na podporu sociálně slabých rodin s dětmi
●
7% výtěžku posláno na výstavbu vodárny v Nirmal Nagar v Indii
Vybraná částka byla 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
●

20

Benátky
Bohuňovice
Cerekvice nad Loučnou
Čistá
Horky
Chmelík
Janov
Karle
Makov
Mendrika + Gajer
Mikuleč
Morašice
Němčice
Nová Sídla
Sedlišťka
Ostrý Kámen
Řídký
Říkovice
Sedliště
Strakov
Trstěnice
Tržek
Újezdec
Višňáry
Vlčkov
Cizí měna
Celkem za obce
Město LITOMYŠL
CELKEM TKS 2013

8 083 Kč
4 587 Kč
10 945 Kč
21 174 Kč
4 030 Kč
6 685 Kč
14 352 Kč
5 315 Kč
16 800 Kč
4 191 Kč
2 230 Kč
11 886 Kč
15 464 Kč
5 320 Kč
2 605 Kč
1 570 Kč
1 400 Kč
4 448 Kč
3 910 Kč
8 910 Kč
17 020 Kč
4 294 Kč
2 795 Kč
1 547 Kč
1 2 067 Kč
200 Kč
181 824 Kč
160 371 Kč
342 195 Kč
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20 let farní charity Litomyšl
Ve dnech od 8. – 10. února 2013 jsme oslavili 20. výročí litomyšlské charity.
Při této příležitosti jsme si připomněli některé zásadní momenty:
8. února 1993 – založení Farní charity Litomyšl
1. ředitel Jan Zindulka
●
služby: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Lidový dům

Rok 2004
●
vznikají 2 nová střediska:
Půjčovna zdravotní pomůcek
Respitní péče Jindra

Rok 1995 - nová vedoucí LD Eva Hurychová
1. pracovník civilní služby v LD
●
v LD mnoho kulturních představení

●

●

●

Rok 1996
●
založen Charitní šatník
Rok 1997
●
nový ředitel organizace Karel Kalousek
●
začátek stavebních prací v LD
●
zahájen provoz restaurace
●
fungují 2 střediska CHOPS a LD
●
1. Odpolední čaje pro dříve narozené
Rok 1999
●
ředitel FCHL Jiří Janeček; ředitel LD Petr Doseděl
V letech 1999 – 2001 proběhla oprava pláště LD
Rok 2002
●
ředitel celé organizace Petr Doseděl
Rok 2003
●
vybudování baru v sále LD
●
požár v restauraci
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výročí

Rok 2008
ředitelka organizace Mgr. Markéta Bělohlávková
●
1. inspekce standardů kvality v Pardubickém kraji
●
FCHL má 7 středisek
●
rozšíření vozového parku i pracovních týmů
Rok 2009
●
zahájení domácí hospicové péče
●
CHOS pečuje o více než 260 pacientů
●
CHPS má 80 klienůt, RPJ 70 klientů
Rok 2011
●
ředitelka organizace Věra Dvořáková
●
nové webové stránky organizace
●
vznik Služby Sanace rodiny
●
další inspekce kvality služeb – CHPS
●
rozšíření vozového parku
Rok 2012
●
vydána 1. publikace FCHL
„Nápadník pro pečující o seniory“
●
vznik Dobrovolnického centra
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rozvaha (bilance) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

A
I.

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky

aktiva celkem

Stavby
Samostatné movité věci
II.

Oprávky k dlouhodobému majetku

B

Oprávky k sam. mov.věcem
Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Pohledávky celkem

Oprávky ke stavbám

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Jiné pohledávky
III.

Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách

IV.
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Jiná aktiva celkem

1.1.2013
2 490
5 293
0
3 648
1 595

31.12.2013
2 240
5 293
50
3 648
1 595
-3 053

-2 803
-1 579
-1 224
4 492

-1 350
5 291

32
720

967

563
118

560
260

39
3 668
58

147
4 141

0
3 610
72

-1 703

38

60
32
4 049
145

Náklady příštích období

47

42

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

25

103

6 982

7 531

ekonomika

A
I.

1.1.2013

31.12.2013
5 738

Jmění celkem

5 487
2 831

Vlastní jmění

2 782

2 688

49

70

175
2 875
219
0

2 586

2 656

Vlastní zdroje celkem

pasiva celkem

Fondy
II.

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

B

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
Cizí zdroje celkem

I.

Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Zaměstnanci
Závazky k institucím sociálního
a zdravotního zabezpečení
Daň z příjmů

II.

2 656
0

1 495
961
100
514
267

2 863

1 793
1 061
171
519
275

39

42

Daň z přidané hodnoty

41

54

Dohadné účty pasivní

0
534

732

Jiná pasiva celkem
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

149
385
6 982

0
212
520
7 531
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výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

10 585
1 063
626

1 955

Spotřeba energie

106

403

Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek
Prodané zboží

271

0

60

125

1 381
61

485

A

NÁKLADY CELKEM

I.

Spotřebované nákupy celkem

náklady celkem

Spotřeba materiálu

II.

Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci

III.

Ostatní služby

10
1 282

Osobní náklady celkem

7 931
5 846

543
147
14

90
8

34

0
0
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0
0

0
0

0
120

0
130

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek
Odpisy

26

287
704

1 908
177

Daň z nemovitosti

VI.

171
17
10

Zákonné sociální pojištění

Daň silniční
V.

68

Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady
IV.

28

596

0
6

Hlavní činnost Hospodářská

výnosy celkem

činnost
10 739

2 020

Tržby za vlastní výkony a za zboží

6 248

1 735

Tržby z prodeje služeb

6 164
84

1 449

B

VÝNOSY CELKEM

I.

Tržby za prodané zboží
II.

Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů

138
0
132

15
16
0

73
73

126
126

Provozní dotace celkem

4 280

100

Provozní dotace

4 280

100

Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky dary

IV.
IV.

28

6
0

Jiné ostatní výnosy
III.
III.

286
59

hospodářský výsledek za rok 2013

219

výrok auditora
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výroční zpráva 2013
Farní charita Litomyšl
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
tel.: +420 461 619 183
charita@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

