


Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

2 

 



 
Obsah 

1. Úvodní slovo        4 

2. Poslání a činnost Oblastní charity Ústí nad Orlicí   5 

3. Zpráva o činnosti       13 

3.1 Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)    13 

3.2 Domácí hospicová péče (DHP)     15 

3.3 Charitní pečovatelská služba (CHPS)    17 

3.4 Osobní asistence       19 

3.5 Půjčovna kompenzačních pomůcek    20 

3.6 Občanská poradna       23 

3.7 Dům pokojného stáří sv. Kryštofa (DPS)    26 

3.8 Centrum Pod střechou Letohrad     28 

3.2.1 Rodinné centrum Mozaika      28 

3.2.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street  29 

3.2.3 Volnočasové aktivity      30 

3.9 Rodinné centrum Kopretina     32 

3.10 Sociálně terapeutické dílny Miriam Králíky   34 

3.11 Centrum sociálních služeb Lanškroun    37 

3.11.1 Šance pro rodinu – sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi (SAS)        37 

3.11.2 Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace (SR)   37 

3.11.3 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší (NDC) 39 

3.12 Sociální sprcha Ústí nad Orlicí     41 

3.13 Sociální šatník       42 

3.14 Dobrovolníci        42 

3.15 Adopce na dálku       43 

3.16 Ekonomická činnost      44 

3.17 Tříkrálová sbírka       44 

4. Finanční zpráva        45 

5. Zpráva auditora        53 

6. Poděkování        73 

file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851853#_Toc40851853
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851854#_Toc40851854
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851855#_Toc40851855
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851856#_Toc40851856
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851857#_Toc40851857
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851858#_Toc40851858
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851859#_Toc40851859
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851860#_Toc40851860
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851861#_Toc40851861
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851862#_Toc40851862
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851863#_Toc40851863
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851864#_Toc40851864
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851865#_Toc40851865
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851866#_Toc40851866
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851867#_Toc40851867
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851868#_Toc40851868
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851869#_Toc40851869
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851870#_Toc40851870
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851870#_Toc40851870
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851871#_Toc40851871
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851872#_Toc40851872
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851873#_Toc40851873
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851874#_Toc40851874
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851875#_Toc40851875
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851876#_Toc40851876
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851877#_Toc40851877
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851878#_Toc40851878
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851879#_Toc40851879
file:///C:/katarina/vyrocka/VZ%202019%20-%20celkový%20text%20(00000002).docx#_Toc40851880#_Toc40851880


 

1. Úvodní slovo 

Zdá se mi, že každý rok uteče o něco rychleji než ten předchozí. Když se ale 

zamyslím, co všechno jsme zažili, je toho tolik, že rok musel mít 365 dní a ani o den 

méně. 

Radost nám přineslo dokončení přístavby Centra Pod střechou v Letohradě. 

Díky tomu se zvětšily prostory Rodinného centra pro setkávání maminek s dětmi. 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež má nově k dispozici konzultační místnost a od 

začátku roku 2020 zde najde své zázemí i Charitní pečovatelská služba Letohrad a 

Osobní asistence. Prostory Rodinného centra včetně kuchyňky budeme moci 

nabídnout k pronájmu, třeba pro rodinné oslavy. Dále se nám podařilo na budově 

Správního střediska v Letohradě opravit střechu (zatékalo tam) a vstupní prostor. 

Starosti nám naopak způsobil neutěšený stav financování domácí péče, jak ve 

zdravotní, tak sociální oblasti. Nezájem, průtahy a laxní postoj ze strany zdravotních 

pojišťoven a ministerstva zdravotnictví při jednáních se zástupci segmentu domácí 

zdravotní péče vyhrotilo stav do krize. Vážnost situace se i nás dotkla natolik, že jsme 

z personálních důvodů museli spojit střediska domácí zdravotní péče Ústí nad Orlicí a 

Česká Třebová. K omezení objemu péče došlo i ve středisku Choceň. Těžce neseme, 

že jsme museli odmítnout některé pacienty, neboť nám chyběly kapacity. Ze srdce 

chci moc poděkovat všem za podporu v petiční akci Doma je doma. Za Oblastní 

charitu Ústí nad Orlicí jsme odeslali 3343 podpisů! A ledy se začaly hýbat… Koncem 

září jsme se dozvěděli, že VZP zruší regulaci pro rok 2018 a 2019, tzn., že domácím 

agenturám bude uhrazena veškerá práce, kterou odvedly. Věřím, že i další jednání 

přinesou výsledky a pacientům se dostane zdravotní ošetření v prostředí, kde se cítí 

dobře – doma. 

Úsměv i zamyšlení přineslo divákům benefiční vystoupení pana faráře Zb. 

Czendlika „Postel, hospoda, kostel“. Celý výtěžek této benefice byl věnován na 

pořízení terénního auta pro Domácí hospic ALFA-OMEGA, který na začátku roku 2019 

otevřel druhou trasu k poskytování služby. Na stejný účel věnoval svůj výtěžek i 

Filmový festival Jeden svět v Ústí nad Orlicí. Díky celé řadě dalších dárců mohlo být 

koncem roku auto zakoupeno. Velmi si toho vážíme. Auto je pro hospicový tým větším 

bezpečím a jistotou na cestě za pacienty a zpět, především v zimním období v noci. 

Vzpomínky, které člověka znovu osvěží, nám zůstaly po koncertě mladých hudebníků 

a umělců ZUŠ Ústí nad Orlicí pro Charitu. Vztahy jsou největším bohatstvím v životě. 

Děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům Charity za jejich práci, obětavost, 

vstřícnost, nápady i odvahu. Děkuji všem, kteří podporují dílo Charity – městům a 

obcím, farnostem, firmám, dárcům. Děkujeme za zájem, za dopisy, modlitby. 

Ve vystoupení P. Czendlika mne zaujal příběh o „protekčním“ telefonním čísle 60 70 

80. Stejné číslo ale můžete nadiktovat jako 607 080 a už tak „protekčně“ vypadat 

nebude.  

Přeji nám všem, abychom se dokázali dívat na obyčejné věci jinak. Stačí málo. Třeba 

jen občas změnit úhel pohledu. 

 

       Ing. Marie Malá 

       ředitelka 
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POMÁHÁME BLIŽNÍM V NOUZI 

- Oblastní charita Ústí nad Orlicí je nestátní 

nezisková organizace, jejím zřizovatelem je 

Biskupství královéhradecké. 

- Posláním Charity je pomoc bližním v nouzi. 

Pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 

situaci nebo na okraji společnosti -  starým 

lidem, osobám se zdravotním a mentálním 

postižením, rodičům s dětmi, dětem a mlá-

deži, sociálně slabým rodinám, opuštěným, 

lidem bez přístřeší, osobám, které se ocitly v 

osobní krizi, migrantům a uprchlíkům. 

KAM PATŘÍME 

Oblastní charitu Ústí nad Orlicí zastřešuje 

Diecézní charita Hradec Králové, která je 

členem organizace Charita Česká republika. 

Charita ČR je v rámci své sítě Charit největ-

ším nestátním poskytovatelem sociálně 

zdravotních služeb v ČR. Charita ČR je čle-

nem mezinárodní sítě charitních organizací 

světa Caritas Internationalis a také jejího 

evropského regionu Caritas Europa. 

 2. Poslání a činnost  

Oblastní charity Ústí nad Orlicí 
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Na Kopečku 356 

561 51 Letohrad 

tel.: 465 621 281  

sekretariat@uo.hk.caritas.cz 

www.uo.charita.cz 

Ing. Marie Malá - ředitelka 

 

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

příspěvkové konto:  831240611/0100 

datová schránka: y44utaf 

mailto:sekretariat@uo.hk.caritas.cz
http://www.uo.charita.cz
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OCH  Oblastní charita 

PKP Půjčovna kompenzačních pomůcek 

CPS  Centrum Pod střechou 

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

RC  Rodinné centrum 

OA  Osobní asistence 

CHPS  Charitní pečovatelská služba 

OP  Občanská poradna 

CSS  Centrum sociálních služeb 

SAS  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

SR  Sociální rehabilitace 

NDC Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

STD Sociálně terapeutické dílny 

DHP Domácí hospicová péče / Domácí hospic ALFA-OMEGA 

CHOS Charitní ošetřovatelská služba / Domácí zdravotní péče 

DPS Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 



AKCE 2019 
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Žáci ZUŠ hrají pro Hospic 

 

 

ROK 2019 V OBLASTNÍ CHARITĚ 

Leden 

 Tříkrálová sbírka (TS) v okrese vynesla 3.078.392 Kč do 603  

pokladniček.   

 

Únor 

 XXIII. Charitní ples v Letohradě vynesl 71.512 Kč, které byly použity na 

vybavení přístavby Centra Pod střechou v Letohradě. 

 Vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce – divadelní představení 

pro koledníky TS. 

 

Březen 

 Děti ze ZŠ v Kerharticích přišly potěšit klienty v DPS sv. Kryštofa.  

 Žáci ZUŠ hrají pro Hospic – koncert, na kterém zahráli žáci ZUŠ Jaroslava 

Kociána z Ústí nad Orlicí. Výtěžek 8810,- Kč  byl určen na zakoupení Bate-

riové injekční pumpy Graseby pro Domácí hospic ALFA-OMEGA.  

 

Duben 

 Putovní výstava projektu Adopce na dálku. 

 Představení dětí ze ZUŠ Letohrad s pohádkou Dlouhý, Široký  

a Bystrozraký v DPS sv. Kryštofa. 

 Festival Jeden svět - výtěžek byl věnován na terénní auto pro Domácí  

hospic ALFA-OMEGA. 

 Přednáška z cest po Americe pro seniory v DPS sv. Kryštofa.  

 

 

Květen 

 Jarní sbírka šatstva v Letohradě. 

 1. přednáška z cyklu o historii Ústí nad Orlicí v DPS sv. Kryštofa. 

 2. přednáška z cyklu o historii Ústí nad Orlicí v DPS sv. Kryštofa. 

 Postel, hospoda, kostel – benefiční talk show Zbigniewa Czendlika 

v Roškotově divadle v UO. Výtěžek z benefice 90.000,- Kč byl určen na 

nákup terénního auta pro Domácí hospic ALFA-OMEGA, jehož sestřičky 

jsou připraveny vyjíždět do terénu za svými pacienty v jakoukoliv hodinu 

za každého počasí.  

 

Červen 

 Účast na Dni dobrovolnictví Pardubického kraje v UO.  

 Klienti DPS na představení dětí ZŠ Kerhartice – pohádka Mrazík. 

 3. přednáška z cyklu o historii Ústí nad Orlicí v DPS sv. Kryštofa. 

 4. přednáška z cyklu o historii Ústí nad Orlicí v DPS sv. Kryštofa. 

 

Prázdniny 

 Příměstské tábory v Letohradě.  

 Realizace přístavby Centra Pod střechou v Letohradě.   
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PAPUČOVÝ DEN 

Dne 7.10. 2020   

Domácím hospic  

Alfa– Omega. 

Září 

 Účast na akci Běháme pro… v Letohradě. 

 Den Charity spojený se Svatováclavskou slavností v Letohradě. 

 

Říjen 

 Podzimní sbírka šatstva Letohrad. 

 Návštěva Policie ČR v DPS sv. Kryštofa – bezpečnostně preventivní beseda, 

přednášku natáčela OIK a přítomna byla pí. Dvořáková, která píše pro no-

vinky.cz. 

 Den otevřených dveří v Sociálně terapeutických dílnách v Králíkách. 

 DOMA – Týden pro mobilní hospice  - cílem kampaně bylo šířit myšlenku 

Domácího hospice: pomoci rodině poskytnutím odborné zdravotní péče a 

podpory zvládnout postarat se o blízkého člověka tak, aby mohli poslední 

chvíle jeho života strávit společně doma. 1. den kampaně proběhl Papučový 

Den, tj. den, kdy si lidé brali papuče všude s sebou. Facebook a instagram 

byly zaplněné fotografiemi s  hashtagem #papucovyden. Oblastní charita se 

také zapojila a pracovníci přišli do práce v papučích. 

 Účast OCHUO na Burze filantropie  - Náš projekt „Pořízení terénního auto-

mobilu pro Domácí hospic Alfa-Omega“ podpořilo celkem 9 donátorů 

(Pardubický kraj, město Ústí nad Orlicí, město Žamberk, Šmídl, OEZ, Kon-

zum, IVECO bus, Solea, Kudos) a vybraná částka byla rekordních 127 000,-.  

 

Listopad 

 Setkání zaměstnanců a dobrovolníků OCHUO v Měšťanském pivovaru v UO-

Hylváty 

 Návštěva poslance Marka Výborného na Charitě v UO -  debata s pracovníky 

Občanské poradny o novele Insolvenčního zákona a představení služeb 

CHOS a DHP. 

 Předání ocenění našim pracovníkům při příležitosti 30. výročí svatořečení  

sv. Anežky České. 

 Vzpomínkové setkání klubu ALFA-OMEGA. 

 

Prosinec 

 Vánoční besídka pro lidi bez domova v Lanškrouně 

 

V r. 2019 jsme prezentovali Oblastní charitu: 

Leden: osobní poděkování v kostelech žamberského a orlickoústeckého  

vikariátu za pomoc při Tříkrálové sbírce. 

8.4. prezentace Hospice ALFA-OMEGA na Univerzitě třetího věku v Žamberku 

4.6. účast na Dni dobrovolnictví Pardubického kraje v UO 

18.9. účast služby SAS na Miniveletrhu sociálních služeb v České Třebové 

26.9. prezentace Hospice ALFA-OMEGA a Občanské poradny pro starosty obcí na Inte-

gračním setkání v UO 

1.12. adventní trhy v UO   

Při příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České byly za svou obětavou službu ne-

mocným a potřebným oceněny Sr. Pavla Rychnovská (Zlatý charitní kříž), Hana Ďuránová 

a Jana Adamcová (Stříbrné charitní kříže) na Diecézní katolické charitě v Hradci Králové. 

Během roku se naši vybraní zástupci účastnili Komunitního plánování v UO, v pracovních 

skupinách pro seniory, zdravotně postižené a lidi s těžkou životní situací.  

Vedoucí služeb a pracovníci pověření vedením určité agendy se účastnili oborových kole-

gií v rámci Diecézní katolické charity HK. 

https://www.instagram.com/explore/tags/papucovyden/
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AUTA: 

K 31.12. 2019 vlastnila Oblastní charita UO 40 osobních automobilů a 

2 přívěsná vozidla. V r.2019 byla zakoupena 3 osobní auta do těchto 

služeb: 1x CHOS Česká Třebová, 1x CHOS Letohrad, 1x DHP  

Ústí nad Orlicí, 4 starší vozidla se prodala. 

 

ZAMĚSTNANCI: 

Oblastní charita UO zaměstnávala k 31.12.2019 celkem 153 osob, 79 

na HPP, 61 na DPP a 13 na DPČ. 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ:  

Jednou z priorit naší organizace je profesionalita a odborná úroveň na-

šich zaměstnanců. Proto klademe důraz na odborný rozvoj zaměstnan-

ců. Kromě povinného vzdělávání pro zaměstnance v sociálních a zdra-

votních službách (v souladu se zákoníkem práce a zákonem č. 108/ 

2006 Sb., 96/2004 Sb. a 201/2017 Sb.) umožňujeme vzdělávání 

všem zaměstnancům nad rámec povinnosti.  

V oblasti sociálních služeb se zaměstnanci věnovali tématům v oblasti: 

kvalita poskytovaných služeb, práce s klientem, polohování a rehabili-

tace, dluhová problematika a insolvence atd. Ve zdravotní a hospicové 

péči se zaměstnanci vzdělávali v oblasti krizové intervence, doprováze-

ní umírajících a práce s pozůstalými, organizace a řízení ve zdravotnic-

tví, péče o nehojící se rány, vlhké hojení ran.  

S cílem zkvalitnit poskytované služby a výměny zkušeností naši za-

městnanci absolvovali odborné stáže u jiných poskytovatelů sociálních  

a zdravotních služeb. Během roku proběhlo jednodenní setkání vedou-

cích služeb a pracovníků správního střediska ve středisku Akademie 

Libchavy. Během setkání jsme se pokusili najít další nevyužité zdroje 

týmové spolupráce, najít vnitřní napojení na společné směřování a na-

učit se otevřeně komunikovat.  

V souladu s naší strategií péče o zaměstnance a prevence syndromu 

vyhoření se zaměstnanci pravidelně účastní intervizních setkání s in-

terním psychologem nebo supervizí s externím supervizorem. Kromě 

podpory je cílem intervize poskytnout zaměstnancům otevřený prostor 

pro řešení zejména pracovních témat mezi kolegy formou výměny zku-

šeností. V supervizi nacházejí zaměstnanci bezpečný prostor pro řešení 

osobně-profesních témat za pomoci nezávislého kvalifikovaného od-

borníka. 

 

 

ROK 2019 V OBLASTNÍ CHARITĚ 
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V r. 2019 - poskytla Oblastní charita UO 

- zdravotnické služby 1.511 pacientům 

- sociální služby 1.135 klientům 

- ostatní služby 2.168 klientům 

 

 

Cílová skupina: 

pacienti s chronickým i akutním onemocněním nebo po hospitalizaci. 

 
Cíl: 

Poskytovat domácí zdravotnickou péči na nejvyšší odborné a lidské úrovni. 

Umožnit s dostupností pro všechny potřebné prožít nemoc důstojně ve 

svém domácím prostředí a mezi svými blízkými. 

Podporovat soběstačnost, zajistit udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, 

zmírňovat pacientovy těžkosti a bolesti. 

 
Pracovní tým 

zdravotní sestry 

 
Území, na kterém CHOS poskytujeme: 

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Letohrad a okolí těch-

to měst. 

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI 

3.1 Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 

V březnu 2019 došlo ke sloučení střediska CHOS Česká  

Třebová se střediskem CHOS Ústí nad Orlicí z personálních 

důvodů (odešly 3 sestry a zůstaly pouze 2). 

Na sloučeném pracovišti pracuje 8 zdravotních sester. Jezdí 3 trasy v Ústí nad Orlicí a okolí – Sopot-

nice, Libchavy, Sloupnice, Řetová, Říčky, Kerhatice,  Knapovec, Černovír, Dlouhá Třebová. Zde spolu-

pracují s 9 ordinacemi praktických lékařů a se sociálními pracovnicemi Orlickoústecké nemocnice. 

V České Třebové jezdí 2 trasy a okolí – Rybník, Třebovice, Dlouhá Třebová, Semanín, Kozlov, Zhoř, 

Přívrat, Skuhrov. Zde spolupracují s 10 ordinacemi praktických lékařů. 

2 sestry absolvovaly Rehabilitační kurz. 

Spolupráci s praktickými lékaři hodnotíme spíše kladně. Spolupráce s pečovatelskou službou je vý-

borná. 

Naším hlavním cílem v roce 2019 bylo stabilizovat CHOS Ústí nad Orlicí, plánování tras i s pacienty 

v České Třebové. Pacienti se neodmítali. Nikdo nepoznal, že k nějaké reorganizaci docházelo. 

 

Ústí nad Orlicí + Česká Třebová: 

 

Posláním je 

odborná zdravotní  

péče, kterou poskytují 

kvalifikované zdravotní 

sestry v domácím  

prostředí nemocných. 

Rok 2019 v CHOS: 

V druhé polovině roku Charita Česká republika zorganizovala petici DOMA JE DOMA Petice 

za záchranu domácí zdravotní péče, ve které žádala, aby se politici zasadili o záchranu do-

mácí zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného a udržitelného financování a zabránili 

kolapsu, který jí hrozí.  
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 nedostatečné personální zajištění střediska  

 péče v omezeném provozu stabilní  

 spolupráce s lékaři a nemocnicemi dobrá  

Choceň  

Lanškroun 

 personálně stabilní tým, návrat jedné zdr. sestry po rodičovské dovolené 

 sponzorsky jsme obdrželi novou lednici a vysavač 

Letohrad 

 4 zdravotní sestry absolvovaly akreditované kurzy – rehabilitace, péče o PICC porty, 

péče o diabetickou nohu 

 poděkování od klienta vyšlo v Letohradském zpravodaji 

 spolupracujeme s Domácím hospicem ALFA-OMEGA a máme výbornou spolupráci 

s Charitní pečovatelskou službou i s pečovatelkami města Letohrad 

 2016 2017 2018 2019 

Ústí nad Orlicí 448 511 445 452 

Česká Třebová 244 250 225 39 

Choceň 347 400 311 344 

Lanškroun 276 286 258 261 

Letohrad 241 236 274 295 

CELKEM: 1.556 1.683 1.513 1.391 

Kontakty: 

 

Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69 

Tel.: 731 402 340 

e-mail: 
chos.uo@uo.hk.caritas.cz 

 

 

Česká Třebová 

Hýblova 63 

Tel.: 731 402 330 

e-mail: 
chos.ct@uo.hk.caritas.cz 

 

 

 

 

Choceň 

U Koupaliště 1902 

Tel.: 731 402 332 

e-mail: 
chos.chocen@uo.hk.caritas.cz  

 

 

Letohrad 

Na Kopečku 356 

Tel.: 731 402 338 

e-mail: 
chos.let@uo.hk.caritas.cz 

 

 

 

Lanškroun 

Nám. A. Jiráska 2 

Tel.: 731 402 339 

e-mail: 
chos.lan@uo.hk.caritas.cz 

V roce 2019 proběhla petice za záchranu 

Domácí zdravotní péče Doma je doma 

mailto:chos.uo@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.ct@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.chocen@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.let@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.lan@uo.hk.caritas.cz
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Posláním je, 

 

aby pacienti s naší 

odbornou péčí 

prožili poslední dny 

s v é h o  ž i v o t a 

důstojně, v lásce, 

mezi svými blízkými 

b e z  v e l k é h o 

strachu a utrpení. 

Podporujeme také 

pečující rodiny. 

3.2 Domácí hospicová péče (DHP) 

 

Cílová skupina: 

 těžce nemocní, umírající pacienti 

 rodiny těchto pacientů 

 

Cíl: 

Komplexní odborná péče o pacienta vycházející z potřeb a přání pacienta i 

pečující rodiny 

Péče o pozůstalou rodinu (podpora sociálního pracovníka, psychologa, du-

chovního, setkání pro pozůstalé rodiny…). 

 

Multidisciplinární tým: 

zdravotní sestry a lékaři se specializací v paliativní medicíně, sociální pracov-

ník, psycholog, duchovní. 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Orlickoústecko, dojezd 30 km od Ústí n.O. 

Domácí hospic 

pomáhal nejen pacientům, ale i pečujícím oso-

bám sociálními, psychologickými a duchovními 

intervencemi v náročných dobách. Pevně se 

ukotvily v následné péči o pozůstalé pravidelné 

měsíční Kluby ALFA-OMEGA. Probíhají také po-

zůstalostní návštěvy. Nastavuje se spolupráce 

s Domovy pro seniory, kde paliativní péče má 

také své místo. Tým má celkem sedm zdravot-

ních sester, pět lékařů, sociální pracovnici, psy-

choložku, technického pracovníka a duchovní-

ho.  

V oblasti propagace proběhlo několik úspěš-

ných akcí a beneficí. Papučový týden pro mobil-

ní hospice, Běh pro hospic, Benefiční vystoupe-

ní žáků ZUŠ, Talk show pana faráře Czendlika 

Postel, hospoda, kostel. Dále spousta předná-

šek a prezentací s cílem, informovat o paliativ-

ní péči a rozšířit povědomí o její existenci.  

Aktivní jsme na facebookových stránkách.  

I díky jednotlivým dárcům, se podařilo zakoupit 

druhý terénní automobil, který je pro sestřič-

ky  velkou posilou a jistotou. Dále spousta kva-

litních přístrojů a materiálu. Všem dárcům moc 

děkujeme, díky Vám můžeme pomáhat stále 

více.  

Intenzivně pracujeme a věnujeme se také pre-

venci vyhoření a udržitelnosti našeho týmu. 

V této oblasti se stále učíme a vzděláváme.  

Rok 2019 v DHP 

Přehled přednášek a prezentací: 

8.4.   prezentace Hospice ALFA-OMEGA na Univerzitě třetího věku v Žamberku 

26.9.   Integrační den v Ústí nad Orlicí – prezentace Charity a Hospicové péče pro starosty 

 okresu UO (Renata Prokopcová a Marie Malá) 
7.-13.10.  DOMA – Týden pro mobilní hospice 

21.11.   vzpomínkové setkání klubu ALFA-OMEGA 

Ke konci života doprovodily  sestry DHP: 

  2016 2017 2018 2019 

pacientů    97 98   118    120 
Kontakt: 

Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69 

vedoucí sestra: Renata Prokopcová 

Tel. 735 168 871, e-mail: hospic@uo.hk.caritas.cz 

mailto:hospic@uo.hk.caritas.cz
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3.1 Charitní pečovatelská služba (CHPS) 

Cílová skupina: 

 senioři 

 osoby se zdravotním postižením 

 osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu 

 osoby s chronickým onemocněním 

 

Cíl: 

 umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím 

prostředí 

 posilovat jejich soběstačnost 

 pomáhat při zachování či zlepšení kvality života 

 zmírňovat jejich osamělost 

 

Pracovní tým: 

 pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník 

 

Území, na kterém je poskytována péče: 

CHPS Ústí n.O.: 

 Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, 

Hrádek, Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, 

Podlesí, Sopotnice, Dlouhá Třebová 

CHPS Letohrad: 

 Letohrad, Šedivec, Mistrovice, Nekoř, Verměřovice, Dolní Čermná, Horní 

Čermná, Petrovice 

 

Posláním je  

 

poskytovat pomoc při 

zvládání činností, kte-

ré si klient nemůže 

vykonat sám z důvo-

du svého věku nebo 

zdravotního stavu. 

Podporovat klienty se 

sníženou soběstač-

ností tak, aby mohli 

co nejdéle zůstat ve 

svém domácím pro-

středí. 

 

 Pečovatelská služba se v tomto roce zapojila do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro 

život II“, v rámci tohoto projektu probíhala různá školení. 

 Byl revidován Sazebník úkonů CHPS UO, Stručný popis a vyúčtování poskytovaných úkonů, ve 

smlouvách jsou zaznamenány časy poskytování služby. 

 Od podzimu došlo k rozšíření provozní doby o víkendech a svátcích v čase 7-12 hodin. 

 V tomto roce docházelo ke zvyšování hodin přímé péče u úkonů péče o vlastní osobu a pomoc 

při osobní hygieně a naopak docházelo ke snižování počtu hodin přímé péče u úkonů spoje-

ných s chodem domácnosti (mytí oken, běžný úklid). 

 I nadále spolupracujeme s dalšími návaznými službami v rámci Oblastní charity (Charitní ošet-

řovatelská služba, Osobní asistence, Půjčovna kompenzačních pomůcek). 

Rok 2019 v CHPS UO: 
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 Vedoucí služby/ sociální pracovnice se účastní kolegií pro práci se seniory, kde se setkává 

s kolegy z pečovatelských služeb z různých krajů – zdroj cenných zkušeností z praxe, nových 

informací, které vedou ke zkvalitnění služby, dále Komunitního plánování zaměřeného na se-

niory v Ústí nad Orlicí – zde komunikuje s dalšími pracovníky poskytovatelů soc. služeb a klu-

bů. 

 Spolupracujeme s MěÚ UO, odborem sociálních věcí; Vyšší odbornou školou a střední školou 

zdravotnickou a sociální v Ústí nad Orlicí, odkud k nám docházejí na odbornou praxi studenti 

3. a 4. ročníků. 
 Umožnili jsme praxi studentkám Lékařské fakulty v Hradci Králové a Pedagogické fakulty 

v Hradci Králové. 

V přímé péči bylo odpracováno 2 766,5 hodin, provedeno 7 563 ná-

vštěv a poskytnuto 20 530 pečovatelských úkonů. Celkem bylo najeto 

82 805 km. O 2 klientky se díky edukaci pečovatelek dokáží postarat členové jejich rodin sami.  

 Byly přijaty nové pracovnice na pozici pečovatelek. Jedna z nich úspěšně dokončila kurz pra-

covníka v sociálních službách. 

 Zapojili jsme se do projektu podporovaného Pardubickým krajem a Institutem sociální práce:  

Pečovatelská služba - příležitost pro život doma II. 

 Byl zakoupen box na základní pracovní pomůcky (rukavice, návleky, desinfekce) + základní 

edukační balíček kosmetiky pro nové klienty, abychom jim názorně ukázali, co je dobré mít 

připravené pro osobní hygienu, případně vzorky Inko pomůcek.  

 Byla koupena jedna sedačka na vanu s točnou, nové nafukovací umyvadlo s vakem na mytí 

vlasů a jeden vak na již zakoupené umyvadlo. Druhý vak byl pořízen z důvodu, abychom 

mohli na obou trasách zároveň umývat klientům vlasy.  

 Doplnili jsme odborné knihy do knihovny. 

 Spolupracujeme s dalšími službami OCH - zejména CHOS Letohrad, Osobní asistencí, Půjčov-

nou kompenzačních pomůcek a Občanskou poradnou.  

 Spolupracujeme se střední zdravotnickou a sociální školou v Ústí nad Orlicí, kde poskytuje-

me možnost odborné praxe studentům 3. a 4. ročníků. Dále k nám chodily 2 účastnice kurzu 

pracovníka v sociálních službách - jedna z nich k nám dokonce nastoupila po absolvování 

kurzu na dohodu a vypomáhá nám.  

 Absolvovali jsme kurzy: Péče o klienty s inkontinencí, Komunikace s klienty s duševním one-

mocněním, Péče o nevidomého klienta případně se zbytky zraky, Péče o nedoslýchavého kli-

enta, Specifika péče o klienta s demencí, Prevence stresu aneb jak se nezbláznit.  

 Obdrželi jsme několik poděkování a to prostřednictvím hodnocení IP, ústně od klientů a ro-

dinných příslušníků, prostřednictvím Letohradského zpravodaje a dopisů od klientů či rodin-

ných příslušníků.  

 Přání klientů (týkající se změny času, rozsahu péče) jsme se snažili aktuálně dle možnosti 

služby zapracovat následně i do individuálních plánů klientů. Nikomu jsme službu neodmítli, 

nemáme nikoho v pořadníku.  

Rok 2019 v CHPS Letohrad: 

Statistika (počet uživatelů služby): 

  2016 2017 2018 2019 

Ústí nad Orlicí 48  45 48 42 

Letohrad 26  33 42 38 

CELKEM: 74 78  90 80 
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Kontakty na Charitní pečovatelské služby 

Letohrad: 

Taušlova 714, Letohrad 

Tel  734 769 711,  

e-mail: chps.let@uo.hk.caritas.cz  

3.4  Osobní asistence 

Za celý rok 2019 bylo odpracováno 10 420,99 hodin přímé péče, 

provedeno 2254 návštěv. 

Ve službě průběžně pracovalo 23 osobních asistentů. K 31. 1. 2019 

máme aktuálně 13 osobních asistentů. 

 

 

Osobní asistence je služba 

poskytovaná lidem s různými 

typy postižení z celého 

orlickoústeckého okresu. 

Službu lidem poskytujeme  

v jejich domácnostech  

a všude jinde tam, kde se 

právě pohybují. Osobní 

asistent pomáhá s tím, co 

člověk kvůli svému 

zdravotnímu stavu nezvládne 

sám. Jsme tu proto, abychom 

seniorům, nemocným a lidem 

s postižením umožnili žít 

plnohodnotným způsobem 

života.  

 

Ústí nad Orlicí 

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice 

Tel. 731 402 341,  

e-mail: chps.uo@uo.hk.caritas.cz  

Posláním je 

Cílová skupina: 

lidé z orlickoústeckého okresu, kteří potřebují pomoc další osoby  

z důvodu:  

- vysokého věku 

- tělesného postižení 

- mentálního postižení 

- chronického onemocnění  

- přechodného zhoršení zdravotního stavu 

 
Cíl: 

 Umožnit klientům vést život podle svých přání a potřeb a zůstat 

přitom ve své domácnosti. 

 Přispívat k sociálnímu začleňování klientů do společnosti, pod-

porovat jejich mezilidské vztahy a vazby. 

 Aktivizovat klienty tak, aby docházelo k udržení, obnovení nebo 

rozvoji jejich schopností a dovedností. 

 Podporovat klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti. 

 
 Pracovní tým 

pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník 

 
Území, na kterém je služba poskytována: 

Okres Ústí nad Orlicí 

Rok 2019 v OA: 

mailto:chps.let@uo.hk.caritas.cz
mailto:chps.uo@uo.hk.caritas.cz


Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

20 

 

Jedna osobní asistentka byla na stáži v Charitní pečovatelské službě Letohrad. 

Asistentky absolvovaly kurzy na téma: Péče o klienty s inkontinencí, Komunikace s klientem 

s duševním onemocněním, Péče o nevidomého klienta, Specifika péče o klienta s demencí, Pre-

vence stresu aneb jak se nezbláznit, Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1. 

 

Položily jsme základ odborné knihovny, zakoupili knihy o stáří, demenci, individuálním plánování 

a zvládání problémových situací. 

Za celý rok jsme neobdrželi žádnou stížnost. Obdrželi jsme několik poděkování, prostřednictvím 

hodnocení IP, ústně od klientů a rodinných příslušníků nebo e-mailem.  

Služba Osobní asistence spolupracuje s obvodními lékaři, příslušnými Úřady práce, sociálními 

odbory a máme navázanou spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb. 

Přání klientů (týkající se změny času, rozsahu péče) jsme se snažili aktuálně dle možnosti služ-

by zapracovat následně i do individuálních plánů klientů. Nikomu jsme službu neodmítli, nemá-

me nikoho v pořadníku.  

 

 

Statistika (počet uživatelů služby):  

2016 2017 2018 2019 

30 33 25 29 

Kontakt: 

Taušlova 714, Letohrad 

Tel.: 734 769 711,  

email: osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz  

3.5 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Posláním je: 

Z a p ů j č e n í  v h o d n é 

kompenzační  pomůcky 

umožní klientovi se sníženou 

s o b ě s t a č n o s t í  z ů s t a t 

s o u č á s t í  p ř i r o z e n é h o 

prostředí, ulehčí domácí péči 

rodinným příslušníkům  

a dalším pečujícím osobám. 

Cílová skupina: 

Občané, kteří v důsledku onemocnění nebo úrazu potřebují kompenzační 

pomůcky. 

 

Cíl: 

 Přinášet větší komfort pacientovi i pečujícím osobám 

 Zkrátit dobu pobytu uživatele v institucionální péči 

 

Pomůcky k zapůjčení: 

 

¨¨ 

 

 

 

 
Pracovní tým: 

administrativní pracovnice 

 polohovací postele  

 antidekubitní matrace 

 invalidní vozíky 

 toaletní vozíky  

a židle 

 chodítka 

 sedačky na vanu 

 koncentrátory kyslíku 

 a další 

mailto:osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz
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Půjčovny rozšířily počet půjčovaných před-

mětů nákupy - 5 rozkládacích elektrických 

postelí pro hospicové pacienty, 7 antide-

kubitních bublinkových matrací s kompre-

sorem a 6 antidekubitních molitanových 

matrací, nebo pomocí darů - zejména cho-

dítka, berle, toaletní židle a koncentrátor 

kyslíku Vision Aire, který má nižší hmotnost 

než jiné přístroje - využívá ho domácí hos-

pic. 

Sr. P. Rychnovská se zúčastnila školení 

„Prevence stresu aneb jak se nezbláz-

nit“ (SZŠ v UO) a zapojila se aktivně do Se-

tkání pozůstalých pořádaných Klubem ALFA

-OMEGA v DPS sv. Kryštofa. Intervize 

s charitní psycholožkou probíhají pravidel-

ně.  

V lednu byla instalována zkušební verze 

programu ABX pro půjčovny. Od 1.12. se 

nové smlouvy zapisují v tomto programu. 

Probíhá spolupráce s CHOS UO, ČT, Cho-

ceň, Domácí hospicovou péčí, Půjčovnou 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

pro děti se zdravotním postižením v UO. 

Spolupracovali jsme také s Úřady práce 

v Králíkách a v Žamberku při řešení dlouho-

dobého nesplácení pomůcek. 

Oblastní charita UO provozuje tři půjčovny kompenzačních pomůcek. 

Statistika (počet klientů): 

Rok 2019 v PKP: 

  2016 2017 2018 2019 

Ústí nad Orlicí 397 423 450 479 

Lanškroun 176 186 195 177 

Letohrad 225 242 289 311 

CELKEM: 798 851 934 967 

Kontakty: 

 

Letohrad 

Na Kopečku 356 

Tel.: 731 598 830, 

e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz 

 

Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69,  

Tel.: 731 402 314, 

e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz 

 

Lanškroun 

Havlíčkova 1129 

Tel.: 733 611 556 

 e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz 

mailto:pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
mailto:pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
mailto:pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
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3.6 Občanská poradna 

Posláním je 

 Usilovat o to, aby občané 

(zejména osoby v nepříznivé so-

ciální situaci) netrpěli neznalostí 

svých práv a povinností, nezna-

lostí dostupných služeb nebo 

neschopností účinně vyjádřit své 

potřeby, či hájit své oprávněné 

zájmy. 

 Být nezávislým místem bezplat-

né, důvěrné a nestranné pomo-

ci, provázet občany při jejich ob-

tížích, přijímat každého obča-

na s každým dotazem. Zároveň 

podporovat občany při zvládání 

problému vlastními silami. 

 Podílet se na činnosti Asociace 

občanských poraden a společně 

s ní upozorňovat příslušné orgá-

ny státní správy a samosprávy na 

nedostatky legislativy a na neře-

šené problémy občanů. Tím se 

snažit ovlivnit vývoj politiky a so-

ciálních služeb ve prospěch ob-

čanů a předcházet, zmírňovat 

nebo odstraňovat jejich těžkosti. 

Cíl: 

Informovaný uživatel, který se orientuje ve své životní situaci  

a zná možnosti jejího řešení. 

Uživatel, který zná svá práva a povinnosti a je schopen podle toho 

jednat. 

Veřejná správa a samospráva orientovaná na prospěch a blaho 

občanů. 

 
Cílová skupina: 

Občan s jakýmkoliv dotazem. 

 
OP nabízí poradenství v těchto oblastech: 

sociální služby, sociální dávky, důchodové pojištění, nemocenské 

pojištění, bydlení, sousedské a pracovní vztahy, zaměstnanost, 

rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotře-

bitele, dluhová problematika 

 
Pracovní tým 

odborně vyškolení sociální pracovníci 

 
Města, ve kterých je poskytována služba: 

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Letohrad, Králíky,  

Vysoké Mýto 

 

Rok 2019 v OP: 

Občanskou poradnu navštívilo 669 žen a 513 mužů. Poradnu nejčastěji navštívili senioři (236), lidé 

se zdravotním postižením (93), rodiny s dítětem (111), klienti z etnických menšin (88), osoby bez pří-

střeší (27), oběti domácího násilí (8). 

Na poradnu se 195 klientů obrátilo telefonicky, 1158 osobně, 70 e-mailem, 17 prostřednictvím i-

poradny.  

 

V občanské poradně jsme nejvíce řešili dotazy týkající se dluhů a exekucí (839 dotazů), rodiny a man-

želství (306 dotazů), majetkoprávních vztahů (162 dotazů), bydlení (83 dotazů), pracovního práva 

(130 dotazů), dávek SSP a HN (108 dotazů). 

 

Zdárně jsme zvládli velký nápor klientů, kteří měli zájem o oddlužení, což souviselo s velkou novelou 

insolvenčního zákona. Dokážeme velmi dobře reagovat na jejich poptávku o naše služby. Také jsme 

byli prostřednictvím AOP zapojeni do projektu 50+, kde mapujeme potřeby seniorů.  
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V roce 2019 jsme podali 126 návrhů na povolení oddlužení, z toho 48 klientů má povolené oddlu-

žení a stanovený splátkový kalendář. Povolený úpadek má 70 klientů, kteří zároveň čekají na schůz-

ku u insolvenčního správce a 8 klientů teprve čeká na povolení úpadku v oddlužení.  

  

Také jsme v tomto roce přijali dvě praktikanty, kterým jsme rozšířili obzory o naši práci a snad jim 

vnukli i chuť zabývat se touto problematikou i nadále.  

Na dohodu u nás pracuje nová poradkyně. 

 

Se službou jsme se zúčastnili těchto besed: 

 

 platformy s SKP - představení činnosti poradny 

 komunitního plánování v UO 

 prezentace Charity a OP ve Vysokém Mýtě na veřejném projednávání – přednáška na téma 

dluhy a oddlužení 

 schůzky na policii v UO k domácímu násilí 

 přednášky na ÚP k novele insolvenčního zákona, zúčastnilo se asi 30 pracovnic ÚP z okresu  

 setkání poskytovatelů soc. služeb v Králíkách 

Statistika 

  2016 2017 2018 2019 

klientů  949  773 760 860 

z toho: Ústí n.Orl.  527  445 415 463 

Č. Třebová  106   80   67 90 

Vysoké Mýto   85   61   77 67 

Králíky   82   60   58 71 

Lanškroun   96   69   78 82 

Letohrad   53   58   67 87 

konzultací 1.271 1.167 1.216 1.440 

dotazů 1.795 1.659 1.624 1.896 

Kontakty: 

 

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 

        465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) - po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět 

 

e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 

www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 

 

OP Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69,  

562 01 Ústí nad Orlicí 

 

OP Česká Třebová 

Hýblova 63,  

560 02 Česká Třebová 

OP Králíky 

Moravská 647,  

561 69 Králíky 

 

OP Vysoké Mýto 

Plk. B. Kohouta 914,  

566 01 Vysoké Mýto 

OP Letohrad 

Družstevní 815, 

 561 51 Letohrad 

 

OP Lanškroun 

Havlíčkova 1129,  

563 01 Lanškroun 

mailto:poradna@uo.hk.caritas.cz
http://www.uo.charita.cz
http://www.obcanskeporadny.cz




Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

26 

 

3.7 Dům pokojného stáří sv. Kryštofa  

Posláním je: 

Poskytovat v 18 

nájemních bytech 

bydlení pro senio-

ry se sníženou 

soběstačností a 

další návazné 

služby. 

Cíl: 

Poskytovat možnost klidného a důstojného prožití sklonku života. 

Pomáhat prodloužit soběstačnost obyvatel, podporovat a rozvíjet jejich fyzic-

kou, sociální, duševní a duchovní aktivitu. 

 Rok 2019 v DPS: 

 děti ze ZŠ v Kerharticích vystoupily se svým pěveckým a tanečním pro-

gramem a na oplátku se šli klienti podívat na zpracování pohádky Mra-

zík do místní školy 

 v dubnu vystoupily děti ze ZUŠ v Letohradě s pohádkou Dlouhý, Široký 

a Bystrozraký 

 na jaře jsme pokračovali ve spolupráci s manželi Náhlíkovými, kteří 

přišli obyvatele potěšit svým cestopisem o Americe 

 v první polovině roku byl zrealizován cyklus čtyř přednášek o historii 

Ústí nad Orlicí, na který navázaly přednášky o historii okolních obcí 

 na podzim do DPS přišla Policie ČR se svojí bezpečnostně preventivní 

besedou. Celou přednášku natáčela televize OIK a byla tady i paní 

Dvořáková, která píše pro novinky.cz. 

 na podzim proběhlo několik večerů s autorským čtením 

 klienti DPS sv. Kryštofa si uspořádali různé zajímavé přednášky (např. 

o kruzích v obilí) a sešli se ke společné zábavě (Diskotéka, Mikuláš-

ská, Vánoční besídka) 

 

Kontakt: 

 

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice 

Tel. 730 804 220,  

e-mail: dps@uo.hk.caritas.cz 

mailto:dps@uo.hk.caritas.cz
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Cílová skupina: 

rodina (děti, rodiče, prarodiče, atd.) 

 

Cíl: 

posílení základní přirozené funkce rodiny 

 

Pracovní tým 

koordinátor projektu, psycholožka, externí pracovníci 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Letohrad  

3.8 Centrum Pod střechou Letohrad 

V Rodinném centru Mozaika nabízíme vstřícný, otevřený a přátelský prostor rodi-

nám s dětmi. Je to místo setkávání, inspirace a učení se od sebe navzájem.  

I v tomto roce jsme vytvořili pestrou nabídku programů a činností, ze kterých si každý mohl vybrat to, co 

ho zajímá, co ho baví. Nedílnou součástí již tradičního programu byly zpívánky a tanečky pro nejmenší, 

cvičení s dětmi, rodičovské svépomocné skupiny, relaxační cvičení, jóga a cvičení pro ženy po porodu, 

těhotné. Nechyběl také karneval, tvořivé dílny a další akce pro celou širokou rodinu. Plně využita je i tvo-

řivá dílna pro předškoláky. Nezapomněli jsme také na posilování rodičovským kompetencí a dovedností 

prostřednictvím různých vzdělávacích aktivit, workshopů, přednášek a seminářů.  

Rok 2019 v RC: 

 

- vytvářet pro rodiny 

s dětmi místo pro 

společné setkávání, 

sdílení a rozvoj.  

- být svými aktivitami 

otevřené pro celou 

rodinu – rodiče, pra-

rodiče, děti.  

V Centru Pod střechou naleznete služby určené rodinám s dětmi (Rodinné 

centrum Mozaika), dětem a mládeži (Nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-

dež Street) a také různé volnočasové aktivity.  

Kontakt: 

Centrum Pod střechou 

Taušlova 714, Letohrad 

Tel. 731 402 336, 731 420 344 

e-mail: podstrechou@uo.hk.caritas.cz 

 
FB: Rodinné centrum Mozaika Letohrad 

FB: NZDM Street - Letohrad 

3.8.1 Rodinné centrum Mozaika (RC)  

Pravidelné programy r. 2019 

Psychologická poradna PRO; svépomocná skupina Mozaikové dopoledne, Setkávání a Náplavky; zábav-

ný program Rodinné inspirace; cvičení s kojenci, pro těhotné, na diastázu a pánevní dno. 

Pravidelné programy navštívilo celkem: 121 rodin  

Posláním je 

mailto:podstrechou@uo.hk.caritas.cz
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Jednorázové akce r. 2019 

Přednášky: 

Vědomé těhotenství a porod, Jak přežít období vzdoru, Zdravé přebalování, Míčkování – fyzioterapeu-

tická metoda, Moderní ekologická domácnost, Jak se domluvit s teenagerem. 

 

Ostatní jednorázové aktivity 

Karneval, Jarní burza dětského oblečení a potřeb, Velikonoční dílna, Rodinný výlet do Častolovic, Před-

prázdninové posezení, Podzimní burza dětského oblečení a potřeb, Rodinné Vánoční focení, Pochod 

světýlek, Adventní dílna, Mikuláš, Vánoční posezení   

Jednorázových aktivit se zúčastnilo 74 rodin. 

Celkem RC navštívilo 195 rodin. 

Statistika (počet rodin):  

  2016 2017 2018 2019 

Pravidelný  

i nepravidelný program 140 195 164 195 

 
3.8.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street (NZDM) 

Posláním je 

 

 nabízet a poskytovat 

podporu, zázemí a po-

moc dětem a mládeži v 

obtížné životní situaci. 

 

 pomáhat dětem a 

mládeži z nepodnětného 

rodinného prostředí ne-

bo s rizikovým chováním, 

kteří nemají možnost 

trávit smysluplně svůj 

volný čas. (Děti a mládež 

ze sociálně vyloučeného 

prostředí, z neúplných 

rodin, kterým se rodiče 

nevěnují, děti, kterým 

dělá problém škola a 

nemají, s kým se na uči-

vo podívat atd.) 

Cíl: 

 Navazovat a udržovat kontakt s naší cílovou skupinou. 

 Vytvářet podmínky pro změnu jejich stávající obtížné životní situa-

ce, které budou vycházet z jejich vlastních potřeb. 

 Podporovat je v začlenění do skupiny jejich vrstevníků a rozvíjet 

jejich sociální dovednosti.  

 Zvyšovat a zkvalitňovat povědomí široké veřejnosti o službě. 

 

Cílová skupina:    

 Děti a mládež ve věku 6-20 let, které jsou nebo mohou být ohroženy 

obtížnou životní situací, např.: 

 konfliktem se – školou, rodinou, kamarády, partnerem/kou  

a zákonem 

 zažitými negativními zkušenostmi 

 pasivním trávením volného času 

 

Pracovní tým  

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Letohrad a okolí  
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Rok 2019 v NZDM: 

Tento rok čekalo službu stěhování do nových pro-

stor. Již na konci června 2019 jsme jednu sobotu 

pro uživatele připravili „Workshop výroby paletové-

ho nábytku“ do nového Streetu. Mohli si osvojit 

práci s různými nástroji, jako například brusky, 

dláta, či si vyzkoušet, jak náročné je ruční brouše-

ní dřeva, to vše pod dohledem zkušeného dobro-

volníka Jana Koska. Práce je velmi bavila, cítili se 

užiteční a my jim byli vděčni za pomoc. 

Nové prostory umožnily zkvalitnění podmínek pro 

aktivní trávení volného času s důrazem na potla-

čení rizikového chování u dětí a mládeže a přines-

ly tak nové možnosti. Také díky novým prostorům 

došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb, jak 

pro nové uživatele tak i pro ty stávající.  

Nové zařízení disponuje 2 místnostmi – jedná se o 

hlavní klub a kontaktní místnost, určenou pře-

vážně pro nikým nerušený rozhovor pracovníka 

s klientem nebo jako učebna při pomoci se ško-

lou. Tento prostor slouží k efektivnějšímu poskyto-

vání služby, který v minulých prostorách chyběl.  

Příští rok plánujeme Den otevřených dveří, který 

bude zároveň dobrou příležitostí pro potencionální 

zájemce, aby si klub „okoukli“. Rádi bychom, aby 

klub byl vnímaný veřejností ale i uživateli a poten-

cionálními zájemci jako pomoc pro kohokoliv 

v rámci naší cílové skupiny, kdo se ocitne 

v nepříznivé situaci, a nebáli se nás v takovýchto 

případech kontaktovat. 

Statistika: 
  2016 2017 2018 2019 

Počet klientů 100 67 59 71 

3.8.3 Volnočasové aktivity 

Posláním je 

 

nabízet široké 

v e ř e j n o s t i 

smysluplné trávení 

volného času, 

rozvíjet nejrůznější 

stránky osobnosti 

člověka. 

Pracovní tým 

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, externisté, dobrovolníci 

V roce 2019 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY CENTRA POD STŘECHOU 2019 

Dokončená rekonstrukce nám otevřela nové možnosti. Odstěhováním 

NZDM vznikla v centru tělocvična, kterou jsme co nejefektivněji využili. 

 

Tvořivá herna pro MŠ   

O tento kroužek je velký zájem.  V současné době je kapacita jedné skupiny 

naplněna 12 dětmi.  Dvě skupiny jsou v plánu od ledna 2020. 

 

Jóga pro dospělé 

Tento kroužek probíhá dvakrát týdně. V roce 2019 ho využilo 19 žen.  

 

Cvičení pro těhotné 

V roce 2019 jej navštěvovalo 6 žen. 

 

Cvičení diastázy a pánevního dna 

Cvičení v 10 lekcích navštěvovalo 8 žen. 
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Cvičení na míči (ženy s kojenci) 

Cvičení navštěvovaly pravidelně 3 maminky s dětmi. 

 

Cvičení PILATES 

V druhém pololetí roku 2019 cvičení v 10 lekcích pravidelně navštěvovalo 

7 žen. 

 

Relaxační cvičení pro zdraví 

O tento druh cvičení je velký zájem. V druhém pololetí do něj chodilo 13 

cvičenců. 

 

Celkově volnočasové aktivity navštívilo 12 dětí a 56 dospělých. 

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Letošní léto patřilo již tradičně pořádání příměstských táborů. Z důvodu 

rekonstrukce prostor Centra Pod střechou, kde Rodinné centrum Mozaika 

sídlí, proběhly všechny čtyři turnusy v pronajatém areálu Ostrov Orlice, kte-

rý patří místním dobrovolným hasičům. Velikou výhodou zde byly velké 

travnaté plochy na pohybové hry a bazén. Celkem se uskutečnily čtyři týd-

ny táborů.  

 

Tvořící    27 dětí 

Sportovní  26 dětí 

Žůžo dobrodrůžo  28 dětí 

Stroj času   28 dětí 

Statistika (počet klientů): 

  2016 2017 2018 2019 

Volnočas. aktivity 71 52 43 68 

Příměstský tábor 101 55 78 74 
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3.9 Rodinné centrum Kopretina 

Posláním je 

 

vytvářet pro rodiny 

s dětmi místo pro 

s p o l e č n é  

setkávání, sdílení  

a rozvoj.  

Cílová skupina: 

 maminky s dětmi od kojeneckého věku po předškolní věk – setkávání 

maminek 

 děti školního věku - zájmové kroužky 

 

Pracovní tým 

koordinátor projektu, externí pracovníci a dobrovolníci 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Sloupnice 

Rok 2019 v RC: 

Pravidelné akce: 

Dopolední setkávání maminek a dětí do 6 let - každou středu od 8,00 do 12,00 h (pohybové básničky, 

říkadla, společné tvoření, herna).  

 

Kroužky pro děti: 

pololetí 2019 kroužek Taneční a pohybové hry pro děti MŠ a 1. tř. ZŠ – úterý 

kroužek Šikovné ručičky – pro děti 1. st. ZŠ – úterý  

 

pololetí 2019 kroužek Taneční a pohybové hry pro děti MŠ a 1. tř. ZŠ – úterý 

kroužek Šikovné ručičky – pro děti MŠ, 1. a 2. st. ZŠ – každé sudé pondělí 

 

Byl nabízen také kroužek Dívčí tvořivá dílnička pro dívky od 9 let, pro malý zájem nebyl otevřen. 

 

Jednorázové akce: 
Leden 

Tříkrálová sbírka + tříkrálové posezení pro koledníky  

Březen 

Tvořivá dílna pro děti – kočička – Karnevalové odpoled-

ne  

taneční vystoupení dětí z tanečního kroužku na 

„Setkání důchodců“  

Duben 

velikonoční tvoření pro děti – taneční vystoupení dětí 

z tanečního kroužku na velikonočním jarmarku v areálu 

Na Mlejnici 

Květen 

Bleší trh  

Červen 

     Den dětí s ČČK – tvořivá dílna, korálky  

Červenec 

jednodenní výlet do ZOO Lešná  

Říjen 

LEGOHRÁTKY pro děti 

Únor, Říjen, Listopad 

3x odpolední setkání pro maminky s dětmi – herna  

Listopad 

Tvořivá dílna pro děti – malování voskem 

Vánoční tvoření pro ženy – na jarmark 

vánoční jarmark  

Prosinec 

vánoční besídka pro maminky  

dětský Silvestr  

Pravidelný program navštívilo celkem 82 klientů. Jednorázové akce navštívilo 254 účastníků. 

Kontakt 

 

Horní Sloupnice 270  

Tel.:  731 604 601 
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Posláním je: 

 Umožnit klientům aktivně trávit 

část pracovního dne. 

 Poskytnout pomoc při získávání 

nebo obnovování základních 

pracovních návyků, případně 

zvýšit jejich předpoklady pro 

p r a c o v n í  u p l a t n ě n í  n a 

c h r á n ě n é m  

i otevřeném trhu práce. 

 Rozvíjet zejména manuální 

zručnost, přitom maximálně 

využít a respektovat schopnosti 

uživatelů. 

 U klientů, kde vzhledem 

k celkové úrovni schopností 

nebude reálný další postup na 

chráněný nebo podporovaný trh 

práce, je hlavním cílem vytvořit 

alternativu zaměstnání. 

3.10 Sociálně terapeutické dílny Miriam Králíky  (STD) 

Cílová skupina 

Dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let: 

 s lehkým až středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinova-

ným postižením 

 kteří absolvovali některou ze škol, úroveň jejich dovedností, schop-

ností a pracovních návyků jim však v současné době znemožňuje 

uplatnění v zaměstnání 

 žijících na území Králicka 

 

Cíl 

Pomoci klientům: 

 Získat zkušenosti s pracovní činností, vytvořit si základní pracovní 

návyky a pracovní režim, spolupracovat v kolektivu. 

 Posílit vlastní samostatnost v těchto oblastech: sebeobsluha  

a starost o domácnost, orientace v okolí, každodenní rozhodování, 

vyjadřování vlastních názorů a pocitů, odpovědnost za sebe sama, 

smysluplné trávení volného času apod. 

 Získat praktické dovednosti a potřebné sociální návyky. 

 Rozšířit si vlastní znalosti nezbytné pro praktický život a orientovat 

se v nových informačních technologiích. 

 Udržovat pravidelný kontakt s okolní společností, navazovat  

sociální vztahy.  

 Naplňovat jejich individuální potřeby. 

 
Pracovní tým 

 vedoucí, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách 

 

Území, na kterém je služba poskytována 

 Králicko  

Tento rok jsme se zaměřili na rozvoj klientů podle individuálních plánů a s tím souvise-

jící materiální zabezpečení (zakoupili jsme elektrické brusky, stojanovou vrtačku, profi 

tavicí pistole; akustickou kytaru, hudební nástroje typu perkuse nebo sendvičovač k trénování přípravy 

svačin), metodickou aktualizaci a odborné vzdělávání pracovnic (zaměřili jsme se na problematiku vzta-

hů a sexuality u lidí s mentálním postižením, zakoupili jsme odbornou literaturu týkající se mentálního 

postižení a terapií - muzikoterapie, arteterapie..). STD začalo s elektronickou dokumentací v oblasti ma-

pování potřeb a karet klienta.  

Rok 2019 v STD 
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Statistika: 

  2018 2019 

Počet klientů    11 9 

 klienti se zapojili do Tříkrálové sbírky 

 své výrobky prodávali v únoru na Králickém 

festivalu 

 proběhla beseda pro klienty o bezpečnosti, 

protipožární ochraně a chování na silnicích 

 P. Pavel Plíšek nám při návštěvě kostela vy-

světlil důvod slavení Velikonoc 

 návštěva Stezky v oblacích na Dolní Moravě 

 klienti prodávali své výrobky na lichkovském 

jarmarku. 

 výlet klientů a jejich rodin do Liberce: do ZOO 

a iQlandia 

 účast na společenském večeru, spojená 

s hudebním vystoupením a tancem 

 klienti prodávali své výrobky na Zahradní 

slavnosti mateřské školy 

 návštěva tanečního vystoupení „Tančíme pro 

radost“ 

 uspořádali jsme akci „Daruj dárek svému  

učiteli“ 

 zapojili jsme se do Integračního dne zdravot-

ně postižených v Ústí nad Orlicí 

 návštěva Mikuláše s andělem, P. Pavel Plíšek 

s námi o tomto zvyku besedoval 

 účast na vánočním koncertě na Hoře Matky 

Boží 

 návštěva solné jeskyně a Muzea betlémů 

v Žamberku 

 klienti prodávali své výrobky na vánočním  

jarmarku v Králíkách na náměstí. 

 návštěva interaktivního divadelního předsta-

vení Vánoční pohádka 

Z našeho kalendáře: 

Kontakt: 

Sociálně terapeutické dílny Miriam, Příční 352, 

Králíky 

Tel. 734 780 387,  

e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz  

mailto:dilny@uo.hk.caritas.cz
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3.11 Centrum sociálních služeb Lanškroun 

3.11.1 Šance pro rodinu – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(SAS) 

podpora rodin s 

nezaopatřenými 

dětmi, které se 

ocitly v nepříznivé 

sociální situaci a ve 

kterých je narušen 

nebo ohrožen vývoj 

dítěte. Služba je 

určena pro rodiny, 

které potřebují 

podporu při obnově 

svých základních 

funkcí. 

Posláním je: 

 Cílová skupina: 

 

 Rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují 

podporu při obnově svých základních funkcí. 

 Rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní péči a chtějí vytvořit podmínky 

pro návrat dětí zpět do své péče. 

 Těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 

 
Cíl:  

I tento rok byla naše služba spolufi-

nancována v rámci projektu „Rozvoj 

SAS v Pardubickém kraji“. Projekt 

byl podpořen Evropskou unií. 

V únoru proběhla kontrola služby SAS z Krajského úřadu, 

která ocenila dobré nastavení služby. Ke konci roku 

2019 proběhly osobní schůzky s vedoucími pracovníky 

sociálních odborů v České Třebové, Lanškrouně a Žam-

berku, kteří také vyjádřili s naší službou spokojenost. 

Prostřednictvím různých akcí jsme prezentovali naší služ-

bu (např. na setkání „Spolu a včas ohroženým dětem“, u 

Kulatého stolu OSPOD Lanškroun x ZŠ z ORP Lanškroun, 

prezentace v ZŠ,…)  

Během roku se všichni pracovníci účastnili různých ško-

lení, kurzů či konferencí na různá témata. Abychom před-

cházeli syndromu vyhoření, zúčastnili jsme se konferen-

ce „Prevence stresu aneb jak se nezbláznit“ či kurzu 

„Zvládání stresu a stresové zátěže“. Samozřejmostí jsou 

také pravidelné supervize a intervize s psychologem, kte-

rý je součástí našeho týmu. 

V rámci služby SAS spolupracujeme s OSPODy 

(Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Králíky, Žam-

berk). Dále spolupracujeme s Úřady práce, s různými or-

ganizacemi - např. SVP Mimoza, SPC Kamínek, Péče  

o duševní zdraví či organizací Cesta pro rodinu, dále  

s místními psychology či psychiatry. V neposlední řadě 

také se školami, do kterých docházejí děti rodičů, se kte-

rými pracujeme. 

Často také klientům doporučujeme využití služby Občan-

ské poradny, kam je v případě zájmu či potřeby i dopro-

vázíme.  

V letošním roce se podařilo navázat spolupráci 

s několika základními školami na našem území. 

Rok 2019 v SAS: 

1. Samostatně fungující rodina.  

2. Podporovat rozvoj schopností a do-

vedností klientů.  

3. Podporovat rodinu, aby se stávající 

situace zlepšila. 

4. Podpořit rodinu při hledání dalších 

zdrojů pomoci. 

5. Předejít, zmírnit nebo zcela odstranit 

příčiny ohrožení dítěte v rodině  

a poskytnout rodičům a dítěti pomoc 

a podporu pro zachování rodiny jako 

celku.  

6. Podporovat rodinu tak, aby byla sama 

schopna zabezpečit vhodné prostředí 

pro zdravý vývoj všech členů rodiny.  

7. Podporovat rodinu tak, aby byla 

schopna zajistit pravidelnou školní  

i předškolní docházku a vhodné pod-

mínky pro přiměřené vzdělávání dětí.  

8. Podporovat rodinu tak, aby byla 

schopna účelně hospodařit s finanč-

ními prostředky a zajistit chod  

domácnosti. 

Pracovní tým:  

sociální pracovníci 

Území, na kterém je služba poskytována 

Orlickoústecko – přímo v domácím prostředí rodin 

Statistika (počet rodin): 

Kontakt: 

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

tel.: 734 281 416, email:css@uo.hk.caritas.cz 

  2016 2017 2018 2019 

Uživatelů služby    35   29    29   43 

mailto:kuklova.veronika@orlicko.cz


Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

38 

 

3.11.2 Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace (SR) 

Posláním je 

po m o c  r o d i n á m  

a jednotlivcům, kteří 

se ocitli v nepříznivé 

ž i v o t n í  s i t u a c i . 

P o s k y t o v a t  j i m 

podporu tak, aby 

mohli žít samostatný 

život.   

Cíl: 

Pomoc klientům hledat řešení jejich stávající situace.  

Pomoc klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti a 

to zejména rozvojem znalostí a dovedností, posilováním správných návyků, 

nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začle-

nění a zvládnutí podmínek běžného života. 

  

Cílová skupina: 

lidé od 18 do 64 let, kteří jsou:  

 osobou v krizi  

 rodinou s dětmi/dítětem (úplné i neúplné)  

 osobou do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy (rovněž osoby z náhradní rodinné péče)  

 osobou s lehkým mentálním postižením  

 

Pracovní tým 

sociální pracovnici 

 

Území, na kterém službu poskytujeme: 

Orlickoústecko – přímo v domácnostech klientů  

V roce 2019 jsme v rámci 

služby Sociální rehabilitace 

pracovali s 16 klienty na zlepšení jejich života v různých 

oblastech. Převážně se jednalo o klienty, kteří mají trvalý 

pobyt v Lanškrouně a okolí. Za úspěch považujeme, že 

se dva klienti, kteří dříve využívali službu NDC a byli 

osobami bez přístřeší, přestěhovali do městských bytů v 

Lanškrouně na základě mimořádného přidělení bytu a 

žijí nyní běžným způsobem života. Dalšímu klientovi se 

podařilo uhradit dluh vůči obci.  

S klienty jsme řešili také záležitosti týkající se jejich dětí 

a školní docházky – podařilo se, aby syn klienta přestou-

pil na jinou školu, kde se mu daří, nebo jsme pomáhali 

klientovi v přípravě na nástup dcery do první třídy.  

Klienty jsme připravovali na nástup do zaměstnání a 

podporovali jsme je ve spolupráci s ÚP. Jedné klientce 

jsme pomáhali s vyřízením žádosti nadaci Patron dětí. 

Dalšímu klientovi byla schválena insolvence. 

V roce 2019 jsme uspořádali celkem čtyři ambulantní 

setkání pro klienty. V dubnu proběhlo „Dopoledne na 

zahradě“, kdy jsme se s klienty věnovali práci na zahra-

dě a celou akci jsme zakončili opékáním špekáčků. 

V červenci proběhla akce „Pečení rebarborového kolá-

če“. V říjnu jsme s klienty opět pracovali na zahradě 

v rámci akce „Zazimování zahrady“. Společně jsme na-

příklad zryli záhony a uhrabali listí. V prosinci proběhla 

akce „Pečení vánočního cukroví“, s klienty jsme napekli 

cukroví na předvánoční akci pro osoby bez přístřeší.  

V průběhu roku absolvovali pracovníci školení a kurzy 

zaměřené na sociální práci s osobami s duševním one-

mocněním, systém dávek hmotné nouze, prevenci stresu 

a vyhoření. Tím se snažíme kvalitu a efektivitu služby 

neustále zvyšovat. 

Spolupracovali jsme především s OSPOD Lanškroun a 

sociálním kurátorem pro dospělé města Lanškroun. Po-

dařilo se nám navázat spolupráci s Odborem investic a 

majetku na Městském úřadě v Lanškrouně. Spolupráce 

probíhá také s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce v 

Lanškrouně, především s oddělením hmotné nouze. Spo-

lupracujeme s místní psychiatričkou a s psychology. Dále 

spolupráce probíhá s Městskou policií Lanškroun, 

s organizacemi Občanská poradna Ústí nad Orlicí, Péče o 

duševní zdraví a Cesta pro rodinu. Klienty v případě je-

jich zájmu a potřeby k odborníkům doprovázíme. 

Rok 2019 v SR: 

Statistika: (klientů)                2016                  2017                 2018 2019 

                   9                    12                    17 16 

Kontakt: 

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01  Lanškroun 

Tel. 734 281 416,  

e-mail: css@uo.hk.caritas.cz  

mailto:css@uo.hk.caritas.cz
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Posláním je: 

Nízkoprahové denní 

centrum Lanškroun je 

u r č e n o  l i d e m 

v nepříznivé sociální 

situaci, kteří potřebují 

pomoc při zajištění 

základních potřeb. 

 

3.11.3 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší (NDC) 

Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob  

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 

 
Cíl: . 

 Snížit akutní zdravotní, hygienická a 

bezpečnostní rizika osob žijících na 

okraji společnosti. 

 Umožnit lidem přicházejících do 

NDC najíst se a napít se. 

 Poskytnutí sociálního poradenství s 

cílem vyřešit či zmírnit komplikova-

nou osobní situaci uživatele. 

 Zmírnit negativní psychosociální do-

pady související se ztrátou bydlení a 

zaměstnání. 

 Pomoci klientům v orientaci v právní 

a sociální oblasti související se ztrá-

tou bydlení a zaměstnání.  

 Zvýšit sebedůvěru klientů - podpora 

a posilování psychické soběstačnos-

ti při řešení krizové situace. 

 Zvýšit povědomí veřejnosti o proble-

matice bezdomovectví. 

 Hledat individuální vhodné řešení 

životní situace klientů.  

 Znovuzačleňování uživatele do spo-

lečnosti.  

 Motivovat klienty k aktivnímu řešení 

vlastní situace a k  převzetí odpo-

vědnosti za svůj život.  

Během roku 2019 využilo služ-

bu NDC celkem 27 klientů, kte-

ří dohromady uskutečnili 498 návštěv. Někteří klienti 

navštěvují NDC pravidelně, i několikrát do týdne. Evido-

vali jsme také klienty, kteří pouze projížděli městem, po 

návštěvě NDC pokračovali dál v cestě a službu tedy vyu-

žili pouze jednorázově. 

Klienty podporujeme a motivujeme k řešení jejich obtíž-

né životní situace. V osobních cílech klientů se nejčastě-

ji objevoval záměr, který se týkal pravidelné osobní  

hygieny, což klientům umožňuje zachovat si lidskou tvář 

a důstojnost. Dalším cílem byla také pravidelná spolu-

práce s ÚP - registrace do evidence uchazečů o zaměst-

nání a vyřízení sociálních dávek. Jednomu klientovi se 

podařilo vyřídit si nový občanský průkaz. Dále pracuje-

me například na hledání stálého zaměstnání a zajištění 

ubytování. Dvěma klientům se podařilo zajistit si ubyto-

vání v Centru sociálních služeb v Lanškrouně.  

Klienti nám často pomáhají s udržováním pořádku 

v okolí Centra sociálních služeb – zametají, hrabou listí 

a odhrnují sníh, pokud je potřeba. 

V prosinci jsme pro klienty ve spolupráci s DDM  

Damián, Rodinným centrem Dětský svět, panem Jiřím 

Hurychem a jeho přáteli a Obchodním družstvem Kon-

zum uspořádali akci s názvem „Předvánoční setkání lidí 

bez přístřeší“. Akce se konala v prostorách Centra soci-

álních služeb v Lanškrouně. Pro klienty byl připraven 

guláš, drobné občerstvení včetně vánočního cukroví a 

kulturní představení děvčat z DDM. K poslechu hrála 

živá hudba, klienti si na závěr akce odnesli vánoční ba-

líčky. Akce se zúčastnilo 10 lidí. Akci svou přítomností 

podpořil také sociální kurátor pro dospělé města Lan-

škroun, Radní města a zástupce Městské policie Lan-

škroun. 

Snažíme se zvyšovat kvalitu a efektivitu služby NDC. 

Pracovníci absolvovali školení a kurzy s různými tématy 

- práce s agresivním klientem, efektivní komunikace, 

práce s emocemi a prevence syndromu vyhoření.  

Všichni pracovníci absolvovali stáž v Azylovém domě pro 

muže v Zábřehu. Pravidelně také probíhají intervize  

týmu s naší psycholožkou.  

Spolupracujeme se sociálním kurátorem pro dospělé 

města Lanškroun, Městskou policií Lanškroun, místní 

psychiatričkou, Kontaktním pracovištěm Úřadu práce 

ČR v Lanškrouně a Občanskou poradnou Ústí nad Orlicí. 

Po schůzce na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

v Lanškrouně jsme obdrželi pochvalu za dobrou  

spolupráci. 

Rok 2019 v NDC: 

Pracovní tým 

- sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách 

 
Území, na kterém je služba poskytována: 

zařízení v Lanškrouně je otevřeno všem lidem bez domova 
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Statistika: 

  2016 2017 2018 2019 

klientů   33    31   37 27 

návštěv 260  380  532 498 

Kontakt: 

 

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01  Lanškroun 

Tel. 734 281 416, e-mail: css@uo.hk.caritas.cz  

3.12 Sociální sprcha Ústí nad Orlicí 

Posláním je 

sloužit lidem bez 

domova k prove-

d e n í  o s o b n í  

hygieny.  

Pracovní tým 

administrativní pracovnice  

Sr. P. Rychnovská se zúčastnila 21.-22.3. 

v České Třebové školení „Komunikace s klienty s 

duševním onemocněním“. Zanedlouho poté navštívil sociální sprchu klient se 

zvláštním chováním. Díky školení tak mohla správně vyhodnotit, jak 

s klientem zacházet. 

10.4. informovala Sr. P. Rychnovská pracovnici oddělení Hmotné nouze ÚP 

v Ústí nad Orlicí o službách Charity pro osoby bez přístřeší a předala jí přísluš-

ný letáček. 

Klienti podepisovali petici „Doma je doma“. 

Klienti si mezi sebou řeknou informaci o sociální sprše. Ti obeznámenější při-

vedou „nováčka“ s sebou. 

Rok 2019 v Sociální sprše: 

Statistika: 

   2016 2017 2018  2019 

klientů          21       21          41 29 

návštěv         130      201        203 176 

Kontakt: 

OCH UO 

17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí 

Tel. 731 402 314 

mailto:css@uo.hk.caritas.cz
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3.13 Sociální šatník  

Posláním je 

organizovat sbírky 

použitého šatstva, 

třídit ho a dále vyu-

žívat pro klienty  

našich služeb. 

Cílová skupina: 

Šatstvo po vytřídění dále slouží 

 sociálně potřebným rodinám s dětmi 

 lidem bez domova 

 klientům Pobytového střediska žadatelů o mezinárodní ochranu 

v Kostelci nad Orlicí.  

 
Pracovní tým 

- dobrovolnice  

Rok 2019 ve službě: 

Uspořádali jsme jarní a podzimní sbírku šatstva v Letohradě. 

Každý měsíc proběhla sbírka šatstva v Letohradě a v Lanškrouně. 

Dvakrát měsíčně jsme po celý rok nabízeli šatstvo klientům v Pobytovém středisku v Kostelci n.O. 

Statistika klientů v Pobytovém středisku:  

  2016 2017 2018 2019 

Obslouženo klientů 547 596 510 499 

Kontakty: 

Letohrad, Na Kopečku 356, tel. 734 769 713 

Každou první středu v měsíci od 13 do 16 hod. 

 

Lanškroun, Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556 

Každý první čtvrtek v měsíci od 9.30 do 15.30 hod. 

3.14 Dobrovolníci 

V naší činnosti nám pomáhá řada lidí, bez jejichž přispění by některé aktivity nemohly být vůbec usku-

tečněny. Dobrovolníci nám pomáhají zejména v těchto oblastech: 

- Tříkrálová sbírka  

- čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce  

- organizace Charitního plesu  

- sbírky šatstva 

- činnost RC Kopretina Sloupnice  

- RC Mozaika - lektorování volnočasových krouž-

ků, organizace příměstského tábora, úklid, hlídání 

dětí 

Statistika: 

(počet dobrovolníků) 
  2016 2017 2018 2019 

dlouhodobí 20 13 8 12 

krátkodobí 50 30 45 37 

odpracováno hodin 1.305 920 926 1.006 



Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

43 

 

3.15 Adopce na dálku 

V letošním ročníku sbírky se v kostelech letohradské farnosti a díky individuálním dárcům vybralo 

99.085,- Kč na podporu vzdělání dětí z nejchudších částí Indie. 

Z této částky bylo použito 60.000 Kč na zaplacení dalšího roku studia pro dvanáct dětí z oblasti Bel-

gaum a Bangalore, které letohradská farnost ve spolupráci s OCH UO a dalšími jednotlivci podporuje. 

Zbývajících 39.085,- Kč bylo zasláno jako jednorázový příspěvek pro děti z projektu, které jsou nyní 

momentálně bez dárce. 

Projekt Adopce na dálku vznikl v roce 2000 v diecézi Belgaum (stát Karnataka, Indie) a v roce 2005 

byl rozšířen do diecéze Bangalore. V diecézi Belgaum je projekt nazván BALA JEEVAN JYOTHI, což zna-

mená „dát naději a světlo dětem“, v diecézi Bangalore se jmenuje ASHA - „naděje“. 

Projekt Adopce na dálku má pro indické děti velký význam. Vzdělání jim umožní zajistit si v budoucnu 

kvalifikovanou práci. Pět tisíc Kč ročně tak může zásadně změnit život jednoho dítěte v Indii. 

Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli na tento projekt. 

Více informací k projektu v Letohradě najdete na: www.uo.charita.cz a ke koordinaci projektu Adopce 

na dálku: www.hk.caritas.cz, FB: adopce.dchhk.cz 

3. 16 Ekonomická činnost 

 

3.16.1 Prodejna papírnictví Letohrad 

Prodejna nabízí bohatý sortiment kancelářských, školních a výtvarných potřeb. Provozovna si našla své 

stálé zákazníky a stabilní místo v obchodní síti prodejen tohoto druhu v Letohradě.  

3.16.2 Fotovoltaická elektrárna Ústí n.Orl.  

Fotovoltaická elektrárna, umístěná na střeše domu Oblastní charity v Ústí nad Orlicí v ulici 17. listopa-

du, je v provozu od r. 2010 a její celkový instalovaný výkon je 5,06 kWp. Výroba elektrické energie 

kryje spotřebu v domě, ve kterém jsou umístěny kanceláře charitních služeb, nadprodukce je určena 

do veřejné sítě. Za rok elektrárna vyrobí v Ø 4,6 MWh. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního  

prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Na Kopečku 356 

Letohrad 

Tel. 465 620 247, 733 755 896 

e-mail: papirnictvi@uo.hk.caritas.cz 

provozní doba: 

pondělí až pátek:  7.30 – 12.00 

13.00 – 17.00 h. 

sobota:               8.30 – 11.00 h. 

http://www.uo.charita.cz
http://www.hk.caritas.cz
mailto:papirnictvi@uo.hk.caritas.cz
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3.16.3 Kopírování, laminování, kroužková vazba 

Tyto služby nabízíme veřejnosti na správním středisku v Letohradě, Na Kopečku 356, tel. 465 621 281. 

3.17 Tříkrálová sbírka 

Největší dobrovolnická akce v regionu i v celé ČR se setkala opět s pozitivním ohlasem. Do 603 poklad-

niček bylo v r. 2019 vykoledováno celkem 3.078.392,- Kč. 

Do této akce, kterou organizujeme na Orlickoústecku, se zapojuje řádově na dva tisíce dobrovolníků, 

kteří organizují akci v místě svého bydliště. Díky nim a díky spolupráci s úřady, obcemi, farnostmi, ško-

lami, občanskými spolky a množstvím ochotných lidí lze TS pořádat v takovém rozsahu.  65 % 

z vykoledované částky zůstává Oblastní charitě UO. V r. 2019 jsme výtěžek použili na činnost domácí 

hospicové péče, sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby, občanské porad-

ny, Centra pod střechou v Letohradě, RC Kopretina Sloupnice, sociální rehabilitace, Nízkoprahového 

denního centra pro osoby bez přístřeší v Lanškrouně a sociální sprchy v Ústí n.O., přímou pomoc, dar na 

realizaci humanitárních projektů v zahraničí  a mimořádné situace.  

Děkujeme všem dárcům a všem dobrovolníkům, kteří na sbírce obětavě a nezištně spolupracovali. 
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 4. 4. Finanční zpráva 

Hodnocení ekonomiky 2019 

 
Hodnocení základních údajů z účetní uzávěrky 

 
Celkový obrat se od roku 2018 zvýšil o 1,9 mil. Rozšířily se služby osobní asistence, pečovatelské 

služby a Šance pro rodinu.  

 

Stav a pohyb majetku 
 

V roce 2019 byla pořízena 3 osobní auta pro potřeby charitní ošetřovatelské péče, 1 osobní auta 

pro Sociálně aktivizační službu Šance pro rodinu a 1 osobní auto pro hospicovou péči celko-

vé hodnotě 1 663 tis.  

Byly vyřazeny 4 os. automobily  pořízené v roce 1999 až 2004 . 

U budov bylo provedeno technické zhodnocení za 7 300 tis.Kč. U evidovaného majetku 

v podrozvahové evidenci byl vyřazen majetek za 199 tis. a zařazen za 782 tis. Kč. 

Stav majetku (v tis) k 1.1.2019                                                51 913                                 

Přírůstek 9 047  

Úbytek 919 

Stav majetku ( v tis) k 31.12.2019 60 041 

 

Stav fondů k 1.1.2019 1 620 

přírůstek fondů 2 923 

úbytek fondů 1 405 

stav fondů k 31.12.2019 3 138 

Předpokládaný vývoj organizace 

V roce 2020 vyměníme výlohu a vchodové dveře u prodejny papírnictví a upravíme zázemí pro 

mytí a dezinfenkci  kompenzačních pomůcek v Letohradě. 

 

V oblasti výzkumu a vývoje  

Nemáme žádné aktivity v této oblasti. 

 

Vlastní akcie nebo vlastní podíly 

Nemáme 

 

Aktivity v ochraně životního prostředí a pracovněprávních vztahů 

Organizace zaměstnávala průměrně za rok 2019  79 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 

74 osob pracujících na základě dohod. Klademe velký důraz na rozvoj dalšího vzdělávání zaměst-

nanců. Zajišťuje zaměstnancům zákonem dané povinné vzdělání k dané pracovní pozici. 

 

Nemáme žádnou organizační složku v zahraničí. 
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Významné události po rozvahovém dni. 

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních 
měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V roce 
2020 Účetní jednotka pracovala kvůli COVID-19 v omezeném režimu.  I když v době zveřejnění 
této účetní závěrky vedení Účetní jednotky nezaznamenalo významný pokles poskytovaných slu-
žeb, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost 
Účetní jednotky, ale již teď Účetní jednotka očekává v roce 2021 výpadek v příjmech, resp. dota-
cích. Vedení Účetní jednotky bude pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne 
veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Účetní jednotku a její zaměst-
nance. 
Vedení Účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a činnost a dospělo k 
závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.  Vzhledem k 
tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Účetní jednotka bude 
nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

23 261

8 682

16 679

6 653

1 148

1 981

829

Tržby za služby a zboží Ostatní Dotace Nájemné Přijaté zálohy TKS Dary

Příjmy 
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17 198

16 272

1 694

19

1 662

60

424
324

4 152

961 1 779

Tržby od zdrav. pojišťoven Dotace Tržba za CHPS, OA a DHP Ostatní služby - fakultativní

Půjčovné za pomůcky Tržba za solární energii Tržba ostatní služby Tržby z prodejen

Ostatní výnosy Přijaté dary Zúčtování fondů

Výnosy 

Náklady a výnosy ošetřovatelská služba, Hospicová péče 

Materiál a energie 2 033 304 Tržby za služby 17 428 740 

Opravy  553 090 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 704 912 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 10 832 140 
Ostatní výnosy, odpisy dotací a 

darů 
170 296 

Pojištění a ost. soc. nákl. 3 491 464 Přijaté dary 466 538 

Ostatní 666 268 Dotace 1 108 263 

Odpisy 799 401 Zúčtování fondů 956 188 

Náklady celkem 19 080 579 Výnosy celkem 20 130 025 

Hospodaření středisek 

Náklady a výnosy pečovatelské služby Ústí n.O. a Letohrad   

Materiál a energie 329 666 Tržby za služby 661 908 

Opravy  139 569 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 131 599 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 2 297 864 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 369 855 

Pojištění a ost. soc. nákl. 768 591 Přijaté dary 68 764 

Ostatní 167 782 Dotace 2 881 072 

Odpisy 390 350 Zúčtování fondů 46 620 

Náklady celkem 4 225 421 Výnosy celkem 4 028 219 
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Náklady a výnosy Rodinného centra Kopretina Sloupnice + příměstský tábor Sloupnice 

Materiál a energie 10 546 Tržby za služby 33 001 

Opravy  1 212 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 20 139 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 29 305 
Ostatní výnosy, odpisy dotací a 

darů 
0 

Pojištění a ost. soc. nákl. 6 142 Přijaté dary 0 

Ostatní 1 792 Dotace 36 000 

Odpisy 92 Zúčtování fondů 0 

Náklady celkem 69 228 Výnosy celkem 69 001 

Náklady a výnosy NZDM + příměstský tábor + volnočasové aktivity   

Materiál a energie 141 499 Tržby za služby 111 155 

Opravy  39 219 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 89 074 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 1 039 007 
Ostatní výnosy, odpisy dotací a 

darů 
0 

Pojištění a ost. soc. nákl. 329 319 Přijaté dary 0 

Ostatní 48 922 Dotace 1 379 617 

Odpisy 153 939 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 1 840 979 Výnosy celkem 1 490 772 

Náklady a výnosy Rodinného centra Mozaika Letohrad   

Materiál a energie 72 450 Tržby za služby 62 365 

Opravy  92 155 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 35 809 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 281 833 
Ostatní výnosy, odpisy dotací a 

darů 
25 604 

Pojištění a ost. soc. nákl. 85 949 Přijaté dary 0 

Ostatní 19 554 Dotace 337 538 

Odpisy 76 545 Zúčtování fondů 37 465 

Náklady celkem 664 295 Výnosy celkem 462 972 

Náklady a výnosy Půjčovna kompenzačních pomůcek   

Materiál a energie 112 628 Tržby za služby 0 

Opravy  62 821 Půjčovné za pomůcky 1 662 122 

Služby,zboží 62 632 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 549 587 
Ostatní výnosy, odpisy dotací a 

darů 
12 401 

Pojištění a ost. soc. nákl. 183 039 Přijaté dary 320 

Ostatní 48 875 Dotace 0 

Odpisy 24 269 Zúčtování fondů 7 000 

Náklady celkem 1 043 851 Výnosy celkem 1 681 843 
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Náklady a výnosy osobní asistence 

Materiál a energie 302 524 Tržby za služby 820 359 

Opravy  86 985 Půjčovné za pomůcky   

Služby,zboží 105 552 
Tržby z prodeje zboží, 

majetku 
  

Mzdové náklady 2 553 313 
Ostatní výnosy, odpisy 

dotací a darů 
0 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
794 572 Přijaté dary   

Ostatní 141 506 Dotace 3 224 641 

Odpisy 61 429 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 4 045 881 Výnosy celkem 4 045 000 

Náklady a výnosy občanská poradna     

Materiál a energie 48 420 Tržby za služby 5 000 

Opravy  36 743 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 133 431 
Tržby z prodeje zboží, 

majetku 
0 

Mzdové náklady 1 139 919 
Ostatní výnosy, odpisy 

dotací a darů 
0 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
380 874 Přijaté dary 6 000 

Ostatní 98 408 Dotace 1 653 902 

Odpisy 58 314 Zúčtování fondů 0 

Náklady celkem 1 896 109 Výnosy celkem 1 664 902 

Náklady a výnosy papírnictví, pronájem nebytových prostor,  kopírování   

Materiál a energie 23 840 Tržby za služby 5 229 

Opravy  17 098 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 1 508 374 
Tržby z prodeje zboží, 

majetku 
2 313 773 

Mzdové náklady 425 099 
Ostatní výnosy, odpisy 

dotací a darů 
94 749 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
134 946 Přijaté dary   

Ostatní 31 739 Dotace   

Odpisy 47 490 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 2 188 586 Výnosy celkem 2 413 751 

Náklady a výnosy Sociální šatník PoS Kostelec n.O.   

Materiál a energie 5 244 Tržby za služby   

Opravy  1 957 Půjčovné za pomůcky   

Služby,zboží 1 518 
Tržby z prodeje zboží, 

majetku 
  

Mzdové náklady 35 642 
Ostatní výnosy, odpisy 

dotací a darů 
46 762 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
0 Přijaté dary 24 740 

Ostatní 875 Dotace 0 

Odpisy 150 Zúčtování fondů 0 

Náklady celkem 45 386 Výnosy celkem 71 502 
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Náklady a výnosy Šance pro rodinu ( SAS a SR)   

Materiál a energie 153 524 Tržby za služby 79 353 

Opravy  206 842 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 128 717 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 2 369 521 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 209 666 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
799 063 Přijaté dary 0 

Ostatní 114 315 Dotace 3 192 000 

Odpisy 241 982 Zúčtování fondů 37 493 

Náklady celkem 4 013 964 Výnosy celkem 3 518 512 

Náklady a výnosy Sociálně terapeutické dílny Králíky, cvičný krámek   

Materiál a energie 230 459 Tržby za služby 0 

Opravy  49 202 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 167 657 Tržby z prodeje zboží, majetku 53 243 

Mzdové náklady 937 503 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 10 023 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
301 601 Přijaté dary 5 859 

Ostatní 57 111 Dotace 1 578 950 

Odpisy 2 495 Zúčtování fondů 0 

Náklady celkem 1 746 028 Výnosy celkem 1 648 075 

Náklady a výnosy Dům pokojného stáří - nájemné   

Materiál a energie 17 374 Tržby za služby 74 000 

Opravy  76 390 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 12 957 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 96 911 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 746 265 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
32 857 Přijaté dary 0 

Ostatní 7 065 Dotace 0 

Odpisy 576 710 Zúčtování fondů 0 

Náklady celkem 820 264 Výnosy celkem 820 265 

Náklady a výnosy nízkoprahové denní centrum Lanškroun   

Materiál a energie 17 924 Tržby za služby 0 

Opravy  10 544 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 14 499 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 303 352 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 30 767 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
88 756 Přijaté dary 2 370 

Ostatní 14 510 Dotace 392 000 

Odpisy 34 174 Zúčtování fondů 556 

Náklady celkem 483 759 Výnosy celkem 425 693 

Náklady a výnosy Soc. sprcha pro lidi bez přístřeší UO   

Materiál a energie 6 896 Tržby za služby 0 

Opravy  2 795 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 2 299 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 65 450 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 0 

Pojištění a ost. soc. ná-

kl. 
22 186 Přijaté dary 10 000 

Ostatní 3 064 Dotace 60 000 

Odpisy 1 856 Zúčtování fondů 12 970 

Náklady celkem 104 546 Výnosy celkem 82 970 
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Náklady a výnosy ostatní Správní středisko, ples, FVE   

Materiál a energie 46 710 Tržby za služby 113 554 

Opravy  12 988 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby,zboží 46 189 Tržby z prodeje zboží, majetku 0 

Mzdové náklady 206 810 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 393 034 

Pojištění a ost. soc. nákl. 69 031 Přijaté dary 376 639 

Ostatní 106 967 Dotace 427 563 

Odpisy 256 361 Zúčtování fondů 680 559 

Náklady celkem 745 056 Výnosy celkem 1 991 349 

CELKEM 

Materiál a energie 3 553 008 Tržby za služby 19 394 664 

Opravy  1 389 610 Půjčovné za pomůcky 1 662 122 

Služby,zboží 3 165 358 Tržby z prodeje zboží, majetku 2 367 016 

Mzdové náklady 23 163 256 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 2 109 422 

Pojištění a ost. soc. nákl. 7 488 390 Přijaté dary 961 230 

Ostatní 1 528 753 Dotace 16 271 546 

Odpisy 2 725 557 Zúčtování fondů 1 778 851 

Náklady celkem 43 013 932 Výnosy celkem 44 544 851 



Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

53 

 

 5. Zpráva auditora 

Z P R Á V A  N E Z Á V I S L É H O 
A U D I T O R A 

 
 

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy 
účetní jednotky 

 

 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Leto-

hrad 
 

za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 

 
 
Přílohy:  

 
Rozvaha k 31.12.2019 
Výkaz zisku a ztrát za rok 2019 

Příloha v účetní závěrce za rok 2019 v plném rozsahu 

Výroční zpráva 2019 
 
 
 
 
Všechny přílohy této zprávy jsou opatřeny razítkem a podpisem auditora.  
 
 
 
 
Rychnov nad Kněžnou, dne 30.6.2020 
 
 
c.k.audit, s.r.o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1927 
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Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 
 
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroč-
ní zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení Účetní 
jednotky. 

 
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povin-
ností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 
informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jed-
notce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 
(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohle-
dech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní infor-
mace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v 
kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovliv-
nit úsudek činěný na základě ostatních informací. 
 
Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že: 
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 

všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
 
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Účetní jednotce, k nimž jsme dospěli 
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci 
uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti 
nezjistili. 
 
Odpovědnost statutárního orgánu Účetní jednotky za účetní závěrku 
 
Statutární orgán Účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v 
souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sesta-
vení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chy-
bou. 
 
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetní jednotky povinen posoudit, zda je Účetní jednot-
ka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího 
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, 
kdy statutární orgán plánuje zrušení Účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reál-
nou možnost, než tak učinit. 
 
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 
 
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš 
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s 
výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou 
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za význam-
né (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická roz-
hodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 
 
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého 
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 
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Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu dle vyhlášky  
č. 504/2002 Sb. 

Účetní období od 1.1. 2019 do 31.12.2019 
        

I. Obecné údaje 

1. Údaje o účetní jednotce 

Název účetní jednotky Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Sídlo Na Kopečku 356, Letohrad 

IČO 44468920 

Právní forma evidovaná právnická osoba dle zákona o církvích 

Předmět činnosti a poslání účetní jednotky, tj. činnosti 
hlavní, hospodářské, případně další činnosti, a účel, pro 
který byla zřízena 

koordinace činnosti a poskytování sociálně zdravotnických služeb a dalších 
služeb humanitárního charakteru, práce s dětmi a mládeží, zřizování a provo-
zování zařízení poskytujících duchovní a hmotné služby v Pardubickém kraji 

Statutární orgány ředitel - Ing Marie Malá, zástupce ředitele Bohumila Šťovíčková 

Organizační složky s vlastní právní osobností nejsou         

Rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní zá-
věrka sestavuje 

31.12.2019         

Datum vzniku - zápisu do veřejného rejstříku 01.01.2003 

Zakladatel, zřizovatel Biskupství královehradecké, IČ 00445134 

Vklady do vlastního jmění, povaha a výše těchto vkladů, 
zápis vkladů do příslušného rejstříku 

Na účet 911 jsou v průběhu roku účtovány sbírky a jiné dary, na účet 901 dary 
na nákup dlouhodobého majetku, dotace na dlouhodobý majetek 

Název, sídlo a právní forma každé účetní jednotky, v níže 
je účetní jednotka společníkem s ručením neomezeným 

žádné nejsou         

Název jiných úč. jednotek, v nichž má úč. jednotka sama 
nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a 
na její účet drží podíl, reps. akcie - výše podílu, počet ak-
cií, hodnota a druh, výše základního kapitálu, vlastního 
jmění, fondů, VH za minulé období 

žádné nejsou         

V případě ohrožení předpokladu nepřetržitého pokračování 
v činnosti či omezování či zabraňování v této činnosti po-
kračovat i v dohledné budoucnosti - informace o použitém 
způsobu zohlednění v účetnictví 

x         
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Změny v registraci provedené v účetním 
období 

x 

Organizační struktura účetní jednotky ředitel oblastní charity - vedoucí středisek - jednotliví zaměstnanci 

Zásadní změny organizační struktury nebyly 

2. Zaměstnanci a jejich osobní náklady 

  2019 2018   

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců  69  69  osob 

*z toho členění dle kategorií       

zdrav. sestry, lékař 27  31  osob 

      osob 

   ostatní 42  38  osob 

Osobní náklady zaměstnanců v členění dle 
výkazu zisků a ztrát 

31333  30060  tis.Kč 

… mzdové náklady 23164  22165  tis.Kč 

… zákonné sociální pojištění 7488  7190  tis.Kč 

… ostatní sociální ojištění 0  0  tis.Kč 

… zákonné sociální náklady 681  705    

… ostatní sociální náklady 0  0  tis.Kč 

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou 
zároveň členy statut., kontrolních či jiných 

orgánů (dle kategorií) 
2  2  osob 

Odměny členům řídících organů určených 
statutem, stanovami, zřizovací listinou, z 

titulu jejich funkce 
0  0  tis.Kč 

Odměny členům kontrolních a jiných orgánů 
určených statutem, stanovami, zřizovací 

listinou, z titulu jejich funkce 
0  0  tis.Kč 

Výše vzniklých či sjednaných dluhů ohledně 
požitků bývalých členů těchto orgánů dle 

kategorií 
0  0    

Účast členů řídících, kontrolních či jiných 
orgánů a jejich rodinných příslušníků v oso-
bách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 
období obchodní nebo jiné smluvní vztahy 

0,00   0,00     
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3. Zálohy, závdavky, dluhy (s uvedením výše, úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutá zajištění a ostatní plnění v 
peněžní i nepeněžní formě (bezplatné předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých či nemovitých věcí, 

využití služeb, penzijní připojištění, záruky atd.) 

Plnění řídících organů (vč. bývalých členů) nebylo     tis.Kč 

Plnění kontrolních orgánů (vč. bývalých členů) nebylo     tis.Kč 

Plnění jiných orgánů (vč. bývalých členů) nebylo     tis.Kč 

II. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňo-
vání a odpisování s ohledem na významnost 

1. Způsob ocenění významných složek majetku a závazků 

a) zásob nakupovaných a vytvořených   vlastní činností pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích nákladů 

b) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vy-
tvořeného vlastní činností 

nebylo 

c) pohledávky jmenovitou hodnotou 

d) cenných papírů a podílů, derivátů nebylo 

e) závazků jmenovitou hodnotou 

f) ostatních významných složek majetku   

2. Stanovení úprav hodnot majetku - opravné položky         

*způsob stanovení x         

*zdroj informací pro stanovení výše           

4. Významné změny metod a ochylky od metod včetně uvedení důvodů a vyčíslení vlivu na majetek a závazky, na finanční 
situaci a VH 

*způsobu oceňování nebylo         

*způsobů odpisování nebylo         

*postupů účtování nebylo         

*uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového 
vymezení 

nebylo         

5. Významné opravné položky k majetku            

*druh nebyly         

*způsob stanovení nebyly         

*zdroj informací pro stanovení výše nebyly         
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6. Stanovení odpisů majetku s ohledem na významnost 

*způsob stanovení odpisové plány dle životnosti majetku 

*zdroj informací pro stanovení výše karty plánů odpisů 

7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu s ohledem na významnost 

*použitý kurs (běžný/pevný) není 

*periodicita změn pevných kursů není 

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků podle zákona 

*druh majetku / závazku x 

*popis použitého oceňovacího modelu při ocenění 
cenných papírů a derivátů 

  

*změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podí-
lu ekvivalencí - dle druhů finančního majetku - a 
způsob zaúčtování 

  

* údaje o rozsahu a podstatě, vč. hlavních podmínek 
a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh 
a učitost budoucích peněžních toků 

          

* změny reálných hodnot  během účetního období 
na příslušném účtu 92 

  

*Důvody a výše opravné položky, pokud nebyly ma-
jetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo 
ekvivalencí 

  

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 

1. Významné položky či skupiny položek z účetních výkazů, jejichž uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení 
finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření, pokud informace nevyplývají z výkazů 

Významné položky, které nevyplývají z výkazů na účtu 343 jsou zaúčtována i dodatečná přiznání podaná v roce 2020 vzta-
hující se k roku 2019 

Významné položky aktiv, pokud informace nevyplý-
vají přímo z rozvahy - rozpis 

Přírůstky Úbytky 

TZ staveb 7326 tis., pořízení aut 1663 tis. auta 919 tis. Kč  

Významné položky kompenzované ve výkazech s 
jinými položkami: 

  

*přijaté dotace na investiční a provozní účely - rozpis 
s uvedením výše dotací a jejich zdrojů 

provozní dotace 16272 tis. (dotace z rozpočtu PK 1013 tis., účelová dotace z 
rozpočtu PK 9194 tis., dotace MěÚ 1128 tis., dotace MPSV rodina 269 tis., 
dotace MPSV z OPZ 725 tis., dotace PK z OPZ 3515 tis., dotace MAS 428 
tis.,  

*rozpis dlouhodobých bank. úvěrů včetně úrokových 
sazeb a popisu zajištění úvěru 

nejsou 

*jiné: nejsou 

* výše splatných dluhů pojistného na sociálním zabezpe-
čení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - výše, 
datum vzniku, splatnost 

nejsou 

* výše splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění - 
výše, datum vzniku, splatnost 

nejsou 

* výše evidovaných daňových nedoplatků u místně pří-
slušných finančních orgánů - výše, datum vzniku, splat-
nost 

nejsou 
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Významné události od rozvahového dne do okamžiku 
sestavení závěrky 

HV (zisk roku 2018) byl převeden na účet 932 - nerozdělený zisk minulých let. 
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 
(koronavirus). V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a 
způsobil rozsáhlé ekonomické škody. V roce 2020 Účetní jednotka pracovala 
kvůli COVID-19 v omezeném režimu.  I když v době zveřejnění této účetní zá-
věrky vedení Účetní jednotky nezaznamenalo významný pokles poskytovaných 
služeb, situace se neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí dopady této 
pandemie na činnost Účetní jednotky, ale již teď Účetní jednotka očekává v 
roce 2021 výpadek v příjmech, resp. dotacích. Vedení Účetní jednotky bude 
pokračovat v monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné 
kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Účetní jednotku a její za-
městnance. 
Vedení Účetní jednotky zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a 
činnost a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržité-
ho trvání účetní jednotky.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 
zpracována za předpokladu, že Účetní jednotka bude nadále schopna pokračo-
vat ve své činnosti. 

2. Dlouhodobý majetek 

Významné položky účtu 021 a 081: k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč Přírůstek/
Úbytek 

budovy 39355,00 18126,00 46681,00 19678,00 7326,00 
Významné položky účtu 022 a 082: k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč Přírůstek/

Úbytek 
*stroje, přístroje a zařízení 1545,00 1178,00 1603,00 1215,00 58,00 
*dopravní prostředky 9181,00 6159,00 9925,00 6377,00 744,00 
*jiné:           
Významné položky účtu 028 a 088: k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč Přírůstek/

Úbytek 
*drobný dlouhodobý majetek 1524,00 1524,00 1524,00 1524,00 0,00 
Významné položky účtu 029 a 089: k 1.1.2018/tis.Kč k 31.12.2018/tis.Kč Přírůstek/

Úbytek 
*ostatní dlouhodobý majetek           
Významné opravné položky k 1.1.2019/tis.Kč k 31.12.2019/tis.Kč Zvýšení/Snížení 

* opravné položky           
Výše úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou 
součástí majetku 

  

3. Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv 

Počet a jmenovitá hodnota nabytích akcií za každý druh 
zvlášť, jejich ocenění 

nejsou 

Počet a hodnota podílů nejsou 

Počet a hodnota vyměnitelných a prioritních dluhopisů nejsou 

Podobné cenné papíry nebo práva - počet a rozsah práv, 
která zakládají 

nejsou 

4. Soubor majetku a věcí oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona 1 Kč 

Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty 
kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa 
jejich pořizovací cena - počet věcí a souborů, odkaz 
na účetní záznam o skut. stavu, popř. přiložit seznam 

nejsou 

5. Lesní pozemky 

Výměra lesních pozemků s lesním porostem nejsou 

výše ocenění lesních porostů (po 57 Kč za m2) 
nejsou 
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Rozpis dlouhodobého nehmot. majetku (poř.cena, 
oprávky) - významné položky 

není 

Majetek ve finančním pronájmu viz příloha 

Majetek neuvedený v rozvaze:   

*drobný hmotný majetek      10 
162,

00 tis.Kč 
*drobný nehmotný majetek       0,00 

tis.Kč 
*další       0,00 

tis.Kč 
Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo 
věc.břemenem 

pozemek parc. Č. 491/14 - věcné břemeno - přeložka knn 

Převedené nebo poskytnuté zajištění není 

Pronájem majetku nemovitostí v Ústí nad Orlicí a v Lanškrouně     

Cizí majetek uvedený v rozvaze,  např. majetek v 
rámci pronajatého podniku nebo jeho části 

není         

Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším nebo niž-
ším než v účetnictví, s uvedením rozdílu 

není 

6. Pohledávky 

  2019 2018   
*po lhůtě splatnosti nejedná se o významné částky     tis.Kč 
*s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne         

tis.Kč 
*zatížené zástavním právem         tis.Kč 

7. Dary - přijaté a poskytnuté 

*přijaté (rozpis významných darů včetně uvedení dárců):   

Košťál Stanislav 700,00 tis.Kč 

Nadace ČEZ 200,00 tis.Kč 

Nadace J&T 100,00 tis.Kč 

SPOUSTI       
90,0

0 tis.Kč 

Volkswagen internat.       
60,0

0 tis.Kč 

Teddies, s.r.o.       
50,0

0 tis.Kč 

Šmídl provozní holding       
30,0

0 tis.Kč 

* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných částek   

Tříkrálová sbírka 1981 

      

            
*poskytnuté (rozpis významných darů včetně uvedení příjemců):   

    tis.Kč 

8. Dluhy 

  2018 2019   
*po lhůtě splatnosti 

nejedná se o významné částky 
nejedná se o význam-

né částky tis.Kč 
* kryté zárukou (s uvedením povahy a formy) 0 0 

tis.Kč 
*s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne 0 0 

tis.Kč 
*nevykázané v rozvaze 0 0 0 0 tis.Kč 

9. Úprava informací ve výkazech za minulé účetní období v případě nesrovnatelnosti 

Rozvaha x 

Výkaz zisků a ztrát x 
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10. Výsledek hospodaření  

*hlavní činnost zisk 620 tis.         

*hospodářská činnost zisk 911 tis.         

* v členění pro účely daně z příjmů 
základ daně je 0 tis. Kč 

11. Způsob zjištění základu daně z příjmů, informace o použitých daňových úlevách a způsobech užití pro-
středků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících daňových obdobích, v čle-
nění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů 

Rok zjištění základu daně z příjmů 
2016 2017 2018 2019 

*zjištěný základ daně v Kč 201 000 219 000   265 000 0 

*použitá daňová úleva v Kč 

není umožněno dle 
zákona 586/1992 Sb. 

není umožněno 
dle zákona 

586/1992 Sb. 

není umožně-
no dle zákona 
586/1992 Sb. 

není umožněno 
dle zákona 

586/1992 Sb. 

*výše uspořených prostředků použitelná v následují-
cích zdaňovacích obdobích v Kč 

0 0   0 0 

Užití daňových prostředků získaných v předcházejících 
obdobích 

  

*rok použití daňové úlevy 2016 2017 2018 2019 

*daňová úleva z roku           

*výše daňové úlevy v Kč           

* poznámka           

12. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku (v 
tis. Kč) 

Rok 2018 2019 
*výše hospodářského výsledku 2187   1531 

*rozdělení hospodářského výsledku neuhrazená ztráta, nerozdělený zisk 

13. Celkové odměny auditorovi 

Odměna auditorovi za audit úč.závěrky   17 tis. Kč       

Odměna auditorovi za jiné ověř.služby           

Odměna auditorovi za daňové poradenství            

Odměna za jiné neauditorské služby           

14. Individuální kvóta, individiální limit prémiových práv a jiných obdobných kvót a limitů, o kterých 
účetní jednotka neúčtovala na rozvahových ani výsledkových účtech, protože náklady na získání 
informace jejich reprodukční ceně převýšily její významnost 

x 

15. Výše a povaha jednotlivých složek výnosů a nákladů mimořádných svým objemem a původem 

*náklady x 

*výnosy x 
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Okamžik sestavení účetní závěrky:    30.06.2020  

        

Sestavil:   Ing. Marie Malá  

        

        
                                                                                    
Podpis: 
……………………………  Podpis:     

        
Statutární orgán:  Ing. Marie Malá  

        

Podpisový záznam statutárního orgánu:       
                                                                                    
Podpis: 
……………………………  Podpis:     
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 5. Poděkování 

Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2019 podpořili naši činnost. Zde uvádíme pouze právnické osoby. 

Velká část sponzorů a dárců jsou fyzické osoby, které z důvodu ochrany osobních dat neuvádíme.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí          

Ministerstvo vnitra 

 

Pardubický kraj               

Evropská unie – IROP 

Evropská unie – OPZ 

 
Město Česká Třebová 

Město Choceň 

Město Králíky 

Město Lanškroun 

Město Letohrad              

Město Ústí nad Orlicí  

Město Vysoké Mýto 

Město Žamberk 

Obce: Orličky, Rudoltice, Písečná, Ostrov, Horní 

Čermná, Česká Rybná, Dolní Čermná, Hnátnice, 

Sloupnice, Lukavice, České Libchavy, Libchavy, 

Orlické Podhůří, Žampach, Nekoř 

MAS ORLICKO, z.s., Žamberk 

VDV Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, Praha  

Nadace Pomozte dětem, Praha  

KONZUM Ústí nad Orlicí, Nadace Společně za 

úsměv 

Nadační fond Tesco – Vy rozhodujete, my pomáhá-

me 

Burza filantropie 

Spousti  

Nadace Divoké husy, Praha 

Nadace J+T 

Škoda auto Nadační fond (Volkswagen Internatio-

nal) 

Nadace ČEZ 

 
USSPA, s.r.o., Dolní Dobrouč 

Traser CZ, s.r.o., Vysoké Mýto  

Advantech Czech SmartWorxs.r.o., Ústí nad Orlicí  

Dietfurt s.r.o., Letohrad  

IVECO Bus, Vysoké Mýto 

Lékárna U Kosmy a Damiána, Letohrad 

Teddies, s.r.o., Dlouhoňovice  

Koučink akademie, Libchavy  

Grantis, Ústí nad Orlicí 

ECOS Choceň s.r.o. 

Golden Gate, Praha 

M2Trade, Žamberk 

MANA Consulting s.r.o., Žamberk 

Tuzi s.r.o., Letohrad 

Papírnictví – Marie Vyhnálková, Žamberk 

Solea CZ – výrobní družstvo, Česká Třebová - Ryb-

ník 

KUDOS potrubní díly s.r.o., Choceň 

Dramatický soubor Pancíř, Žampach 

Šmídl provozní holding s.r.o., Žamberk 

Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s., Hradec 

Králové 

Farnost Horní Čermná 

 
STD Králíky podpořili: 

Truhlářství – Zdeněk Šedivý, Nemojov 

Topak, s.r.o. – paličkované krajky, Drnovice u Lysic 




