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„Jako nemůže být vlna  

sama pro sebe, 
protože se neustále podílí 

na vlnění oceánu,  
tak ani my nemůžeme 
nikdy svůj život prožit  

sami pro sebe, 
nýbrž vždy jen spoluprožívat život, 

který je kolem nás.  
Etika úcty k životu žádá, 

abychom vždy nějak a něčím   
byli lidmi pro lidi.“ 

Albert Schweitzer 
 

 
 
 
 
Předmětem činnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsou služby ve 
prospěch lidí v nouzi, v nepříznivé životní situaci: 

• zřizování a provozování charitativních služeb, zdravotnických, 
sociálních a jiných zařízení, metodické vedení, poradenský servis 

• pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u 
nás i v zahraničí 

 
 
Podnikatelské aktivity jsou zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní 
činnosti. 
Přesné znění předmětu činnosti je specifikováno ve stanovách organizace. 
 
 

Všechny činnosti organizace jsou vykonávány s důrazem na kvalitní práci a kvalitu 
obecně. 
Kvalitou rozumíme - splnit či překonat očekávání uživatele, vyhovět jeho potřebám, 
nabízet takové služby, které naplňují a rozvíjejí jeho bio-psycho-duchovně-sociální 
potřeby, ale také provádět správné věci na správném místě a správnými lidmi. 
Kvalita služeb organizace je dosahována na základě principů etiky, principem 
solidarity, subsidiarity a spravedlnosti. 
 
 
 

 

 



Organizační struktura a členění organizace 
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Tříkrálová sbírka 
 
 
I v roce 2008 mohla veřejnost poznat obětavost a nadšení desítek dobrovolníků, kteří 
neváhali a vyšli do ulic, aby svědčili o pomoci a lásce ke všem potřebným. Bez jejich 
píle by se Tříkrálová sbírka nikdy nemohla uskutečnit, a proto jim patří nesmírný dík. 
Nemůžeme dostatečně poděkovat také těm, jenž projevili ochotu a obdařili naše 
„krále“ vlídným slovem a příspěvkem. Díky této štědrosti budou moci potřební 
spoluobčané vést plnohodnotný a důstojný život i navzdory své jinakosti neboli 
handicapu. 
 
Tříkrálových skupinek bylo celkem 140, z toho 80 na Rychnovsku, 60 mělo Dobrušsko 
a podařilo se vybrat 672 459,50 Kč, z toho bylo vráceno Farní charitě Rychnov nad 
Kněžnou 447 792 Kč. Získané prostředky byly použity na podporu činnosti Stacionáře 
sv. Františka (viz dále), pro rodiny s více dětmi, rodiny, které žijí dlouhodobě na 
hranici chudoby v regionu, rodiny s postiženým dítětem a na doplnění nabídky 
pomocných zdravotních pomůcek k půjčování. 
 

Ředitelka Farní charity 
Rychnov nad Kněžnou 

Stacionář sv. Františka, 
Palackého 111, 

Rychnov nad Kněžnou 

Vedlejší hospodářská činnost: 
- půjčování pomocných 

zdravotních pomůcek 
- doprava 
- stravování 
- nájemné 

Organizace a koordinace 
Tříkrálové sbírky 

Biskupství královéhradecké, 
zřizovatel 

Denní stacionář 

 
Týdenní stacionář 



Stacionář sv. Františka 
 
 
 

Adresa: 
Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
 
 

I. 
Lidé s mentálním, kombinovaným a jiným postižením 

 
 
Poslání  
 
Posláním Stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou je 
poskytnout, v rámci denního nebo týdenního pobytu, službu lidem s 
různým stupněm a druhem mentálního postižení, kombinovaným 
postižením a autismem od tří let z celého Královéhradeckého kraje popř. 
i z jiných lokalit. Je jim poskytována podpora, která vychází z jejich 
individuálních potřeb, schopností a dovedností, formou vytváření zázemí 
a podmínek včetně dopravy pro jejich podporované zaměstnávání a 
vzdělávání, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
provádění aktivizačních, výchovných a vzdělávacích činností pro 
zachování a další rozšiřování vědomostí, návyků a zvýšení 
sebeobslužnosti vedoucích ke kvalitnímu životu ve stávající rodině nebo 
mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních kontaktů. 
 
 

 

Někteří klienti navštěvují Základní školu speciální Na Láni v Rychnově nad Kněžnou, 
kam jsou dopravováni svozovým vozidlem. Stacionář je určen rovněž uživatelům, 
kteří již dříve absolvovali pomocnou či praktickou školu nebo se v minulosti nikdy 
nevzdělávali z důvodů osvobození od povinnosti vzdělávat se. Těmto uživatelům je 
nyní umožněno doplnit si vzdělání formou kurzů a večerní školy. 
Stacionář směřuje své služby k lidem s mentálním postižením, kteří potřebují získat 
kvalitní sociální zázemí, potřebují získat nebo udržet si schopnosti a dovednosti. Po 
absolvování speciální školy dochází k postupnému vyhasínání naučených dovedností, 
vědomostí a návyků, což v důsledku vede k izolaci a snížení šancí na samostatný 
život v rámci možností každého uživatele. Snažíme se vytvářet co nejlépe vyhovující 
provozní systém tak, aby každý uživatel v něm našel nejen to, co ho zajímá, čím se 
zabaví, ale také to, co ho neustále rozvíjí.  Vytváříme takové místo, kde mentálně 
postižený může nejen relaxovat a odpoutat se od všech řízených stimulací ze školy, z 
tréninkového pracoviště v kavárně, z terapií, z rehabilitace, které jsou však nezbytné 
pro jeho zdárný fyzický a psychický rozvoj. 
 



Cíle 
 
Hlavním dlouhodobým cílem stacionáře je umožnit lidem s mentálním 
postižením kvalitní život ve stávající rodině nebo mimo vlastní rodinu bez 
ztráty sociálních kontaktů. V maximální možné míře zachovávat a rozvíjet 
jejich osobnost a dovednosti tak, aby handicap vyplývající z typu jejich 
postižení v co nejmenší míře ovlivňoval normalitu jejich běžného života. 
 
Vytvářet uživatelům takové zázemí, kde se cítí jako doma a mohou zažívat klid a 
uvolnění. Základní jistotou pro postiženého je to, že přesně ví, kde si může hrát, učit 
se, pracovat a kde odpočívat. Mentálně postižení lidé mají rádi určitý stereotyp, ale 
změna prostředí (škola, tréninkové pracoviště, rehabilitace, plavání, návštěva 
kulturních akcí, rehabilitační pobyty, vystoupení na veřejnosti atd.) jsou pro ně 
rovněž nepostradatelnou zkušeností a slouží i k integraci mentálně postižených do 
společnosti zdravých lidí. Dochází tak k přirozeným stimulacím postiženého. 
 
Každý člověk má právo na pracovní uplatnění a seberealizaci bez ohledu na postavení 
ve společnosti. Naši klienti, kteří jsou zapojeni do projektu Kavárna – tréninkové 
pracoviště, kde mají možnost získat a osvojit si dovednosti a návyky a používat je v 
reálném prostředí. Tento projekt, do kterého je stacionář zapojen, integruje lidi 
s mentálním postižením do majoritní společnosti. Práce středně a těžce mentálně 
postiženého má především funkci rehabilitační a teprve na druhém místě je možno 
sledovat její produktivní a finanční efekt. 
 
Pro každého klienta je ve spolupráci s rodiči příp. jeho zákonným zástupcem 
vypracován terapeutický plán, ve kterém je rozpracován postupný společenský, 
pracovní a vzdělávací rozvoj klienta, který bude dle potřeby pravidelně obměňován a 
hodnocen. 
 
 
Dokumenty o zařízení jsou k dispozici na internetu na webových stránkách Diecézní 
charity Hradec Králové nebo jsou součástí katalogu poskytovatelů sociálních služeb 
rychnovského regionu dostupných ve zdravotnických zařízeních, na odboru sociálním 
a zdravotním Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou i na dalších městských či 
obecních úřadech, které navštěvují potencionální zájemci o služby. 
 
 
Cílová skupina  
 
Lidé s různým stupněm a druhem mentálního postižení, kombinovaným postižením a 
autismem od tří let z celého Královehradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, 
potřebují dlouhodobou podporu, která vychází z jejich individuálních potřeb, 
schopností a dovedností, formou vytváření zázemí a podmínek včetně dopravy pro 
jejich podporované zaměstnávání a vzdělávání, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, provádění aktivizačních, výchovných a vzdělávacích 
činností pro zachování a další rozšiřování vědomostí, návyků a zvýšení 
sebeobslužnosti vedoucích ke kvalitnímu životu ve stávající rodině nebo mimo vlastní 
rodinu bez ztráty sociálních kontaktů.  



Přehled činností (vztahujících se k poskytovaným službám)   
 
a) poskytnutí ubytování  
b) poskytnutí stravy 
c) pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

  1. pracovně výchovná činnost - pracovní terapie - práce v dílničkách (šicí dílna, 
keramika, kuchyňka) 
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností – nácvik sebeobsluhy, hygienické návyky, stolování, péče o okolní 
prostředí rozvíjení smyslových a rozumových schopností, řečová, literární, 
dramatická, hudební výchova, společenská, dopravní výchova, výchova k péči o 
životní prostředí, tělesná výchova (ranní cvičení, přizpůsobivé sporty, míčové a 
štafetové hry, sportovní činnosti, zdravotní cvičení), společenské tance a taneční 
průprava  
 3. vytváření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 
pracovního uplatnění – nácvik dovedností potřebných ke čtení, psaní a počítání, 
využívání moderní výpočetní techniky, opakování  znalostí získaných během školní 
docházky (trivium, dějepis, zeměpis, přírodopis, společenská a sexuální výchova), 
rozvoj pracovních dovedností využitelných v pracovních činnostech, rozvoj 
samostatnosti, vůle, zodpovědnosti 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob, společenské akce pořádané pro klienty, 
vycházky do města a do přírody za poznáním, jednodenní výlety, návštěva 
kulturních akcí, festivalů, divadla, výstav 

g) sociálně terapeutické činnosti - muzikoterapie, dramaterapie, výtvarné činnosti 
s prvky arteterapie, relaxace, rozhovor s klientem, stimulační a masážní techniky 

 
 

 



h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů, spolupráce se sociálním odborem, pedagogicko-psychologickou poradnou, 
speciálně pedagogickými centry, psychology, lékaři, školskými zařízeními atd. 
 

 
II. 

 
Senioři 

Poslání 
 
Posláním Stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou je poskytnout 
v rámci denního nebo týdenního pobytu službu seniorům z celého Královéhradeckého 
kraje popř. i z jiných lokalit. Je jim poskytována podpora, která vychází z jejich 
individuálních potřeb, schopností a dovedností, formou vytváření zázemí a podmínek 
včetně dopravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, provádění 
aktivizačních činností pro zachování vědomostí, návyků, sebeobslužnosti vedoucích ke 
kvalitnímu životu ve stávající rodině nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních 
kontaktů. 
 
Zařízení má celkovou kapacitu 35 uživatelů, z toho denní stacionář 22 uživatelů a 
týdenní stacionář 13 uživatelů (kapacita je společná pro všechny cílové skupiny). 

 Cíle 

 
Hlavním dlouhodobým cílem stacionáře je umožnit seniorům kvalitní život 
ve stávající rodině nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty sociálních 
kontaktů. Zachovávat dovednosti uživatelů dle jejich individuálních 
možností. 
 
Cílová skupina  
 
Senioři z celého Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují 
dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.    

 Způsob poskytování služeb seniorům 

 
Všestranná aktivizace osobnosti seniora respektující zájmy, individuální potřeby a 
preference. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin od pondělí do pátku 
v denním (6 -16:30 h) nebo týdenním režimu (pondělí – pátek). 

 
Aktivizační program je zaměřen na posílení sebevědomí, sebevyjádření a 
seberealizaci, umožňující uživatelům smysluplně naplnit volný čas, užívat si 
přítomnosti ostatních seniorů a personálu, získat nové zkušenosti - vzájemné sdílení, 
četba, odpočinkové činnosti – sledování televize, poslech hudby, předčítání, besedy. 
Využívání počítače včetně seznámení se základy práce na PC, trénink paměti. 



Součástí programu je zdravotní a ošetřovatelská péče, skupinové nebo individuální 
cvičení, posilovací cviky na balóně, doprovod na rehabilitaci, dopomoc při 
sebeobslužných úkonech (jídlo, hygiena, apod.), odpočinek a rekreační činnosti na 
zahradě, procházky. 
Možnost odpočinku, spánku ve dvoulůžkových pokojích se zajištěním určitého 
soukromí. 

 
 

Principy poskytování služeb 
1.  Princip respektování práv a individuálních potřeb uživatele  
2.  Princip aktivní participace (podílu) uživatele  
3.  Princip smysluplného naplňování času  
4.  Princip celoživotního vzdělávání 
5.  Princip kvalitního poskytování služeb 
6.  Princip rovnocenného přístupu k uživatelům (integrace, partnerství, podpora, 
     solidarita, rovnost šanci) 
7.  Princip respektování nezávislosti a autonomie (samostatnosti) uživatelů  
8.  Princip humanity a respektování lidské důstojnosti  

 
 

Organizační struktura 
 
Ve stacionáři jsou poskytovány dvě registrované sociální služby:  
 
Denní stacionáře – v roce 2008 tuto poskytovanou sociální službu využívalo 16 
uživatelů 
Týdenní stacionáře – v roce 2008 tuto poskytovanou službu využívalo 13 uživatelů 
 
Ke 31.12.2008 pracovalo ve stacionáři 17 zaměstnanců (16,1 úvazku). Přímou 
činnost s uživateli zabezpečovaly instruktorky sociální péče, vychovatelky, pedagog 



volného času, zdravotní sestry a ošetřovatelky. Stacionář má vlastní stravovací 
zařízení, jehož provoz zajišťovaly vedoucí stravovacího provozu, kuchařka a pomocná 
kuchařka, prádelnu (jedna pradlena na polovinu pracovního úvazku). O úklid se 
staraly dvě uklízečky (jeden a půl úvazku), svozy a rozvozy uživatelů a údržbu 
zajišťoval jeden řidič – údržbář, v zařízení pracovala jedna vedoucí ekonomicko-
provozního úseku a vedoucí celého zařízení. 
 

 

 

Přehled uskutečněných akcí v roce 2008: 
 
 
Leden Tříkrálová sbírka 

Zimní rehabilitační pobyt – Deštné v Orlických horách  
  
Únor  Masopust  
 
Březen Zimní rehabilitační pobyt – Sněžné v Orlických horách  
 
Duben  „Patříme k sobě“ – festival v Semilech 
 
 „Chceme žít s vámi“ – koncert v pražské Sazka aréně 
 

Velikonoční výstava v kavárně Láry Fáry  
 

Velikonoční výstava v Domečkách 
 
Poděkování za Tříkrálovou sbírku  
 
Pálení čarodějnic – altánek v Rychnově nad Kněžnou 
 

Pálení čarodějnic, opékání vuřtů a 
soutěže

 
  



 Baristická show 
 
Květen    Paleta Solnice – výtvarná soutěž s programem 
 
 Den matek – malé vystoupení a oslava ve stacionáři 
 

Taneční vystoupení žáků ZŠ a dětí z MŠ Synkov – Slemeno 
 
Bambiriliáda Rychnov nad Kněžnou 

 
Červen Softball bez hranic Kostelec nad Orlicí    
 
  Ozdravný pobyt od MSDÚ – Jánské Lázně  
 
  Den s policií 
 

Výstava prací uživatelů v Základní umělecké škole a v knihovně 
v Rychnově nad Kněžnou 

 
Červenec Účast na letním táborovém pobytu s o. s. Pferda 
  
  Účast na letním táborovém pobytu s SPMP 
 
Srpen    Den otevřených dveří v denním centru v Chotovicích (Farní charita Nové 

Hrady) - soutěže, koncert 
 
Září  Den Charity - Oslava 15. výročí založení Stacionáře sv. Františka – den 

otevřených dveří, soutěže s hosty z charitních zařízení a z okolních 
ústavů , posezení klientů s rodinnými příslušníky a pracovníky   

 
Říjen  Setkání všech současných a bývalých zaměstnanců Stacionáře sv. 

Františka při příležitosti 15. výročí jeho založení 
   

Posezení v Láry Fáry - s hodnocením práce v kavárně 
 
Listopad Motýlek Kopřivnice – přehlídka dramatické tvorby a tance 
 
 Country bál v Lukavici 
 

 Transform Lázně Bělohrad – exkurze do výrobny předmětů z víček od 
PET lahví 
 
Vernisáž vánoční výstavy v Kostelci n. Orlicí  
Předvánoční výstava v ÚSP Domečky - návštěva v ústavu  

 
Prosinec  Výstava obrazů Jaroslava Korbela „ Barevná putování krajinou a duší“  
   
  Mikulášská v kavárně Láry Fáry 



 
Výstava betlémů – prezentace tvorby uživatelů 

 
Vánoční koncert studentů gymnázia 

 
 Vánoční besídka pro rodiče 
 

 
 
 
Průběžně během roku navštěvovali uživatelé služeb divadlo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

          Hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2008

    
  SPOTŘEBA MATERIÁLU 
  SPOTŘEBA ENERGIE 
  OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 

  CESTOVNÉ 

  REPREZENTACE 
  OSTATNÍ SLUŽBY 
  MZDOVÉ NÁKLADY 

  ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

  ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
  OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY
  DAŇ SILNIČNÍ 

  OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY

  POKUTY A PENÁLE 
  OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

  
ODPISY DLOUHODOBÉHO 
MAJETKU 

    
    
  NÁKLADY CELKEM 
    
    
    
  TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

  OSTATNÍ VÝNOSY 

  DOTACE MPSV 

  DOTACE KRAJ 
  DOTACE OBCE 

  OSTATNÍ DOTACE 
    
    
  VÝNOSY CELKEM 
    
    

  ZISK 
    
  Počet zaměstnanců 
  Přepočtený počet zaměstnanců

      Celkový objem nákladů Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 činil 6,063.689,59 Kč
a oproti roku 2007 se snížil o 10,87%.
      Celkový objem výnosů Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 činil 6,152.999,11 Kč
a oproti roku 2007 se snížil o 6,60%.
      Výsledek hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 vykazuje zisk 
89309,52 . 
      Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.504/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není 
 

    

Hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2008

     
     

    
     

    
    
    
    

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ     
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY     
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY     

    
POPLATKY     

    
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY     
ODPISY DLOUHODOBÉHO 

    
     
     
    
     
     
     

PRODEJE SLUŽEB     
    
    
    
    
    
     
     
    
     
     

    
     
    

zaměstnanců     

Celkový objem nákladů Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 činil 6,063.689,59 Kč
se snížil o 10,87%. 

Celkový objem výnosů Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 činil 6,152.999,11 Kč
a oproti roku 2007 se snížil o 6,60%. 

Výsledek hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 vykazuje zisk 

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.504/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky,
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 

  

Hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2008 
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Celkový objem nákladů Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 činil 6,063.689,59 Kč 

Celkový objem výnosů Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 činil 6,152.999,11 Kč 

Výsledek hospodaření Farní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2008 vykazuje zisk  

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č.504/2002Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, 



Přehled o peněžních příjmech a výdajích Farní charity Rychnov n. Kn. v roce 2008 

         v tis.Kč 
  Stav k 1.1.2008     387 
          
  Příjmy v r.2008     6711 
  Tržby     1782 
  Dary     576 
  Dotace     4315 
  Ostatní     38 
          
  Výdaje v r.2008     6404 
  Úhrada závazků     5848 
  Poskytnuté zálohy     143 
  Poskytnuté dary     203 
  Ostatní     210 

          

  Stav k 31.12.2008     694 
          

 Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů  
 Farní charity Rychnov n. Kn. v roce 2008 

         v tis.Kč 
  TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (hlavní činnost)   1266 
  TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (vedlejší činnost činnost) 516 
  DARY     576 
  DOTACE MPSV     3200 
  DOTACE KRAJ     630 
  DOTACE OBCE     471 
  ÚŘAD PRÁCE     14 
  OSTATNÍ     38 
          
  CELKEM PŘÍJMY     6711 
          

 Vývoj a konečný stav fondů Farní charity Rychnov n. Kn. v roce 2008 

         v tis.Kč 
  Stav k 1.1.2008     301 
          
  Příjmy v roce 2008     640 
  Příjmy ze sbírky     448 
  Dary     130 
  Ostatní     62 
          
  Výdaje v roce 2008     570 
  Peníze poskytnuté ze sbírky     533 
  Ostatní     37 
          
  Stav k 31.12.2008     371 
          



Přehled o stavu a pohybu majetku Farní charity Rychnov n. Kn. v roce 2008 

            v tis.Kč 

  Stav k 1.1. způs. nab. pořízení vyřazení oprávky 
stav k 
31.12. 

              
Dlouhodobý majetek 9268   568 151 4051 5634 
              
drob.dlouh.nehmot.maj. 12     4 8 0 
budovy 5466       547 4919 
přístr., zařízení, inventář 782   238 84 545 391 
dopravní prostředky 1309 TKS 330   1315 324 
drob.dlouh.hmotný maj. 1699     63 1636 0 
              

 Úplný objem výdajů za hlavní a vedlejší činnosti  
 Farní charity Rychnov n. Kn. v roce 2008 

  
Denní 

stacionáře 
Týdenní 

stacionáře 

Farní 
charita 
TKS 

      

  Stravování Doprava Nájemné 

              

SPOTŘEBA MATERIÁLU 268977,20 196834,14 16233,00 261750,00 0,00 0,00 
SPOTŘEBA ENERGIE 123437,36 223109,83 0,00 16678,20 0,00 28067,75 
OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 36313,05 39247,60 0,00 0,00 2482,00 0,00 
CESTOVNÉ 4800,37 4656,63 0,00 0,00 0,00 0,00 
REPREZENTACE 0,00 0,00 6456,42 0,00 0,00 0,00 
OSTATNÍ SLUŽBY 129524,76 104726,74 0,00 23799,54 0,00 0,00 
MZDOVÉ NÁKLADY 1517213,02 1553298,02 0,00 52734,96 0,00 0,00 
ZÁK.SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 487903,74 578606,36 0,00 18504,90 0,00 0,00 
ZÁK.SOCIÁLNÍ NÁKLADY 4109,45 9416,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
OST.SOCIÁLNÍ NÁKLADY 25536,00 70464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DAŇ SILNIČNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 3100,00 0,00 
OST.DANĚ A POPLATKY 731,35 888,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
POKUTY A PENÁLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OST.PROVOZNÍ NÁKLADY 24601,56 23688,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

ODPISY DLOUHODOB.MAJ. 102680,88 103117,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

Celkem 2725828,74 2908054,08 22689,42 373467,60 5582,00 28067,75 
              

 
 
 
 
       Mgr. Eva Šmídová, 
       ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou 


