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Úvodní slovo 

 

Vážení přátelé, 

v této výroční zprávě Vám předkládám informace o tom, jaký byl rok 2020 ve Farní charitě 
v Rychnově nad Kněžnou. V lednu, když probíhala tradiční a velice úspěšná Tříkrálová 
sbírka, ještě nikdo netušil, co se všechno v dalších měsících odehraje a také co se vůbec 
neuskuteční. To vše kvůli jednomu mikroorganismu, jehož jméno na začátku roku nikdo 

neznal, ale během dvou měsíců začal vládnout všem lidem na celém světě.  

Rok s Covidem-19 nebyl jednoduchý. Přijímala se nová pravidla, která platila striktně pro 
všechny zaměstnance Farní charity a jejich cíl byl jediný – uchránit uživatele všech 
sociálních služeb před touto nebezpečnou infekcí. Ukázalo se, jak je důležitá týmová 

spolupráce, souhra, vzájemná podpora a důvěra v práci kolegů.   

Během roku prošlo naším zařízením méně uživatelů, než jsme předpokládali. Bohužel 
velkou roli zde hrály obavy, strach z nemoci, povinné uzavření denního i týdenního 
stacionáře. Toto se přenáší také do roku 2021, ale věříme, že imunita lidí se zvýšila, 
koronavirus bude slábnout a vše se bude vracet do normálních kolejí. V létě 2020 proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce prádelny, zakoupila se profesionální sušička prádla, v celé budově se 
vyměnily protipožární dveře.  

Za úspěchy, které se během roku odehrály, je vidět zodpovědná práce zaměstnanců a 
dobrovolníků, kteří v tomto náročném období pracovali. Za to jim náleží veliké poděkování. 
Velice si vážím také všech dárců a sponzorů, kteří svými příspěvky pomohli zajistit lepší 
fungování služeb. Touto cestou jim děkuji za pravidelnou podporu a spolupráci – vnímáme 
to jako ocenění významu a potřebnosti naší práce a zároveň to je motivace pro další 

činnost, pro plánování nových aktivit.  

V závěru roku 2020 proběhla změna ve vedení organizace. Doufám, že se mi podaří 
pokračovat v cestě, kterou započali moji předchůdci Mgr. Eva Šmídová a Mgr. Ondřej 
Barabáš. Mým cílem je zajistit a rozvíjet kvalitní fungování sociálních služeb, které 

poskytujeme, stejně jako nabízet další aktivity, které jsou v souladu s činností Charity ČR.  

 

PharmDr. Ilona Mikušová, ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou  

  



Organizační struktura 

 

Základní informace: 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou 

Sídlo:    Palackého 111, Rychnov n. Kněžnou 

Právní forma:   evidovaná církevní právnická 

osoba 

IČO:    42887968 

Bankovní spojení:  1243639399/0800 

Tel.:    494 534 431 

e-mail:    podatelna@rk.hk.caritas.cz 

www:   rychnov.charita.cz 

Biskupství královéhradecké

zřizovatel

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Tříkrálová sbírka
Stacionář sv. 

Františka

odlehčovací 
služby

týdenní 
stacionář

denní 
stacionář pro 

lidi s 
mentálním a 
kombinovaný
m postižením

denní 
stacionář pro 

seniory

vedlejší 
hospodářské 

činnosti

- doprava

- stravování

 

PharmDr. Ilona Mikušová 

ředitelka Farní charity 

494 534 431 

777 813 837 

Ilona.mikusova@rk.hk.caritas.cz 

 

Mgr. Pavlína Prostředníková 

zástupkyně ředitelky 

494 534 431 

730 142 794 

pavlina.prostrednikova@rk.hk.caritas.cz 

 

mailto:Ilona.mikusova@rk.hk.caritas.cz


Odlehčovací služby 
 

Poslání 

Posláním odlehčovacích služeb pobytových ve Stacionáři sv. 

Františka v Rychnově nad Kněžnou je odlehčit pečující osobě nebo 

osobám především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných 

lokalit) a poskytnout odbornou péči a nabídnout aktivizační činnosti 

s ohledem na přání a potřeby uživatele služeb – seniora. 

Cíle 

- umožnit odlehčení pečující osobě nebo osobám 

- sociálně začlenit seniora 

- v co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti  

seniora 

 

Cílová skupina 

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje, popř. i z ostatních 

lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé 

osoby. 

 

Způsob poskytování služeb 

Služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodiny denně a zahrnují: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, 

oblékání, osobní hygieně, stravování, podávání léků, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy a pitného režimu. 

 Poskytnutí ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích 

bez příslušenství se zajištěním určitého soukromí. 

 Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora 

respektující zájmy, individuální potřeby – konkrétně se jedná o 

hudební a přizpůsobené pohybové aktivity, trénování paměti, četba 

denního tisku, časopisů a knih, pracovní a výtvarné činnosti (včetně 

šicí a keramické dílny), společenské hry. 

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání na 

určité téma, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a 

dalšími lidmi, vycházky, účast na akcích pro veřejnost (návštěva 

výstav), účast na akcích pro uživatele (např. vánoční besídky, 

taneční odpoledne), doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností – nácvik soběstačnosti, osvojování základů práce na PC. 

 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – 

sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, 

pomoc s nakupováním. 

Mgr. Pavlína Prostředníková 

vedoucí služeb 

494 534 431 

730 142 794 

pavlina.prostrednikova@rk.hk.caritas.cz 

Zuzana Benešová, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Pobytová služba 

 Nepřetržitý provoz 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 15 lůžek 



 

Fakultativní činnosti – doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci, na pedikúru, ke 

kadeřnici apod. 

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 

 

 

 

  



Týdenní stacionář 
Poslání  

Posláním týdenního stacionáře je poskytnout pravidelně během týdne 

seniorům především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných 

lokalit) péči, kterou potřebují, respektovat jejich individuální potřeby, 

schopnosti a možnosti. Směřovat k zachování kvality života v 

situacích, kdy není možné o ně každodenně pečovat v jejich 

domácím prostředí.  

Cíle 

- kontakt s vrstevníky 

- rozšiřování sociálních návyků 

- udržování soběstačnosti v co největší míře 

Cílová skupina  

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje, popř. i z ostatních lokalit, 

kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.  

Způsob poskytování služeb seniorům 

Služby jsou poskytovány v týdenním režimu od pondělí 6:00 hodin 

nepřetržitě do pátku 15:30 hodin a zahrnují: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, 

oblékání, osobní hygieně, stravování, podávání léků, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy a pitného režimu. 

 Poskytnutí ubytování v dvoulůžkových a třílůžkových 

pokojích bez příslušenství se zajištěním určitého soukromí. 

 Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora 

respektující zájmy, individuální potřeby – konkrétně se jedná o 

hudební a přizpůsobené pohybové aktivity, trénování paměti, četba 

denního tisku, časopisů a knih, pracovní a výtvarné činnosti (včetně 

šicí a keramické dílny), společenské hry.  

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání na 

určité téma, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a 

dalšími lidmi, vycházky, účast na akcích pro veřejnost (návštěva 

výstav), účast na akcích pro uživatele (např. vánoční besídky, 

taneční odpoledne), doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností – nácvik soběstačnosti, osvojování základů práce na PC. 

 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – 

sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, 

pomoc s nakupováním. 

Fakultativní činnosti – doprava do stacionáře a zpět, doprava na 

rehabilitaci, na pedikúru, ke kadeřnici apod.  

Mgr. Pavlína Prostředníková 

vedoucí služeb 

494 534 431 

730 142 794 

pavlina.prostrednikova@rk.hk.caritas.cz 

Zuzana Benešová, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Pobytová služba 

 Provoz v týdenním režimu: 

pondělí (6:00) - pátek (15:30)  

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 9 lůžek 

 



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 

 

 

 



Denní stacionář 

pro seniory 

Poslání denního stacionáře 

Posláním denního stacionáře je poskytnout denní pobyt seniorům 

především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit), 

podporovat je v samostatnosti a soběstačném způsobu života, 

nabídnout jim zapojení do aktivizačních činností, s ohledem na jejich 

přání, potřeby a zájmy. 

Cíle     

- smysluplné využití volného času   

- udržování získaných dovedností seniora 

- předcházení sociálnímu vyloučení seniora 

Cílová skupina  

Senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje, popř. i z ostatních 

lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé 

osoby.  

Způsob poskytování služeb seniorům: 

Služby je poskytovány v denním režimu od pondělí do čtvrtka od 6 h 

do 16:30 h a v pátek od 6 h do 15:30 h a zahrnují: 

 Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, 

oblékání, osobní hygieně, stravování, podávání léků, orientaci. 

 Poskytnutí stravy – zajištění stravy a pitného režimu. 

 Aktivizační činnosti: Všestranná aktivizace osobnosti seniora 

respektující zájmy, individuální potřeby – konkrétně se jedná o 

hudební a přizpůsobené pohybové aktivity, trénování paměti, četba 

denního tisku, časopisů a knih, pracovní a výtvarné činnosti (včetně 

šicí a keramické dílny), společenské hry. 

 Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání na 

určité téma, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a 

dalšími lidmi, vycházky, účast na akcích pro veřejnost (návštěva 

výstav), účast na akcích pro uživatele (např. vánoční besídky, 

taneční odpoledne), doprovod při jednání v blízkém okolí. 

 Činnosti k udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností – nácvik soběstačnosti, osvojování základů práce na PC, 

… 

 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – 

sociální poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, 

pomoc s nakupováním. 

Fakultativní činnosti – doprava do stacionáře a zpět, doprava na 

rehabilitaci, na pedikúru, ke kadeřnici apod. 

  

Petra Kuderová Dis. 

vedoucí služeb 

494 534 431 

731 646 956 

petra.kuderova@rk.hk.caritas.cz 

Zuzana Benešová, Dis. 

sociální pracovnice 

494 534 431 

734 764 060 

zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz 

 

Místo poskytování služby: 

Palackého 111 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

 Pobytová služba 

 Nepřetržitý provoz 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 15 lůžek 

 

 Ambulantní služba 

 Provoz: 

pondělí až čtvrtek 

6:00 – 16:30  

pátek 

6:00 – 15:30 

 Služba je částečně hrazena 

uživateli 

 Kapacita 22 uživatelů (Je 

společná pro obě cílové 

skupiny) 

 

 

mailto:zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz


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 

  



 Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – poskytnutí základního sociálního 

poradenství, zprostředkování služeb jiných poskytovatelů, pomoc s nakupováním. 

Fakultativní činnosti – doprava do stacionáře a zpět, doprava na rehabilitaci apod. 

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 

šancí) 

7.  Princip respektování nezávislosti a autonomie (samostatnosti) uživatelů  

8.  Princip humanity a respektování lidské důstojnosti  

  



Tříkrálová sbírka 
„Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Tři koledníci v 

kostýmech bájných mudrců či králů z biblického příběhu šíří poselství radosti a 

požehnání všem, které navštíví. Vybírají přitom příspěvek na charitní služby, 

které pomáhají seniorům, lidem s postižením, rodinám s dětmi v tísni a těm, 

kteří jsou na okraji společnosti.“ Arcidiecézní charita Praha [online] Praha: 

Arcidiecézní charita Praha, ©2020 [cit. 7.4.2020]. Dostupné z: 

https://praha.charita.cz/ 

Dne 11.1.2020 se v Rychnově nad Kněžnou uskutečnila Tříkrálová sbírka 

Koledování se v okrese Rychnov nad Kněžnou zúčastnili koledníci se       

156 pokladničkami ve 36 obcích a dárci jim vložili do kasiček 1.025.188,- 

Kč. 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 byl použit podle schváleného záměru na 

obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro 

seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále putovala 

pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a v regionu, rodinám 

s postiženým dítětem, rodinám v nouzi a Sdružení Neratov. Desetina 

výnosu sbírky byla poskytnuta na realizaci humanitárních projektů v Indii 

v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum. 

Všem dárcům velice děkujeme! 

 Mgr. Eva Šmídová 

koordinátorka TKS 

731 598 926 

evi.smidova@seznam.cz 

https://praha.charita.cz/


Pořádané akce 
 

Leden: 

11. 1.   - Tříkrálová sbírka. Cíl i motto sbírky jsou dané: Pomoc lidem v nouzi a 

Pomáhá každá koruna. 

16. 1. – ples v Novém Městě nad Metují – pořádala organizace Nona 

 

Únor: 

V Denním stacionáři se připravuje divadelní vystoupení, vyrábí maketu parníku 

Uživatelé všech služeb vyrábí dekorace z textilu a keramické hlíny na 

Velikonoční jarmark 

Probíhají nácviky v rámci požární bezpečnosti – jak se chovat v případě požáru 

 

Březen – nástup koronaviru: 

Zákaz návštěv uživatelů pobytových služeb, zrušení bohoslužeb, zrušení 

stravování pro veřejnost. Zavedení pravidel - dezinfekce, bezpečnostní 

postupy, které mají jediný cíl – zajistit ochranu uživatelů služeb. 

Přerušení poskytování sociální služby Denního i Týdenního stacionáře. Zákaz 

vycházek platný pro pobytové služby. 

Zákaz pořádání Velikonočního jarmarku. 

 

Duben: 

V polovině dubna začíná pravidelné testování zaměstnanců na Covid-19. 

Nejsou ochranné prostředky – roušky – proto pracovnice začínají šít roušky, 

které zdarma nabízí pro ty, co je nemají a nemohou si je obstarat – před dveře 

Stacionáře je umístěn Rouškovník. 

Obnova knihovničky pro seniory, příjem knih od dárců. 

 

Květen: 

 
 

 

Rok 2020            

ve Farní charitě 

v Rychnově      

nad Kněžnou 

 

Rok, kdy jsme si 

všichni uvědomili, 

že není třeba být 

za každou cenu 

vždy pozitivní. 

 

 

 



Postupné uvolňování vládních opatření. 

 

Od 25. 5. je znovuotevřen provoz Denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným 

postižením. Povolení návštěv uživatelů pobytových služeb. Kontroly příchozích – měření teploty, 

vyplňování dotazníku o bezinfekčnosti. 

 

Červen: 

Od 1. 6. strávníci z řad veřejnosti se mohou chodit stravovat do jídelny uvnitř budovy. 

Od 22. 6. – znovuotevřen provoz Denního stacionáře pro seniory a Týdenního stacionáře. 

Ukončení povinného testování zaměstnanců. 

Uživatelé za hezkého počasí tráví čas na zahradě Stacionáře sv. Františka, věnují se rukodělným i 

zahradnickým aktivitám. 

 

Červenec: 

Uživatelé denního stacionáře jezdí do Záměle na přírodní Zahradu Dobromysl, kterou provozuje 

Sdružení SPLAV, z.s. 

Uživatelé služeb více využívají tělocvičnu - k aktivizačním činnostem sportovním i tvořivým – 

keramika.  

 

Srpen: 

1. – 23. 8. – provoz Stacionáře přerušen z důvodu rozsáhlých stavebních prací. Byla zcela 

zrekonstruována prádelna, proběhla výměna zárubní a protipožárních dveří v celé budově. 

Vymalování pokojů, částečná rekonstrukce elektroinstalací. 

 

Září: 

Opětovné zpřísňování vládních opatření týkajících se Covidu-19 

Od 1. 9. – zákaz návštěv uživatelů pobytových služeb. 

Uživatelé Denního stacionáře opět jezdí na Zahradu Dobromysl v Záměli 

Od září omezení vzájemných setkávání uživatelů, upřednostňují se individuální aktivizace. 

Začíná se připravovat Tříkrálová sbírka.  



 

 

Říjen: 

Obědy pro veřejnost se opět vydávají pouze do nádob, ne v jídelně. To trvá do konce listopadu. 

Uživatelé Denního stacionáře opět jezdí na Zahradu Dobromysl v Záměli. 

 

Listopad: 

Začíná pravidelné testování uživatelů i zaměstnanců antigenními testy. 

2.11.- 22.11. – přerušení činnosti Denního stacionáře z důvodu karantény. 

Kanceláře ředitele, ekonomického úseku a sociální pracovnice z preventivních důvodů přesunuty do 

budovy římskokatolické fary – téměř po celý měsíc. 

 

Prosinec: 

Návštěvy uživatelů povoleny za dodržení vládních podmínek (antigenní test, potvrzené prodělané 

onemocnění v uplynulých 90 dnech) Vstup pouze s respirátorem FFP2. 

Uživatelé všech služeb se podíleli na vánoční výzdobě ve Stacionáři, připomínali si tradice, vyráběli 

adventní věnce do kostela sv. Havla, do kaple ve Stacionáři, do společenských místností. 

V prosinci vrcholí chystání Tříkrálové sbírky. Padlo centrální rozhodnutí, že TKS bude v lednu 2021 

probíhat on-line příspěvky na účet a do statických pokladniček. 

Od 23. 12. do 4. 1. přerušení provozu služeb ve Farní charitě v Rychnově nad Kněžnou. 



Ekonomika    

 



 

Úplný objem nákladů za hlavní a vedlejší činnosti Farní charity Rychnov n.  K. v roce 2020  

(v tis. Kč) 

 

Denní 
Stacionář 

Týdenní 
stacionář 

Odlehčovací 
služby 

Prodejna Stravování Doprava 

 
               VOVD 

(Výměna  
oken a  
vchod.  
dveří) 

Spotřeba 
materiálu 

335 467 440 4 68 0 

 

Náklady  
na energii 

197 197 128  40  

 

Opravy  
a  

udržování 
21 26 21    

 

Cestovné 1 1 2    

 

Ostatní  
služby 

173 179 232  7  

 

Mzdové  
náklady 

2 053 1 901 4 312  81  

 

Zák. 
 sociální  
pojištění         

677 612 1 417  27  

 

Ost.  
sociální  
náklady 

13 13 17    

 

Daň  
silniční 

1 1 1    

 

Úroky z úvěru 4 4 5    

 

Poskytnuté  
dary 

2 2 2    

 

Ost.  
prov.  

náklady 
26 25 33  0  

 

Odpisy DM 123 123 165    

 
59 

CELKEM 3 626 3 551 6 775 4 223 0 

 
59 

 

 

 

 

 



 

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 

2020 (v tis. Kč) 

                                                                                                                                                                            

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (hlavní činnost) 3 365 

TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB (vedlejší činnost) 201 

DARY 62 

DOTACE MPSV 9 417 

DOTACE KRAJ 0 

DOTACE OBCE 638 

DOTACE ÚŘAD PRÁCE 0 

OSTATNÍ 855 

CELKEM VÝNOSY 14 538 

         

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2020      

(v tis. Kč) 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 1. 1. 2020 1 386 

Příjmy v roce 2020 15 606 

Příjmy od klientů za poskytnuté služby 3 592 

Přijaté dary 722 

Dotace 10 627 

Peníze klientů přijaté do správy 519 

Ostatní 146 

Výdaje v roce 2020 16 103 

Mzdové výdaje – mzdy, odvody za zaměstnance 11 001 

Úhrada závazků – ostatní běžné výdaje 2 947 

Poskytnuté dary 105 

Investice                                                                                                                 825 

Výdaje peněz klientů přijatých do správy 

Vrácené dotace 

862 

363 

Stav k 31. 12. 2020 889 



 

Vývoj a konečný stav fondů Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2020 (v tis. Kč) 

 

  

  

  

  

        

 

 

 

 

 

 

Přehled o stavu a pohybu majetku Farní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 

2020 (v tis. Kč) 

 stav k 1. 
1. v ZC 

pořízení vyřazení oprávky 
Stav 

k 31. 12.  
v ZC 

Dlouhodobý 
majetek 

6 539 825 437 34 6 893 

DDNM 0 0 0 0 0 

Budovy, 
pozemky 

5 614 825 0 215 6 224 

Přístr., 
zařízení, 
inventář 

304 0 17 44 243 

Dopravní 
prostředky 

621 0 420  -225 426 

 

  

Stav k 1. 1. 2020 110 

Příjmy v roce 2020 751 

Příjmy ze sbírky 660 

Věcné dary 91 

Výdaje v roce 2020 547 

Peníze čerpané ze sbírky 408 

Spotřeba věcné dary 100 

Ostatní 39 

Stav k 31. 12. 2020 314 

  



 

Po rozvahovém dni nastaly skutečnosti, které jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy:  

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nebyly zjištěny významné události mimo 

probíhající pandemie COVID, která ale nemá významný vliv na hospodaření organizace. V roce 2020 nebyl 

vliv pandemie COVID také významný - došlo sice k uzavření služeb (týdenní stacionář v 4-6/2020, denní 

stacionář 5/2020), ale díky přijetí mimořádné dotace z MPSV nedošlo k významnému úbytku výnosů. 

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude 

nadále schopna pokračovat ve své činnosti 

Účetní jednotka nenabyla vlastní akcie ani vlastní podíly.  

Účetní jednotka nepředpokládá žádné významné změny ve vývoji činnosti v následujícím období.  

Účetní jednotka nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

Účetní jednotka nevyvíjí žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních 

vztazích. 

Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí. 

 

  



 

V roce 2020 nás finančně podpořili:  

Finanční příspěvky jsou pro zajištění chodu naší organizace velice důležité. Bez nich 

bychom nemohli poskytovat sociální služby v potřebné kvalitě a rozsahu. Díky darům 

můžeme zajistit i aktivity, které nejsou pokryty dotacemi, ale pro život našich 

uživatelů jsou důležité a pomáhají jim obohacovat každý den, který u nás prožijí. 

 

Dotace:  

EU, MPSV, KRÁLOVÉHRADECKÁ KRAJ, 

MĚSTO DOBRUŠKA, MĚSTYS DOUDLEBY NAD ORLICÍ, MĚSTO CHOCEŇ, MĚSTO 

KOSTELEC NAD ORLICÍ, MĚSTO LETOHRAD, MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, MĚSTO SOLNICE, MĚSTO VAMBERK, OBEC ČESTICE 

OBEC KVASINY, OBEC LIBEL, OBEC LIBERK, OBEC OLEŠNICE U RYCHNOVA NAD 

KNĚŽNOU, OBEC PĚČÍN, OBEC POTŠTEJN, OBEC SVÍDNICE,  

 

Finanční dary:  

RNDr. F. Šopko, paní Z. Zezulková, paní Jebavá, paní Školníková, pan Březík, pan Malý, paní 

Vondřejcová z Bohdašína, paní Vondřejcová z Nového Hrádku, pan Kubcová, paní Balcarová, 

paní Krafková, paní Langrová, Nadace Karla Komárka, dobrovolnice z častolovického altánu 

Gloriet, Obec Čestice, Obec Olešnice, Obec Svídnice 

 

Věcné dary:   

Hospitální nadace F.A.hraběte Sporcka v Kuksu – desinfekční prostředky Anticovid,  

invalidní vozík – pí Eliášová, radiopřijímač, holící strojek – pí Čapková, kyslíkový 

koncentrátor + odsávačka – Diecézní charita Hradec Králové,  

 

Provedené práce:  

pan Vymetálek 

 



 

 

DĚKUJEME  

dárcům, kteří v roce 2020 přispěli jakýmkoliv darem naší organizaci, Velice si vážíme 

každého daru, který pomáhá a zlepšuje život uživatelů služeb, kteří v našem Stacionáři sv. 

Františka tráví svůj čas. 

 

Dále děkujeme dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali v uplynulém roce bez nároku na 

odměnu, věnovali svůj čas a pomáhali při zajišťování našich aktivit. Vaší pomoci a podpory 

si velice vážíme. 

 

Děkujeme všem za pravidelnou podporu – vnímáme to jako ocenění významu a potřebnosti 

naší práce a zároveň to je motivace pro další činnost. 

 

Věříme, že v roce 2021 budeme pokračovat ve spolupráci a získáme i další dárce a 

dobrovolníky, se kterými budeme rozvíjet činnost Farní charity v Rychnově nad Kněžnou. 
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