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Úvodní slovo  
 

Vážení přátelé, čtenáři této výroční zprávy. 
 

Každý rok zveřejňujeme výroční zprávu, která je ohlédnutím za minulým rokem. Mapuje naši 

činnost, poukazuje na to, co se nám podařilo dosáhnout a jaké máme plány v roce příštím. 

Rok 2021 byl náročným rokem nejen pro naši Oblastní charitu v Rychnově nad Kněžnou (od března 

2022 je přejmenována Farní charita na Oblastní charitu Rychnov nad Kněžnou), ale pro každého z 

nás, pro celou společnost. Pandemie nemoci Covid-19 silně ovlivnila chod naší organizace. Díky 

zodpovědnému přístupu kolegů jsme vše zvládli, bohužel nás tato nemoc provázela po celý rok a 

kvůli přísným hygienickým nařízením jsme nemohli uskutečnit všechny plánované akce. Ale i tak 

se nám dařilo zpestřit běžné dny našich uživatelů různými aktivitami a věřím, že byli spokojeni 

nejen s celkovou péčí, ale se zajímavým denním programem. 

V září jsme otevřeli novou sociální službu – Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 

„Zastávka“. To, že tato služba je potřebná, ukazují čísla - počet osob, které touto službou prošly a 

úspěchy, kterých kolegové při individuální práci s jednotlivými klienty, dosáhli. 

Při plnění každodenních povinností je velice důležitá spolupráce všech, kteří ve Stacionáři sv. 

Františka pracují. Spolehnutí se na práci druhého, na pomocnou ruku, radu, úsměv, ujištění, že vše 

zvládneme i v situacích, které jsou náročné. Děkuji spolupracovníkům na všech pracovních 

pozicích, kteří svojí pečlivostí, ochotou a zodpovědností přispěli k chodu Farní charity v roce 2021. 

Úvodní slovo chci zakončit vyjádřením díků těm, kteří nás podporovali v našich aktivitách finančně 

– dárcům, sponzorům, poskytovatelům dotací. Bez jejich přispění bychom nemohli zajistit 

poskytované služby v plné kvalitě. Děkujeme také za poskytnuté věcné dary. Neméně významná je 

pomoc dobrovolníků, kteří darovali svůj čas – například během Tříkrálové sbírky, Potravinové 

sbírky nebo při zajištění některých našich aktivit. 

Mé poděkování patří také panu faráři P. ThMgr. Mariuszu Janu Robakovi MSF, který pravidelně 
slouží mše v kapli ve stacionáři sv. Františka a poskytuje duchovní péči uživatelům našich služeb i 
zaměstnancům, děkuji farníkům za jejich pomoc, zejména při zajištění Tříkrálové sbírky. 

Děkuji za velikou pomoc a podporu ředitelce Oblastní charity ve Dvoře Králové paní Mgr. Kateřině 

Hojné. 

 

 
PharmDr. Ilona Mikušová, ředitelka Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou 
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Základní informace: 
 

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou 
 

(do 1. 3. 2022 – 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 

 
ředitelka: PharmDr. Ilona Mikušová 

 
zástupkyně ředitelky: Mgr. Pavlína Prostředníková - 03. – 12. 2021 

Technický personál 
 

Stravovací úsek 
 

Administrativa 

 

Ekonomicko-provozní úsek 

 

Odlehčovací služby 
 

Týdenní stacionář 
 

Denní stacionář 

mailto:podatelna@rk.hk.caritas.cz


Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou je členem organizace Charita České 

republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas 

Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa. 

Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké, které je od roku 1992 přímým 

pokračovatelem diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi před II. světovou 

válkou a po ní až do násilného přerušení činnosti v 50. letech. 

Poslání : Jsme součástí sítě charit, stojících na křesťanských hodnotách. Společně pomáháme 

lidem v nesnázích. Bojujeme i tam, kde schází naděje. 

Služby, které Oblastní (Farní) charita poskytovala v roce 2021: 
 

Sociální služby: 
 

Pobytové: 1. Odlehčovací služby 
 

2. Týdenní stacionář 
 

Ambulantní: 3. Denní stacionáře – pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením 
 

- pro seniory 
 

4. Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova „Zastávka“ – od 1. 9. 2021 
 

Pomoc lidem v nouzi – finanční, materiální a potravinová pomoc – spolupráce 

s Potravinovou bankou Hradec Králové 
 

Uspořádání zařízení, kde jsou služby poskytovány: (platí pro odlehčovací služby, týdenní 

a denní stacionáře): 

Budova Stacionáře sv. Františka se nachází v centru města. Objekt je zcela bezbariérový včetně 

výtahu, a proto je zde možno pečovat i o uživatele s přidruženými tělesnými vadami. Zařízení tvoří 

čtyřpodlažní budova, napojena na ni je tělocvična, keramická dílna a garáž. Součástí je i malá 

zahrada, která slouží k relaxaci a dalším aktivitám uživatelů. 

Uživatelé jsou ubytováni ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích. Hygienické zařízení 

(koupelna, WC) je společné na chodbě. Na každém podlaží je společenská místnost. 

Uživatelům je v přízemí k dispozici kaple sv. Františka. Součástí objektu je plně vybavená kuchyně, 

ve které se pro uživatele připravují pokrmy a prádelna, kde se pere, suší a žehlí prádlo uživatelů. 

Vlastníkem budovy je Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou. 



Principy poskytování služeb - zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí pracovníci při 

práci s uživateli a při 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 

 
Hlavní náplní poskytovaných služeb je zajištění potřebné péče o klienta. Nedílnou součástí je ale 

také široká nabídka aktivizačních činností, jejichž cílem je zlepšovat či alespoň udržovat 

soběstačnost uživatele, zlepšovat jeho psychickou i fyzickou kondici. Tyto aktivity probíhají buď 

individuálně či skupinově – vždy dle zájmu a možnosti jednotlivce. 

Pravidelným využíváním služeb jsou uživatelé v kontaktu se svými vrstevníky, díky aktivizačním 

činnostem a povídáním s pečovatelkami se udržují v psychické kondici a svěžesti, což vede ke 

zlepšení jejich života, netrpí pocitem osamělosti, mají zajištěnou péči, stravu a dohled během 

dne. 

 

Pravidelné zájmové programy: 

Výtvarné činnosti - využívají se různé techniky, materiály – v souvislosti s ročním obdobím, s 

tradicemi a zvyky – procvičování jemné a hrubé motoriky. 

Společenské a zábavné hry - procvičování kognitivních funkcí – vědomostní soutěže, kvízy, slovní 

hry, skládačky, deskové hry, tréninky paměti. 

Cvičení, sportovní činnosti – pro zachování pohybových funkcí – protahovací a relaxační cviky. 

Zájmové aktivity – zvelebování zahrady, péče o rostliny, pěstování bylinek a skalniček. 

Pečení a vaření. 

Možnost práce na počítači, vyhledávání informací na internetu. 

Promítání filmů – dle výběru sledování různých filmů, povídání si o filmech, hercích, zpěvácích, o 

hudbě. 

Smyslová terapie – rozvíjení a posilování smyslů – chuť, čich, sluch, hmat, zrak. 

Canisterapie – pravidelná setkávání s různými pejsky, kteří jsou vycvičení pro tuto terapii. 

Zpívání s prvky muzikoterapie – aktivní hraní na hudební nástroje, chrastítka, zpěv, poslech 

hudby. 

Sebeobslužné činnosti – nácviky běžných domácích činností – s dopomocí pracovníků trénují 

uživatelé běžné domácí činnosti, což vede k zachování co nejdelší samostatnosti. 



Relaxační činnosti. 

Čtení knih, časopisů, novin. 

Účast na společenských a kulturních programech – dle aktuální hygienické situace – návštěvy 

koncertů, besed, zábavných programů, výstav. 

Výlety do přírody, procházky, návštěvy památek. 

Možnost účasti na církevních bohoslužbách, povídání s knězem. 

Možnost společných nákupů, doprovodů k lékaři – dle zájmu uživatele. 
 

Fakultativní činnosti – doprava do stacionáře a 

zpět, doprava na rehabilitaci, na pedikúru, ke 

kadeřnici apod. 

 

 
Celodenní stravu zajišťují šikovné kuchařky, 

které připravují velice chutná jídla. Jsou schopné 

uvařit na přání strávníků jídla nejen klasická 

česká, ale také vaří dle zahraničních receptur - 7 

dní v týdnu - v sobotu i neděli. 
 

Jídla jsou určená nejen pro uživatele služeb, 

zaměstnance, ale díky volné kapacitě jsou 

obědy k dispozici také pro veřejnost – buď do 

vlastních přinesených nádob nebo strávníci mají 

možnost poobědvat v příjemné jídelně. 

Jídelníček je pravidelně zveřejňován na 

webových stránkách. 

 
 
 

Naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří splňují přísné požadavky na vzdělání a 

odbornost. Jsou to lidé svědomití, zodpovědní, s velkou schopností empatie a trpělivosti. S 

pečlivostí zajišťují našim uživatelům všechny úkony, které během dne potřebují, svojí dobrou 

náladou a klidem se starají o dobrou psychickou pohodu uživatelů. Povinností všech pracovníků 

je stále si rozšiřovat své vzdělání, učit se nové dovednosti, které následně předávají uživatelům 

služeb. Je to spolehlivý tým, který pečuje o ty, kteří se již o sebe nemohou celodenně postarat. 

V roce 2021 jsme celkem zaměstnávali 42 osob – na různě velké pracovní úvazky. 



Odlehčovací služby  
 

 

Vedoucí služeb v roce 2021 - Mgr. Pavlína Prostředníková 

tel: 494 534 431, 730 142 794 

 
Sociální pracovnice - Zuzana Adamcová, Dis. 

tel: 494 534 431, 734 764 060, email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz 
 

Místo poskytování služby: Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 
 Pobytová služba 

 Nepřetržitý provoz - 24 hodin denně -7 dní v týdnu – max na 3 měsíce 

 Služba je částečně hrazena uživateli 

 Kapacita 15 lůžek 

Posláním odlehčovacích služeb pobytových v Oblastní charitě Rychnov 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. 

 

Cílová skupina - senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří 

potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby. 

 

Uvědomujeme si, že celoroční péče o stárnoucí rodiče je velice náročná. Proto nabízíme možnost 

využít námi nabízené odlehčovací služby na libovolný počet dní – maximálně na 3 měsíce s 

možností opakování. Díky vhodnému vybavení – polohovací postele, antidekubitní matrace – jsme 

schopni poskytnout podporu také osobám ležícím, kteří potřebují odbornou 24 - hodinovou péči. 

Tuto službu využívají ti, kteří již nezvládají plně celoročně pečovat o seniory a potřebují vystřídat 

v této péči, aby mohli načerpat síly, odpočinout si. Další možnost pro využití odlehčovacích služeb 

je, když potřebují nastoupit na nějakou dobu do nemocnice a dále je pro ty, kteří doma pečují o 

svého blízkého, rádi by odjeli např. na dovolenou, ale myslí si, že nemohou opustit svého rodiče. 

Tak na tuto dobu ho mohou přivézt k nám, kde mu poskytneme odbornou péči, stravu, dohled a 

zajímavou náplň dne. Je potřeba vše vždy konzultovat se sociální pracovnicí a vedoucí služby, 

která rozhodne, jestli jsme také schopni zajistit požadovanou zdravotní péči. 

Aktivizační činnosti, které nabízíme v této službě, jsou obdobné, jako v ostatních službách – záleží 

na individuálních požadavcích uživatele služby, na jeho schopnostech a možnostech. 

 
POČET UŽIVATELŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽBU V ROCE 2021:  46 
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Týdenní stacionář  
 
 
 

Vedoucí služeb v roce 2021 - Mgr. Pavlína Prostředníková 

tel: 494 534 431, 730 142 794 

 
Sociální pracovnice - Zuzana Adamcová, Dis. 

tel: 494 534 431, 734 764 060, email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz 
 

Místo poskytování služby: Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 
 Pobytová služba 

 Provoz v týdenním režimu - pondělí od 6:00 - pátek do 15:30 

 Služba je částečně hrazena uživateli 

 Kapacita 9 lůžek 

 
Posláním Týdenního stacionáře je poskytnout pravidelně během týdne 

 

a) osobám od 50 let se zdravotním postižením 
 

b) seniorům 
 

se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, v souladu se zákonem 108/2006 Sb., § 47, 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. 

 
 

Tato služba probíhá u nás od pondělí do pátku, víkendy tráví uživatelé služby doma v kruhu svých 

blízkých. V pondělí dopoledne se k nám opět vrací, péči o ně přebírají naše pečovatelky, pečovatelé 

a zdravotní sestry. Tato služba je více vhodná pro ty, co se chtějí aktivně zapojovat do nabízených 

činností, ale potřebují větší dohled a dopomoc během dne i noci. 

 
 

POČET UŽIVATELŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽBU V ROCE 2021:  5 

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


 
 



Denní stacionář  

pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a pro seniory 

 
Vedoucí služeb: Petra Kuderová Dis. 

tel: 494 534 431, 731 646 956, email: petra.kuderova@rk.hk.caritas.cz 

 
Sociální pracovnice - Zuzana Adamcová, Dis. 

tel: 494 534 431, 734 764 060, email: zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz 
 
 

Místo poskytování služby: Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 
 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) 

 

Posláním Denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením je poskytnout 

lidem s mentálním a kombinovaným postižením především z Královéhradeckého kraje 

(popř. i z jiných lokalit) pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení 

individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj 

volný čas ve společnosti vrstevníků. Být oporou při začleňování do běžné společnosti. 

 

Posláním Denního stacionáře pro seniory 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. 

 

Někteří uživatelé této služby k nám dochází pravidelně každý den, jiní si vybírají jednotlivé 

dny, podle potřeby a zájmu o nabízenou aktivitu. Tuto službu využívají více ti, co jsou aktivní, 

mají zájem tvořit, vzdělávat se, chtějí si vybírat z nabízených činností a potřebují dohled a 

péči během dne. Cílem denních aktivit je zlepšovat či alespoň udržovat soběstačnost 

uživatele, zlepšovat jeho psychickou i fyzickou kondici. Tyto aktivity probíhají buď 

individuálně či skupinově. Nabízíme možnost ranních svozů a odpoledních rozvozů domů 

dle stanoveného ceníku. 

 

POČET UŽIVATELŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽBU V ROCE 2021:  19 
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Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova 
 „ZASTÁVKA“  

 
 

Vedoucí služeb a sociální pracovník: Bc. Jiří Janeček 

tel: 737 237 333, email: jiri.janecek@charitark.cz 
 

Místo poskytování služby: Na Sboře 1599, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Tato služba zahájila svoji činnost 1. září 2021. 

 Ambulantní služba 

 Provoz: pondělí až pátek, 8:00 -11:00, 11:30-14:00 hodin 

 Služba je zdarma 

 Kapacita 10 uživatelů v jeden okamžik 

Posláním nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova je pomáhat mužům a ženám, kteří se 

ocitli bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci a není v jejich možnostech a schopnostech ji řešit 

vlastními silami. Motivovat je k řešení, které povede ke zlepšení jejich stávající situace tak aby 

ti, kteří o to stojí, měli možnost žít jako ostatní lidé naší společnosti. 

Cíle: uspokojení základních lidských potřeb (umožnit potřebným osobám najíst se, napít se, umýt 

se, čistě se obléknout), poskytnutí odborného sociálního poradenství, pomoc při uplatňování 

práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí, podpora návratu do společnosti, 

při obnovení nebo upevnění vztahů s rodinou a přáteli, při hledání pracovních příležitostí a 

navazujících sociálních služeb 

Cílová skupina: Muži a ženy starší 18 let, zdržující se v Rychnově nad Kněžnou a jsou zároveň 

osobami bez přístřeší a osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy. 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována: Budova je bezbariérová, jednopodlažní a nachází se 

téměř v centru města, v blízkosti hlavní silnice, u autobusové zastávky. Vlastníkem budovy je 

Město Rychnov nad Kněžnou, Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má budovu v zápůjčce. 

 

V budově se nachází: společenská místnost pro uživatele vybavená lavicemi, židlemi a stoly, sprcha, 

WC, kuchyňka se základním vybavením (varná konvice, mikrovlnná trouba), jednací místnost 

sociálního pracovníka a zázemí pro pracovníky 

 
POČET UŽIVATELŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽBU V ROCE 2021: 20 (od 1.9. do 31.12. 2021) 

mailto:jiri.janecek@charitark.cz


Tříkrálová sbírka  
 

 
Koordinátorka TKS: Mgr. Eva Šmídová 

 
tel.: 731 598 926, email: evi.smidova@seznam.cz 

 
Tříkrálová sbírka v roce 2021 byla jiná. Ale ukázalo se, že tradice, která tu je již přes 20 let, má 

veliký smysl. Dárci i v této náročné době neváhali, našli si vhodný způsob, jak poskytnout svůj 

dar a tím pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi. Velký dík ale patří také všem dobrovolníkům, kteří 

se podíleli na bezproblémovém 

průběhu sbírky, starali se o 

pokladničky a celkově šířili 

informace o významu této 

Tříkrálové sbírky. Bez nich by to 

opravdu nešlo. 

Sbírka se vydařila. Jejím 

prostřednictvím se lidé propojili a 

zažili malý kousek radosti a 

sounáležitosti s ostatními. Věříme, 

že v roce 2022 již zase budou moci 

koledníčci   osobně   obcházet 

domácnosti a předávat lásku a víru v dobro. 
 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 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! 

mailto:evi.smidova@seznam.cz


Rok 2021 

v Oblastní 

(Farní) charitě 

v Rychnově 

nad Kněžnou 

 
 

 

 

 

Pořádané akce 
 

Činnost ve Stacionáři během celého roku silně ovlivnila covidová pandemie 

– nedalo se dopředu plánovat, vždy se do poslední chvíle čekalo, jaká 

budou vyhlášená hygienická nařízení a pravidla. Celý rok platila povinnost 

pro zaměstnance v přímé péči nosit respirátory, neočkovaní se museli 

každý týden podrobovat testům na covid-19. 

V průběhu roku platil zákaz návštěv uživatelů pobytových služeb, zrušení 

stravování pro veřejnost. Dodržování pravidel – dezinfekce a bezpečnostní 

postupy mělo jediný cíl – zajistit ochranu uživatelů služeb. 

 

 
Ale i přes tyto komplikace proběhly akce: 

 
Leden: 

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

Pomáhá každá koruna. Poprvé se nekoleduje osobně, ale sbírka probíhá on- 

line a prostřednictvím statických pokladniček na vybraných místech. 

 

 
Únor: 

 
Covidová pandemie vrcholí – nemocní jsou nejen uživatelé 

služeb, ale také zaměstnanci, kteří postupně zůstávají doma a 

velice pomalinku se vrací zpět do služeb. 

 

 
Březen: 

 
Vyhlášení fotografické soutěže – JARO JE TADY, do které se 

zapojili klienti ÚSP Kvasiny, Centra Orion i veřejnost. 

 

 
Duben: 

 
Celorepubliková potravinová sbírka v prodejně BILLA 

Čarodějnický rej v Denním stacionáři. 



Květen: 
 

Procházky po městě a do přírody. 
 
 

Červen: 
 

Vláda postupné rozvolňuje striktní hygienická pravidla. 
 

Uživatelé služeb Denního stacionáře v průběhu června a července jezdili na přírodní zahradu 

Dobromysl do Záměle, kde pro ně měly terapeutky připravené programy. 

 
Pro klienty proběhla přednáška o zajímavých stromech v parku, spojená s návštěvou muzea a 

galerie Orlických hor. 
 

Uskutečnil se výlet do Potštejna a Sdružení SPLAV, z.s. zajistil pásmo povídání a písniček na téma 

lidové tradice v našem regionu. 

 

 
Červenec: 

 
Letní party setkání s účastníky soutěže Jaro je tady – na zahradě Stacionáře. Součástí tohoto 

setkání bylo společné malování na téma Léto, diskotéka a vyhodnocení fotografické soutěže. 
 
 

Srpen: 
 

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

zahradnickým aktivitám. 

 

 
Září: 

 
Zahájení poskytování nové 

sociální služby Nízkoprahové 

denní centrum pro lidi bez 

domova Zastávka – na 

bývalém autobusovém 

nádraží u prodejny Lidl. 



10.9. – Den Charity – den otevřených dveří – pravidelné prohlídky návštěvníků po celém 

stacionáři. Přednáška P. Petra Stejskala, jarmark výrobků, na kterých se podíleli klienti 

Stacionáře. Zpívání s harmonikářkou A. 

Schůtovou. 
 

16.9. – Výlet do Častolovic – procházka 

parkem, návštěva minizoo, posezení 

v kavárně. 
 

Začíná se připravovat Tříkrálová sbírka. 
 

 
Říjen: 

 
1.10. – oslava Dne seniorů – žáci 3.A 

třídy ZŠ Javornická navštívili naše 

klienty. Byla to moc milá návštěva, kdy žáci zahráli na různé hudební nástroje, zazpívali a 

zatančili, předali pěkné dárečky. 

 
 

Listopad: 
 

Celorepubliková potravinová sbírka 

v prodejně BILLA 
 

Probíhají přípravy na vánoční 

jarmarky – 24.11. jarmark v Kostelci a 

26.11. v našem Stacionáři. 
 
 

Prosinec: 
 

Děti ze ZŠ Slemeno-Synkov nám 

přinesly krásná vánoční přáníčka a perníkové svícínky. 
 

V prosinci už bohužel opět došlo ke zpřísnění pravidel a omezení kontaktu s veřejností. 
 

V průběhu celého roku probíhaly 1x týdně mše svaté v kapličce ve Stacionáři, paní Kateřina 

Tothová docházela se svými pejsky a zajišťovala canisterapii. Paní Anička Schůtová zpívala a hrála 

na harmoniku a předávala dobrou náladu a energii, všichni uživatelé služeb si s ní vždy rádi 

zanotovali oblíbené písničky. 



  

 



V roce 2021 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: 
 

MPSV, KRÁLOVÉHRADECKÁ KRAJ, 
 

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

ORLICÍ, MĚSTO ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, MĚSTO SOLNICE, MĚSTO VAMBERK, 
 

OBCE: KVASINY, LIBEL, LIBERK, PĚČÍN, POTŠTEJN, RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ 
 
 

Finanční dary: 
 

MĚSTYS ČASTOLOVICE, OBCE BYZHRADEC, ČERNÍKOVICE, ČESTICE, DOBRÉ, JAVORNICE, 

OLEŠNICE U RK, SKUHROV NAD BĚLOU, MĚSTO HOLICE, 

DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ, PAN AMBRUZS, PAN BARABÁŠ, PAN DUŠEK, PANÍ 
 

I.MIKUŠOVÁ, PAN UHLÍŘ, PANÍ ZEZULKOVÁ 
 

NADACE TESCO. 
 
 

Věcné dary: 
 

PAN NOVÁK, PAN ŽATEČKA, PAN BŘEZÍK, OD INDIVIDUÁLNÍCH DÁRCŮ OŠACENÍ, ZIMNÍ 

VÝBAVA PRO LIDI BEZ DOMOVA, POTRAVINOVÁ BANKA, POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA 

 

Provedené práce: 
 

ING. JURÁSEK, 10 PRACOVNÍKŮ POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA A.S. 



DĚKUJEME 
 

dárcům, kteří v roce 2021 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 2022 budeme pokračovat ve spolupráci a získáme i další dárce a dobrovolníky, 

se kterými budeme rozvíjet činnost Oblastní charity v Rychnově nad Kněžnou. 

 

 



Ekonomika  
Hospodaření Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2021 (v tis. Kč) 

 
SPOTŘEBA MATERIÁLU 1 558 

NÁKLADY NA ENERGII 642 

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 120 

CESTOVNÉ 1 

REPREZENTACE 1 

OSTATNÍ SLUŽBY 744 

MZDOVÉ NÁKLADY 10 134 

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 3 312 

ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 38 

OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY 45 

DAŇ SILNIČNÍ 3 

NÁKLADOVÉ ÚROKY 8 

JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 42 

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 432 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2 

NÁKLADY CELKEM 17 082 

TRŽBY Z PRODEJE ZA VLASTNÍ VÝROBKY 50 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 3 703 

VÝNOSOVÉ ÚROKY 12 

ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ 625 

JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY 44 

PŘIJATÉ DARY 135 

DOTACE MPSV 10 989 

DOTACE KRAJ 796 

DOTACE OBCE 727 

DOTACE ÚŘAD PRÁCE 0 

VÝNOSY CELKEM 17 081 

ZTRÁTA - 1 

 
 
 

Počet zaměstnanců (k 31.12.2021) 30 

Přepočtený počet zaměstnanců 27,75 

Výsledek hospodaření Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou za rok 2021 vykazuje ztrátu 1 tis. Kč. 

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č.563/1991Sb., ve znění 

pozdějších předpisů vyhl. č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, u kterých 

hlavním předmětem činnosti není podnikání. 



Úplný objem nákladů za hlavní a vedlejší činnosti Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou 

v roce 2021 (v tis. Kč) 

 

 

Denní 
Stacionář 

 
 

Týdenní 
stacionář 

 
 

Odlehčovací 
služby 

 

 
Prodejna 

 

 
Stravování 

 

 
Doprava 

 

VOVD 
(Výměna 

oken a 
vchod. 
dveří) 

 
Nízkoprahové 

denní 
centrum 

Spotřeba 
materiálu 

 
327 

 
339 

 
636 

 
18 

 
68 

 
0 

  
170 

Náklady 
na energii 

 
182 

 
40 

 
383 

  
26 

   
11 

Opravy 
a 

udržování 

 
26 

 
25 

 
38 

     
31 

 
Cestovné 

 
0 

 
0 

 
1 

     

 
eprezentace 

 
0 

 
0 

 
1 

     

Ostatní 
služby 

 
171 

 
161 

 
350 

  
7 

   
55 

Mzdové 
náklady 

 
2 642 

 
3 163 

 
3 959 

  
99 

   
271 

Zák. 
sociální 
pojištění 

 
872 

 
1 058 

 
1 272 

  
34 

   
76 

Zákonné 
sociální 
náklady 

 
11 

 
13 

 
14 

     

Ost. 
sociální 
náklady 

 
13 

 
17 

 
15 

     

Daň 
silniční 

 
1 

 
1 

 
1 

     

 
roky z úvěru 

 
2 

 
2 

 
4 

     

Ost. 
prov. 

náklady 

 
12 

 
13 

 
17 

  
0 

   

 
Odpisy DM 

 
112 

 
112 

 
149 

    

59 
 

Členské 
poplatky 

 
1 

 
0 

 
1 

     

 
CELKEM 

 
4 372 

 
4 944 

 
6 841 

 
18 

 
234 

 
0 

 

59 
 

614 



Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou 

v roce 2021 (v tis. Kč) 

TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB (hlavní činnost) 3 495 

TRŽBY Z PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB (vedlejší činnost) 258 

DARY 135 

DOTACE MPSV 10 989 

DOTACE KRAJ 796 

DOTACE OBCE 727 

DOTACE ÚŘAD PRÁCE 0 

OSTATNÍ 681 

CELKEM VÝNOSY 17 081 

 
 
 

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

2021 (v tis. Kč) 

  
 

Stav k 1. 1. 2021 889 

Příjmy v roce 2021 16 733 

Příjmy od klientů za poskytnuté služby 3 688 

Přijaté dary 400 

Dotace 12 394 

Peníze klientů přijaté do správy 50 

Ostatní 201 

Výdaje v roce 2021 15 511 

Mzdové výdaje – mzdy, odvody za zaměstnance 11 840 

Úhrada závazků – ostatní běžné výdaje 3 535 

Poskytnuté dary 79 

Investice 8 

Vratka dotace 49 

Stav k 31. 12. 2021 2 111 

 

 

 

 

 

    



 

Vývoj a konečný stav fondů Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2021 (v tis. Kč) 

 

Stav k 1. 1. 2021       314 

Příjmy v roce 2021      328 

Příjmy ze sbírky       307 

Věcné dary           4 

Ostatní dary         17 

Výdaje v roce 2021                   403 

Peníze čerpané ze sbírky                   353 

Spotřeba věcné dary       20 

Ostatní 30 

Stav k 31. 12. 2021                  239 

  

      

Přehled o stavu a pohybu majetku Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou v roce 2021  

(v tis. Kč) 

 stav k 1. 1. 
v ZC 

pořízení vyřazení oprávky 
Stav 

k 31. 12.  
v ZC 

Dlouhodobý 
majetek 

6 893 0 0 433 6 460 

DDNM 0 0 0 0 0 

Budovy, 
pozemky 

6 224 0 0 231 5 993 

Přístr., 
zařízení, 
inventář 

243 0 0 52 191 

Dopravní 
prostředky 

426 0 0  150 276 

 

 

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 2021 nebyl vliv pandemie COVID 

také významný - došlo sice k částečnému omezení služeb, ale díky přijetí mimořádné dotace z MPSV nedošlo k úbytku 

výnosů. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2021 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. 

 
 
 
 
 

 


