Výroční zpráva 2020
Farní charita Chrudim, Školní náměstí 56, 537 01 Chrudim, IČO: 434 98 485
Sledujte nás na Facebooku:

„Dámy a pánové,
při rekapitulaci roku 2020 myslím na své kolegy, kteří poskytovali svoji podporu, čas a odborné znalosti
lidem, kteří se rozhodli využít služeb Farní charity Chrudim i ve složité době epidemie.
V souvislosti s ní naši dobrovolníci ušili a ve svém volném čase distribuovali nedostatkové roušky
v počtu více než 2000 kusů. Ve spolupráci s místními podnikateli zajistili distribuci celkem 4000 tisíc lahví
rovněž nedostatkové dezinfekce, podíleli se na distribuci informačních materiálů, ochranných pomůcek
a sponzorských darů do mnoha organizací v našem regionu.
Službám Farní charity Chrudim se podařilo zajistit potřebné ochranné pomůcky. Provedli jsme také organizační opatření, které nám
umožnilo poskytovat všechny služby bez jejich přerušení i v době vrcholů epidemie.
V roce 2020 jsme zároveň s potěšením zaznamenali dynamický rozvoj pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péče
a půjčovny zdravotních pomůcek. V přímé péči u našich pacientů a klientů se jednalo o nárůst často o několik desítek procent v porovnání
s rokem předchozím. Stabilizovali jsme odborné sociální poradenství poskytované v rámci občanské poradny a pokračujeme v rozvoji
dobrovolnického centra.
Růst služeb pro nás znamenal příležitost k rozšíření našeho týmu. Mohli jsme tak mezi sebou přivítat nové kolegy, jejichž elán
a nadšení jsou pro nás osvěžující inspirací, stejně jako zkušené postřehy kolegů, kteří na charitě pracují po dobu mnoha let. Rozšíření
našeho týmu pro nás znamenalo závazek vytvořit vhodné zázemí pro poskytování našich služeb. Zakoupili jsme tak celkem třináct osobních
automobilů. Nově jsme vybavili kanceláře Farní charity Chrudim tak, že každý zaměstnanec má dobré zázemí pro svoji práci.
Toto vše bychom nedokázali bez podpory a zpětné vazby, kterou dostáváme od našich klientů a partnerů. Děkujeme. Vaše důvěra
je pro nás závazkem a motivací.
Za rozvoj spolupráce děkujeme místní samosprávě v jednotlivých městech a obcích, Pardubickému kraji, městu Chrudim a také všem
našim podporovatelům a donátorům. Ceníme si spolupráce s duchovními správci farností v našem regionu. Za vynikající spolupráci s farníky
Římskokatolické farnosti Chrudim a za podporu a spolupráci děkujeme také chrudimskému arciděkanovi, P. ThLic. Ing. Jiřímu Hebltovi.“
Bc. Roman Pešek
ředitel Farní charity Chrudim

„Dění uplynulého roku bylo nejen pro naši společnost, ale i celý svět, velkou zatěžkávací zkouškou.
A právě takové situace dokazují nenahraditelnou roli sociálních služeb a zdravotnické péče. Toto období bylo
náročné pro chod celé organizace, kdy vedení muselo hledat v tomto ohledu nové způsoby řízení, předávání
informací, ale především bylo zodpovědné za zdraví svých zaměstnanců a klientů. A právě zaměstnanci Farní
charity Chrudim dokázali, že jsou i za takto těžkých podmínek schopni dennodenně přinášet významnou
pomoc spoustě lidí. Patří jim můj obdiv a poděkování, především za to, že pracovali ve ztížených podmínkách,
pamatovali na druhé a zajišťovali jejich základní potřeby a konali pro ně i přes tyto náročné a neočekávané
situace dobro. Poděkování také patří všem, kteří v tomto období dobrovolně pomáhali, neboť bez jejich pomoci
by se situace zvládala mnohem složitěji.
O to víc mne těší fakt, že i přes tyto nesnáze dokázala organizace progresivně rozvinout svoje služby,
pomocí kterých dopomáhá k lepší kvalitě života svých klientů. A nejen to, díky tomuto rozvoji je Farní charita
Chrudim stále větším zaměstnavatelem, což mne naplňuje nadějí, že úroveň poskytované péče a služeb bude
stále na tak dobré úrovni jako doposud.“
Ing. Pavel Šotola
radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor

„Vážené dámy a vážení pánové,
máme za sebou Covidový rok 2020, který byl v mnoha ohledech jedním z nejtěžších v poválečném
období. S vděčností musím konstatovat, že Farní charita Chrudim v těchto zkouškách prokázala svou vysokou
resistenci, profesionalitu a obrovské nasazení. Rád bych proto všem jejím pracovníkům upřímně a vřele
poděkoval. Velkou vděčnost cítím i za rozšiřování služeb Farní charity, především v oblasti domácí zdravotní
péče, kterou považuji za důležitý návrat k tradicím, ale současně následování moderních trendů.
Jsem rád, že na území Chrudimska funguje stabilní a dobře organizovaná pečovatelská organizace,
jakou Farní charita Chrudim je a moc se těším ze vzájemné spolupráce.
Přeji i nadále mnoho úspěchů a spousty spokojených klientů.“
Pavel Štěpánek
místostarosta města Chrudim

Quo vadis, Caritas?
Farní charita Chrudim působí v našem regionu od roku 1992. Za téměř tři dekády se stala významným poskytovatelem
terénních služeb. Těžiště její činnosti leží v poskytování pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péče a
v půjčovně zdravotních a kompenzačních pomůcek. V rámci občanské poradny poskytuje odborné sociální poradenství.
Provozuje také dobrovolnické centrum. Její služby jsou v souladu se Střednědobým plánem rozvoje služeb Pardubického
kraje. Pomoc Farní charity Chrudim přijímají nejčastěji senioři, lidé se zdravotním postižením a jejich rodiny. V roce 2020 o ně
bylo postaráno díky skvělé práci 70 našich zaměstnanců.

Pečovatelská služba 


Mgr. Petra Moučková

703 855 499
petra.mouckova@cr.hk.caritas.cz

Školní náměstí 56, Chrudim
Tuto službu poskytujeme 7 dní v týdnu osobám se zdravotním a kombinovaným postižením, dětem i seniorům v Chrudimi
a obcích v okolí vzdálených do 30 km. Je určena všem, kteří potřebují pomoc při zajištění péče o vlastní osobu a chtějí zůstat
doma nebo v rodině. Službu poskytujeme podle domluvy přímo v domácnostech. Během této služby klientům pomáháme zvládat
běžné úkony péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, podáváme jídlo a pití a zprostředkováváme kontakt se společností. V roce
2020 jsme zajistili více než 3 653 hodin přímé péče pro celkem 62 klientů. Službu jsme tak navýšili o více než 30 %.

Osobní asistence 


Mgr. Petra Moučková

703 855 499
petra.mouckova@cr.hk.caritas.cz

Školní náměstí 56, Chrudim
Tuto službu poskytujeme lidem s různým druhem zdravotního postižení, lidem s chronickým onemocněním, rodinám s dětmi
i seniorům 7 dní v týdnu a 24 hodin denně v Chrudimi a okolních obcích vzdálených do 30 km. Navštěvujeme je doma a doprovázíme při cestách mimo domov. Pomáháme zvládat běžné činnosti a žít plně. Podporujeme jejich vztahy, samostatnost a nezávislost. V rámci této služby zajišťujeme péči o vlastní osobu a asistujeme při volnočasových aktivitách. V roce 2020 jsme zajistili
více než 7 026 hodin přímé péče pro celkem 50 klientů. Služba tak narostla o téměř 40 %.

Domácí zdravotní péče


Bc. Barbora Vorlická

604 789 359
barbora.vorlicka@cr.hk.caritas.cz

Školní náměstí 56, Chrudim
Tato bezplatná zdravotní služba je určena akutně i chronicky nemocným, kteří by jinak museli být hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení, využívat léčebnu dlouhodobě nemocných nebo se složitě dopravovat k praktickému lékaři. Ne vždy je to nezbytně
třeba. Zdravotní sestry realizují ošetřovatelské úkony předepsané lékařem přímo u nemocných lidí doma. Při poskytování této služby
převazujeme chronické a pooperační rány, zajišťujeme odběry krve, provádíme pohybová cvičení, aplikujeme injekce a podáváme
léky. V roce 2020 jsme ošetřili 356 lidí, u kterých jsme vykonali 12 610 návštěv. Počet výkonů vzrostl o 13 % a tento trend trvá.

Půjčovna kompenzačních pomůcek


Mgr. et Ing. Lucie Drbalová

731 619 782
pujcovna@charitachrudim.cz

Školní náměstí 56, Chrudim
Za poplatek zapůjčujeme potřebné pomůcky na přechodnou dobu lidem dlouhodobě nemocným, po úrazech, v rekonvalescenci a s handicapem. Pomůcky usnadňují péči, zvyšují životní komfort nemocným lidem i pečujícím osobám. Lidé se sníženou soběstačností díky nim mohou zůstat doma a žít nadále plnohodnotně v kruhu blízkých. Většina pomůcek je zcela nových,
v dobrém technickém stavu a kvalitě. Pravidelně nakupujeme další a rozšiřujeme nabídku tak, abychom mohli reagovat na měnící se
potřeby lidí. K zapůjčení nabízíme mechanické vozíky, elektrické polohovací postele, stabilní a pojízdná chodítka, klozetová křesla,
antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory a další pomůcky. V roce 2020 jsme zapůjčili zdravotní a kompenzační pomůcky
celkem 125 lidem. Počet lidí, kteří službu využili, tak vzrostl o 40 %.

Občanská poradna


Mgr. Pavla Morávková

469 319 700
poradna@charitachrudim.cz

Školní náměstí 56, Chrudim
V této službě poskytujeme informace a podporu ve složitých životních situacích. Nabízíme konzultace při zadlužení,
v oblasti pracovních vztahů a v právní ochraně občanů. Protože někdy stačí jen dobrá rada. Vše zcela anonymně a bezplatně.
Tato služba nese certifikát kvality, vydaný Asociací občanských poraden. Zdarma předáváme informace z oblasti pracovního práva,
z problematiky bydlení, sociálních dávek a sociální pomoci. Věnujeme se dluhovému poradenství, problematice ochrany
spotřebitele a dalším oblastem. V roce 2020 jsme přijali celkem 440 klientů, kterým jsme podali celkem 580 odpovědí na jejich
dotazy.

Dobrovolnické centrum


Ing. Nell Stoupová

704 675 407
nell.stoupova@cr.hk.caritas.cz

Školní náměstí 56, Chrudim
Dobrovolnické centrum vyhledává lidi dobré vůle. Ve volném čase zdarma pomáhají druhým. Dobrovolníky zprostředkováváme
pomáhajícím organizacím, kde mohou jednoduše přiložit ruku k dílu během dlouhodobé spolupráce i při jednorázových akcích.
V roce 2020 provázelo 20 dobrovolníků v 6 cílových organizacích dlouhodobě více než 200 lidí. Během 139 návštěv s nimi strávili celkem
235 hodin. Potěšili srdce lidí v Domově pro seniory Heřmanův Městec, v Lůžkovém a sociálním centru pro seniory o.p.s. v Chrudimi,
v Nemocnici Pardubického kraje a v dalších organizacích regionu. K hladkému průběhu 13 akcí přispělo 627 hodinami celkem 66 dobrovolníků. Jejich pomoc byla mimořádná i v obou vlnách epidemie koronaviru. Během 673 hodin práce ukázalo svou ochotu pomáhat více
než 50 dobrovolníků.

Rosteme s pomocí měst a obcí
Oceňujeme pomoc obcí, v nichž mají své domovy lidé, kterým pomáháme. Desítkám z nich – vesnicím i městům – jsme vděční
nejen za finanční příspěvky, ale i za vynikající spolupráci při poskytování všech našich služeb. Protože dobré vztahy přispívají ke
zdraví celku.
Bítovany | Bojanov | Bylany | Ctětín | Čankovice | Dolní Bezděkov | Hodonín | Honbice | Hrochův Týnec | Chrudim | Jenišovice | Klešice
Kněžice | Krásné | Křižanovice | Liboměřice | Lukavice | Mladoňovice | Morašice | Nasavrky | Orel | Podhořany u Ronova | Prachovice
Přestavlky | Rabštejnská Lhota | Ronov nad Doubravou | Rosice u Chrasti | Rozhovice | Seč | Slatiňany | Smrček | Sobětuchy | Stolany
Svídnice | Trojovice | Třibřichy | Tuněchody | Úhřetice | Vápenný Podol | Vejvanovice | Zájezdec | Žumberk

PARDUBICE
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

CHRUDIM

ČESKÁ TŘEBOVÁ

SVITAVY

Donátoři
Srdečné poděkování patří každému, jehož srdce je otevřené pro druhé. Každou korunu jsme v naší práci přetavili ve skutečnou pomoc lidem našeho kraje. Děkujeme těmto jednotlivcům, organizacím, firmám a společnostem:

AGRO Liboměřice a.s.

Nadační fond Ivany Zemanové

ČCE Chrudim

PaeDr. Dana Švandová

Elektrárny Opatovice a.s.

Pigmentum s.r.o.

Elektro Pešek s.r.o.

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

EUROSEAL CZ, spol. s r.o.

RTJ TRANS s.r.o.

František Tuček

SALIX INTERNATIONAL a.s.

Ing. Milan Víšek

SPOLEK ZLATÁ PECKA z.s.

INSTAV Hlinsko a.s.

Vivantis a.s.

Jan Blažek

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Lékárna.cz

Wakemaster s.r.o.

Mgr. Luděk Rulík - Výstavba a opravy komunikací

ZAMAT CHRUDIM s.r.o.

Mias OC spol. s. r.o.
MUDr. Markéta Kubešová
Nadace Karel Komárek

Poctivě a přehledně - Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Farní charita Chrudim (dále jen „Společnost“) sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou
uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Farní charita Chrudim k 31. 12.
2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou
mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o
auditorech a Etickém kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnost nezávislý a splnili jsme i další etické
povinnost vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a
vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Verifikace SUED a. s.
ev. č. KA ČR 571
Ing. Ivana Hubáčková
statutární auditor, ev. č. KA ČR 2099
v Pardubicích dne 21. 6. 2021

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace ve zkráceném rozsahu
ke dni: 31. 12. 2020 - (v celých tis. Kč)
- Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Označení

AKTIVA

Číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

a

b

c

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem (Součet A.I. až A.IV.)

1

858

2848

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (01x, 041, 051)

2

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem (02x, 03x, 042, 052)

3

2442

4523

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem (06x)

4

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (07x, 08x)

5

- 1 584

-1 675

B.

Krátkodobý majetek celkem (ř. 07 až 10)

6

1 803

6 332

I.

Zásoby celkem (1xx, 314A)

7

0

0

II.

Pohledávky celkem (31x-314A, 335, 336, 34x, 35x, 373, 375, 378, 388, 391)

8

743

3 494

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem (21x, 22x, 251, 253, 256, 261)

9

1 028

2 795

IV.

Jiná aktiva celkem (381, 385)

10

32

43

AKTIVA
CELKEM

(ř. 1+6)

11

2 661

9 180

4 967

PASIVA
A.

Vlastní zdroje celkem

12

1 921

I.

Jmění celkem

13

1 893

3 027

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

28

1 940

B.

Cizí zdroje celkem

15

740

4 213

I.

Rezervy celkem

16

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

699

4 106

IV.

Jiná pasiva celkem

19

41

107

20

2 661

9 180

PASIVA
CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
ke dni: 31. 12. 2020 - (v celých tis. Kč)
- Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Označení

NÁKLADY

a

IČO: 43498485

Číslo
řádku

Činnost
(hlavní)

(hospodářská)

(celkem)

b

c

1

2

3

A.

Náklady (ř. 02 až 09)

1

16 776

161

16 218

I.

Spotřebované nákupy a nakupované sl. (50x, 51x)

2

4 830

160

4 990

II.

Změny stavu zásob vlastní činn. a aktivace (56x,57x)

3

0

0

0

III.

Osobní náklady (52x)

4

10 189

1

10 190

IV.

Daně a poplatky (53x)

5

22

0

22

V.

Ostatní náklady (54x)

6

173

0

173

VI.

Odpisy, prodaný maj., tvorba a použ. rezerva a opr. pol. (55x)

7

843

0

843

VII.

Poskytnuté příspěvky (58x)

8

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů (59x)

9

0

0

0

NÁKLADY
CELKEM

(I.+II.+IIII.+IV.+V+VI.+VII.+VIII)

10

16 776

161

16 218

Činnost
(hlavní)

(hospodářská)

(celkem)

VÝNOSY
B.

Výnosy (ř. 12 až 16)

11

16 776

141

16 917

I.

Provozní dotace (69x)

12

8 469

0

8 469

II.

Přijaté příspěvky (68x)

13

654

0

654

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží (60x)

14

6 757

0

6 757

IV.

Ostatní výnosy (64x)

15

817

141

958

V.

Tržby z prodeje majetku (65x)

16

79

0

79

VÝNOSY
CELKEM

(I.+II.+IIII.+IV.+V)

17

16 776

141

16 917

D.

Výsledek hospodaření před zdaněním

18

719

-20

699

C.

Výsledek hospodaření po zdanění

19

719

-20

699

To nejdůležitější jste si právě přečetli.
Vše ostatní najdete na našich webových stránkách www.chrudim.charita.cz.
Zůstaňte s námi v kontaktu a sledujte náš Facebook.
Najdete tam zajímavosti, novinky a střípky z naší práce!
Podrobné informace o službách a úhradovník
získáte na www.chrudim.charita.cz

WWW.CHRUDIM.CHARITA.CZ

