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Úvodní slovo
Vážení,
nebudu psát o tom všem negativním, co provázelo naši činnost v uplynulém roce. Budu psát o tom pozitivním. Tedy:
- Děkuji všem, kdo jste nám přispěli na pořízení speciálně upraveného
automobilu pro svoz imoblních osob do CDS Světlanka (406 224,- Kč).
- Děkuji za dar k řešení bezbariérovosti domu na Polní ul. (50 tis. Kč).
První schodišťovou plošinu jsme pořídili v únoru 2017.
- Děkuji všem, kdo jste podpořili činnost našich sociálních služeb a Střediska humanitární pomoci (122 tis. Kč).
- Děkuji skvělým spolupracovníkům, obětavým dobrovolníkům a všem,
kdo podporují jakkoli naši činnost.
- Děkuji bratřím Redemptoristům, že mezi nabídkami vybrali naši organizaci a my můžeme od roku 2017 nabídnout naše sociální služby většímu počtu klientů, můžeme rozvíjet naše služby v nových prostorách v domě na Polní ul. č. 2.
- Děkuji našim klientům, kteří odešli na věčnost. Obohatili jste nás, náš pohled na život, díky Vám všem.
Blanka Homolová, ředitelka Charity Svitavy.

Rok 2016 byl rokem, kdy k nám více
promlouval P. Engelmar
Nechme se všichni inspirovat závětí rodáka z našeho kraje P. Engelmara Huberta Unzeitiga – jeho posledním dopisem z Dachau.
Vybírám úryvek:
„Láska znásobuje síly, činí nás vynalézavými, činí nás vnitřně svobodnými a šťastnými. Skutečně nevejde do lidského srdce to, co
Bůh připravil těm, kdo ho milují.
I ona (láska) se setkává s drsnou skutečností tohoto pozemského
bytí se vším jeho chvatem a spěchem, se všemi jeho nepřiměřenými
přáními a žádostmi, s jeho sváry a nenávistí, zraňující jako kousavý
mráz. Avšak hřejivé paprsky, které vydává ono slunce Lásky dobrotivého Otce, jsou přece silnější a náleží jim konečný triumf, jelikož
Dobro je přece nesmrtelné a vítězství zůstává u Boha, byť se nám
zdá někdy neužitečné šířit lásku v tomto světě.
Stále znovu je však patrné, že lidské srdce je určeno lásce a nedokáže její moci trvale vzdorovat,
pokud se zakládá opravdu jen v Bohu.“
Zakotvenost v dobru na přímluvu blahoslaveného Engelmara vyprošuji jak pracovníkům, tak
i klientům Charity Svitavy a děkuji za spolupráci.
P. Václav Dolák, farář
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Základní údaje
Charita Svitavy je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se zdravotním
postižením a s chronickým onemocněním starší 19 let v plnohodnotném způsobu života.
Je organizací římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, začleněné do Charity Česká republika, která je členem Mezinárodního společenství charit – Caritas Internationalis.
Svitavská Charita byla zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem dne 14. 12. 1993.
Je evidována u Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1-02-721/1996 podle ustanovení §16 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
Krajský úřad Pardubického kraje udělil dne 25. 6. 2007 registraci sociálním službám, které Charita
Svitavy nabízí.

Územní působnost Charity Svitavy:
viz mapka na druhé straně obálky
Statutární zástupce:
Blanka Homolová – ředitelka
Poradní orgán – Rada Charity
Složení v roce 2016:
Antonín Nádvorník – předseda
Ing. Hana Frančáková
Mgr. Vlastimil Štěrba
Stanislava Vaněčková
Mgr. Jiří Žilka
Pastorace a duchovní rozměr:
P. Mgr. Václav Dolák
Miriam Holubcová – pastorační pracovnice
Zaměstnanci:
K 31. 12. 2016 bylo v pracovním poměru celkem
26 pracovníků, přepočtený stav pracovníků 19,126.
Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
Telefon: 737 183 357
E-mail: info@svitavy.charita.cz
Web: www.svitavy.charita.cz
Facebook: www.facebook.com/charita.svitavy
Bankovní účet: 15507664/0600
IČ: 47490462
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Středisko humanitární pomoci (SHP)
SHP není sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smyslem jeho existence je nabízet pomoc lidem v těžkých životních situacích ve Svitavách, v České republice i po celém světě.
SHP je povinno pomoci lidem postiženým mimořádnými událostmi, převážně povodněmi apod., půjčuje
vysoušeče, pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé situace v důsledku zdravotní, sociální či jiné komplikace. Zapojuje se do projektů „Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu“, „Adopce na dálku®“ na Haiti
a „Studijní fond“ realizovaný Arcidiecézní charitou Olomouc na Ukrajině. Finančně podporuje postižené
oblasti ve světě po zemětřesení, tsunami, válkách apod. Zprostředkovává sbírky obnošeného šatstva,
zajišťuje pomoc pro malomocné ve formě ručně pletených obvazů a organizuje besedy pro veřejnost,
které se týkají humanitární a rozvojové pomoci.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0,10

Důležité události Střediska humanitární pomoci v roce 2016:
• Zapůjčili jsme vysoušeče do domácností ve Svitavách a v okolních obcích.
• Zapojili jsme se do projektu Vánoční balíček na Ukrajinu, který je určen pro děti z dětských
domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině. Tentokrát se ke sbírce připojily i jednotlivé týmy
zaměstnanců.
• Výtěžkem postní almužny byla podpořena činnost Střediska humanitární pomoci.
• Obdrželi jsme dopis od Dorotie Beltinor z projektu Adopce na dálku® - Haiti.
• Připojili jsme se ke kampani Na zdraví Haiti, která má za cíl zpřístupnit zdravotní péči haitským
dětem.
• Zapojení k humanitární sbírce na obnovu Haiti po zásahu hurikánu Matthew.
• Pokračovali jsme ve spolupráci s firmou Dimatex CS, spol. s r. o., která se zabývá recyklací textilního materiálu. Ve Svitavách a okolních obcích jsou umístěny kontejnery s logem Charity Svitavy
pro sběr textilu.
• V rámci tzv. přímé sociální pomoci jsme pomohli dvěma dětem na léčebný pobyt, resp. na kompenzační pomůcku. Ani jedno nehradí zdravotní pojišťovna v plné výši. Jedné z těchto rodin jsme
zprostředkovali pomoc pracovnic z Kooperativy, které mezi sebou shromáždily nemalou částku.
• Zapojili jsme se do potravinové a materiální pomoci nemajetným z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám.
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Posláním CHPS je umožnit seniorům, osobám s chronickým onemocněním a zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí a zajistit jim péči v takovém rozsahu, aby prožívali důstojný život. Služba
je poskytována v domácnostech ve Svitavách a okolních obcích nebo ve středisku hygieny osobám, které
mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby.
Okruh osob:
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním od 19 let
• osoby se zdravotním postižením od 19 let
Kapacita: 80 klientů
Přepočtený počet zaměstnanců: 7,394 pracovníků a 6 pracovníků na DPP

Důležité události Charitní pečovatelské služby v roce 2016:
• Od 1. 1. 2016 byla rozšířena působnost o obec Dětřichov u Svitav.
• CHPS poskytovala v průběhu roku 2016 pomoc a podporu 80 klientům (oproti 61 v roce 2015),
z toho bylo 25 mužů a 55 žen. Bylo uzavřeno 34 nových smluv o poskytnutí sociální služby (oproti 12
v roce 2015). Celkový počet hodin setkání v roce 2016 byl 5 510 proti 4 459 hodinám v roce 2015 a 3
995 hodinám v roce 2014. V roce 2016 tedy došlo k nárůstu hodin setkání o téměř 24 % ve srovnání
s rokem 2015 a o 38 % ve srovnání s rokem 2014. V roce 2016 proběho celkem 7 625 návštěv. Vývoj
tohoto ukazatele je zřejmý z přiložené tabulky a grafu.
• Kapacita služby v pracovní dny v době od 6 do 13 h byla rozšířena na 6 klientů a k 31. 12. 2016 pracovalo v CHPS celkem 7 pracovníků v sociálních službách na běžný pracovní poměr.
• V únoru 2016 byl pořízen nový automobil Charitní pečovatelské služby. Automobil slouží k poskytování
péče ve Svitavách a v obcích v územní působnosti Charity Svitavy. Vozový park CHPS tak byl rozšířen
na 6 aut včetně dvou, která jsou určena pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu.
• Pracovníci CHPS byli proškolení v mnoha oblastech, které jsou spojené s prací se seniory nebo s osobami se zdravotním postižením. Byla to oblast péče o klienta s demencí a komunikace s ním, ochrana
práv seniorů, hranice ve vztahu s klientem nebo aktivizace.

Co se nám podařilo?
• Charitě Svitavy se na základě nájemní smlouvy s Pražskou provincií kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele (Redemptoristé) podařilo získat k využívání dům na Polní ulici ve Svitavách. Získali
jsme tak větší a kvalitnější prostory pro zázemí CHPS. Koncem roku 2016 se služba připravovala
na stěhování na jinou adresu.
• Podařilo se uspořádat pokračovací kurz Validace ®Naomi Feil, který napomáhá lépe porozumět
projevům seniorů a lidí s demencí (podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové).
• Podařilo se získat finanční prostředky na bezbariérovou úpravu budovy na Polní ulici od obchodního družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí, ČSOB pomáhá regionům a Konta bariéry.
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„Setkání“ je termín zavedený pro účely vykazování dat. Je to časový úsek, ve kterém byla klientovi pracovníkem služby bezprostředně bez přerušení poskytována pomoc, podpora, péče obsahující prvky naplňující
základní činnosti stanovené pro danou službu zákonem.
Metodický pokyn MPSV č. 6/2010
Hospodaření CHPS (v tis. Kč)
VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby od klientů
Účelová dotace PK
(dříve MPSV)

839.00 Materiálové náklady

381.00

1 300.00 Služby (včetně leasingu)

403.00

Dotace z rozpočtových prostředků PK

242.00 Osobní náklady

2 309.00

Příspěvek měst a obcí

770.00 Ostatní náklady

111.00

Dary

2.00 Odpisy, prod. majetek

Ostatní výnosy

5.00

VÝNOSY CELKEM

3 162.00

237.00
3 441.00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-279.00

Grafické znázornění výnosů:
Tržby od klientů

Účelová dotace PK
(dříve MPSV)

Dotace z rozpočtových
prostředků PK

Příspěvek měst
a obcí

8%

24%
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40
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0
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27%

41%

Světlanka
Centrum denních služeb (CDS)
Posláním je podporovat dospělé lidi se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
a seniory v plnohodnotném a aktivním způsobu života. Naším cílem je pomáhat jim v začleňování se do
společnosti podle jejich potřeb a možností. Nabízíme jim prostor pro rozvíjení schopností a dovedností,
ale i pro relaxaci a individuální činnost. Službu poskytujeme v bezbariérovém, příjemném a přátelském
prostředí.
Okruh osob:
• senioři
• osoby s chronickým onemocněním od 19 let
• osoby se zdravotním postižením od 19 let
Kapacita: 25 klientů | Přepočtený počet zaměstnanců: 10,832 pracovníků a 6 pracovníků na DPP

Důležité události Světlanky – centra denních služeb v roce 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•

Během roku 2016 využilo službu 43 klientů, z toho bylo 21 mužů a 22 žen. Bylo uzavřeno 6 nových smluv
o poskytnutí sociální služby. Využití služby se v roce 2016 oproti roku 2015 navýšilo. Měřítkem jsou ukazatele osobohodiny (v roce 2016 to bylo 37 % oproti 35 % v roce 2015) a osobodny (62 % v roce 2016
oproti 58 % v roce 2015).
Vedoucí Mgr. Gabriela Kleinová nastoupila na mateřskou dovolenou a jako nová vedoucí nastoupila v měsíci
srpnu Mgr. Vendula Kouřilová. Nově byla přijata také sociální pracovnice Bc. Zuzana Sekaninová.
Dobrovolnici Zuzaně Soukupové bylo uděleno ocenění dobrovolník roku.
Pro potřeby svozu klientů bylo pořízeno nové vozidlo Ford Transit.
Pomocí výstav prací klientů jsme se zaměřili na propagaci CDS. Aktivity CDS se orientovaly na rozvoj
a udržení psychických, sociálních i pohybových oblastí života, program byl zaměřen také na rizika a práva
klientů v běžném životě.
V roce 2016 jsme začali zavádět při jednání se zájemci o službu systém Sociálních karet.
Pokračovala spolupráce s MC Krůček a ZŠ Riegrova, Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG ad.
Pracovníci byli proškolení v oblastech zaměřených na nové trendy v práci s lidmi s chronickým onemocněním, zdravotním postižením a seniory. Vzdělávání bylo zaměřeno na práci a přístup k lidem s demencí, na
pohybové aktivity seniorů, smyslovou aktivizaci a aktivní naslouchání.

Co se nám podařilo?
•
•
•

Získali jsme finanční prostředky na bezbariérovou úpravu budovy na Polní ulici od obchodního
družstva KONZUM v Ústí nad Orlicí, ČSOB pomáhá regionům a Konta bariéry.
Uspořádali jsme pokračování školení pro prohloubení znalostí v reminiscenční terapii (podpořeno
z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové).
Pořídili jsme nový bezbariérově upravený devítimístný automobil pro svoz klientů (na pořízení vozu
přispěli donátoři v Burze filantropie, Svitavské tenisové srdce, město Svitavy, Výbor dobré vůle –
nadace Olgy Havlové a další dárci).
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Počet klientů CDS dle věku a pohlaví:
VĚK

POČET KLIENTŮ

19 – 35 let

9

36 – 50 let

9

51 – 65 let

4

66 – 80 let

14

Nad 80 let

7

CELKEM

43

Z toho muži

21

Z toho ženy

22

Hospodaření CDS (v tis. Kč)
VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby od klientů

1 187.00 Materiálové náklady

Účelová dotace PK
(dříve MPSV)

2 745.00 Služby (včetně leasingu)

524.00
1 054.00

Dotace z rozpočtových
prostředků PK

317.00 Osobní náklady

3 303.00

Příspěvek měst a obcí

666.00 Ostatní náklady

74.00

Dary

16.00 Odpisy, prod. majetek

Prodej DHIM a HIM

46.00

0.00

Ostatní výnosy

7.00

VÝNOSY CELKEM

4 938.00

5 001.00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-63.00

Grafické znázornění výnosů:
Tržby od klientů

Účelová dotace PK (dříve MPSV)

Dotace z rozpočtových
prostředků PK

Příspěvek měst a obcí

24%

56%

6%

14%

80
60
40
20
0
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
PKP je provozována Charitou Svitavy na základě živnostenského oprávnění ze dne 11. 12. 2013. Nabízí
invalidní vozíky, chodítka, WC křesla, sedačky do vany, nástavce na WC a elektrická polohovací lůžka
a doplňuje tak nabídku služeb CHPS.

Důležité události Půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2015:
•
•

V roce 2016 zapůjčeno 123 klientům 174 pomůcek.
pořízení nových invalidních vozíků od firmy Medesa, s.r.o., Polička

Dobrovolnictví
Koordinátor: Miriam Holubcová, DiS.
Jsme rádi za lidi, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch ostatních. S Charitou Svitavy spolupracuje nemálo dobrovolníků. Jednotlivců, kteří dochází do Světlanky – centra denních služeb, bylo v uplynulém roce
devět. Dlouhodobě pomáhali při denním programu s klienty např. při doprovodu, nabídkou různorodých
aktivit (takto zde probíhá např. canisterapie či dramaterapie) apod. Máme radost, že dobrovolnici Zuzaně
Soukupové bylo Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem uděleno ocenění Dobrovolník roku.
Na konci roku 2016 se uskutečnilo setkání dobrovolníků Charity Svitavy se zástupci organizace, na kterém měli dobrovolníci možnost výměny svých zkušeností a seznámit se s výsledky dotazníkového šetření
ohledně spokojenosti v Charitě Svitavy.
V roce 2015 jsme pokračovali v dobré spolupráci s Kooperativou pojišťovnou, a. s., VIG v rámci programu
Firemního dobrovolnictví. Dobrovolníci vypomohli při podzimním úklidu zahrady, při zajištění organizace
Poděkování pro Tříkrálové koledníky a Latinskoamerického večera.
Bez dobrovolníků si nedovedeme představit průběh Tříkrálové sbírky. Jedná se asi o 370 jednorázových
dobrovolníků. Proto jsme vděčni, že přibývají dobrovolníci noví.
Děkujeme také všem, kteří pomáhají při výrobě pletených obvazů pro malomocné. Zároveň děkujeme
zahraničním dobrovolníkům z Mateřského centra Krůček ze Svitav.
Všem jsme vděčni za pomoc, za to, že nezištně pomáhají tam, kde je potřeba, bez nároku na finanční
odměnu.
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Tříkrálová sbírka 2016
Charita Česká republika organizovala již šestnáctý ročník Tříkrálové
sbírky. Charita Svitavy se od 1. do 15. ledna zapojila se svými dobrovolníky z řad zaměstnanců, klientů i veřejnosti ve všech městech
a obcích spadajících do její působnosti. Níže uvádíme několik čísel:
• Do sbírky se zapojilo přibližně 376 koledníků v 94 skupinkách.
• Celkový výtěžek ve Svitavách a okolních obcích činil 413 493 Kč, tj.
o 8 759 Kč více než v roce 2015.
• Průměrný výtěžek jedné pokladničky činil 4 547 Kč. Největší výtěžek v
přepočtu na jednoho obyvatele mají obce Želivsko (108 Kč) a Koclířov
(30 Kč).
• K dispozici má pořádající Charita 58 %, tj. 239 826 Kč. Vedle této částky
jsme obdrželi 5 998 Kč z DMS.
• Výtěžek byl určen na přímou pomoc rodinám s dětmi (45 824 Kč),
a také na zabezpečení dostupnosti CDS (200 000 Kč).
Děkujeme všem organizátorům za namáhavou a pečlivou práci, také všem koledníkům za ochotu pomáhat lidem v nouzi.

Pastorace
Koordinátor: Miriam Holubcová, DiS.
Charitní služby nejsou založeny jen na profesionální pomoci po stránce fyzické a duševní. Velmi důležitou
součástí poskytované péče a všech nabízených charitních služeb je také duchovní rozměr člověka. Proto
v Charitě Svitavy působí pastorační pracovník, který je zaměstnancem Arcibiskupství olomouckého a patří
do týmu spolupracovníků děkana. Pastorační asistent:
• Je k dispozici klientům, pracovníkům i dobrovolníkům. Pomáhá naplnit, pěstovat a podporovat duchovní rozměr. Profesionální pomoc po stránce fyzické i psychické tak vhodně doplňuje.
• Nabízí pomoc při individuálním duchovním rozvoji, při hledání odpovědí v otázkách víry. Snaží se být
nablízku prostřednictvím rozhovoru, modlitby, povzbuzení, četby nebo doprovázení. V případě zájmu
zprostředkuje služby duchovního.
• Informuje a zprostředkovává účast na duchovních cvičeních, obnovách a poutích pro pracovníky
a dobrovolníky Charity.
• Organizuje celocharitní poutní výlety. V roce 2016 jsme navštívili Svatý Hostýn.
• Koordinuje Tříkrálovou sbírku a poděkování koledníkům této sbírky. V roce 2016 mělo poděkování
formu filmového představení s názvem „Králové hor“ díky spolupráci SKS Svitavy. 21. 5. 2016 bylo pro
koledníky připravené zábavné odpoledne ve farní stodole.
• Zajišťuje přípravu a zakončení Postní almužny ve všech farnostech, které jsou na území Charity. Výtěžkem z roku 2016 ve výši 16 253 Kč byla podpořena činnost Střediska humanitární pomoci.
• Spolupracuje s faráři všech křesťanských církví na námi spravovaném území.
Vážíme si spolupráce všech lidí, díky nimž se výše uvedené aktivity mohou a mohly uskutečnit.
Mzda pastoračního asistenta (jedná se o úvazek 0,5) je hrazena z Arcibiskupství olomouckého; pastorační
asistent patří do týmu spolupracovníků děkana. Výraznou pomocí Charitě Svitavy je možnost využívat
zdarma prostory Farního úřadu Římskokatolické církve ve Svitavách.
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Poděkování příznivcům a dárcům
Jménem celého pracovního kolektivu Charity Svitavy a jménem jejích klientů upřímně děkujeme všem
příznivcům, kteří nám jakýmkoli způsobem v roce 2016 pomohli. SRDEČNĚ DĚKUJEME TAKÉ VŠEM
TĚM, KTEŘÍ SI PŘÁLI ZŮSTAT V ANONYMITĚ.

Finanční dary a dotace
Anna Ahlstedt, Svitavy | Atomsteel, s.r.o., Svitavy | Josef Bodeček, Svitavy | Alena Boucníková, Svitavy | Byznys pro
společnost, z.s., Praha | ČSOB pomáhá regionům | Marie Dřímalová, Svitavy | FIBERTEX, a.s., Svitavy | Jaroslav Henek,
Březová nad Svitavou | Miriam Holubcová, Trstěnice | Blanka Homolová, Svitavy | Zdeněk Hroch, Drozdov, Zábřeh na
Mor. | INA Lanškroun s.r.o. | Iveco Czech Republic, a. s., Vysoké Mýto | Kayer s.r.o., Praha | Gabriela Kleinová, Polička |
Helena Kolečkářová, Svitavy | Konto Bariéry – Nadace Charty 77 | KONZUM, obch. družstvo v Ústí n. Orlicí | Drahomíra
Koutecká, Koclířov | LIKO Svitavy, a.s. | MAJOR CZ s.r.o., Svitavy | Město Svitavy | Ministerstvo práce a soc. věcí ČR |
Jindřich Moravec, Svitavy | Stanislav Moravec, Verměřovice | Nadační fond J&T, Praha | Antonín Nádvorník, Svitavy | Šárka
Navrátilová, Svitavy | Nekvinda – zemědělská a.s., Svitavy | Obec Banín | Obec Brněnec | Obec Dětřichov | Obec Hradec
nad Svitavou | Obec Javorník | Obec Kamenná Horka | Obec Koclířov | Obec Opatov | Obec Opatovec | Pardubický kraj |
Dagmar Pauková, Svitavy | Jarmila Pecháčková, Svitavy | Zlatuše Pešlová, Březová nad Svitavou | Monika Preslová, Plzeň
| Res Trial s.r.o., Praha | SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Litomyšl | Sdružení rodičů a přátel Gymnázia ve Svitavách |
Marie B. Staňková, Svitavy | Svitap J.H.J. spol. s r.o., Svitavy | Svitavské tenisové srdce, z.s., Svitavy | Lenka Svobodová,
Vendolí | Pavel Šejnoha, Brno | Miloš Špecinger, Pomezí | Drahomíra Šumová, Březová nad Svitavou | Václav Tomšíček,
Svitavy | David Trojtler, Radiměř | VÁHY – JAS, s.r.o., Svitavy | Jana Vaňková, Svitavy | Voženílek reality s.r.o., Tučín
| Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Věcné dary, kulturní vystoupení a další pomoc
ABPLAST, s.r.o., Litomyšl | Alternativní klub TYJÁTR, Svitavy | Manželé Bartoškovi, Svitavy | Janka Bednářová, Opatovec | Manželé Bednářovi, Vendolí | BONANZA, o. s., Vendolí | Café Rozcestí, Svitavy |
CANTES, Východní Čechy, z.p.s. | Centrum na podporu integrace cizinců, Pardubice | CMS TV, studio
COMVISION, Svitavy | Consortio Melcelii | Country tance Modrá Růže | Jiří Čajan, Svitavy | Českobratrská
církev evangelická, Svitavy | Českomoravská Fatima, Koclířov | Jan Datinský, Brněnec | DIMATEX CS,
spol. s r.o., Stráž n. Nisou | Petr Dirbák, Gruna | Renata Dobešová, Koclířov | Domov na Rozcestí, Svitavy |
The Dozing Brothers | DTP centrum, v.o.s., Svitavy | Farma U Lamáka, Ústup | Ondřej Getzel, Svitavy
Tomáš Hladík, Svitavy | Jaroslav Hnát, Radiměř | Charita Hranice | Eliška Charouzová, Radiměř | Antonín
Chlup, Svitavy | Integrovaná střední škola, M. Třebová | Marie Janderová, Javorník | Jiří Janoušek, Svitavy
| Jiří Kavalír, Velkoobchod J+K Kavalír s.r.o. | Kafé Rošambo, Svitavy | Kavárna V Parku, Svitavy | Koalice
nevládek Pardubicka | KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. | Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG | Jitka
Kopečná, Svitavy | Ondřej Komůrka, Svitavy | Manželé Kopečtí, Opatov | Věra Koukolová, Hradec nad
Svitavou | P. Petr Krajčovič, Suchá Loz | Manželé Křemenákovi, Dětřichov | René Kulhan, Koclířov | Monika
Lžičařová, Brněnec | MC Krůček, Svitavy | Medesa, s.r.o., Polička | Městská policie, Svitavy | Městská
knihovna ve Svitavách | Město Svitavy | MŠ M. Horákové, Svitavy | OA a VOŠE Svitavy | Oblastní charita
Moravská Třebová | Oblastní charita Polička | Policie ČR, obvodní oddělení Svitavy | Zuzana Pustinová,
Kunčina | Římskokatolický farní úřad Březová nad Svitavou | Římskokatolický farní úřad Svitavy | Martin
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Sodomka, Svitavy | Solná jeskyně, Svitavy | Soukromá taneční škola Scarlett, Javorník | Sportes Svitavy,
s.r.o., Svitavy | Středisko kulturních služeb města Svitavy | Svitavský deník | sestry sv. Vincenta z Pauly,
Mendryka | Lenka Svecová, Svitavy | P. Jiří Šolc, SJ, Svatý Hostýn | Tauer elektro, a.s., Svitavy | „ZON“
výroba nealkoholických nápojů a sirupů, spol. s r.o., Třebíč | ZŠ Hradec nad Svitavou | ZŠ Riegrova,
Svitavy

Pletení obvazů pro malomocné

Bůtová Naďa, Všestary | Marta Čedroňová, Olomouc | Eva Frantová, Svitavy | Jana Houdková, Sloupnice | Marcela Krčilová, Hostivice | Krejzová Ludmila, Svitavy | Marie Křížová, Němčice, Netolice |
Stanislava Paulíčková, Litomyšl | Jaroslava Peňázová, Litomyšl | personál z oddělení N3 z OLÚ Jevíčko
| Jitka Pfeiferová, Velké Bílovice | Věra Skácelová, Jevíčko | Anna Svojanovská, Svitavy | Zdeňka Švachová, Praha | Věra Švejcarová, Bělá nad Svitavou

Dobrovolníci:

Josef Bodeček | Iva Hubičková | Michal Kadlec | Helena Kolečkářová | Dana Křemenáková | Kateřina Pevná |
Marie Rozsypalová | Zuzana Soukupová | Barbora Žilková | dobrovolníci Tříkrálové sbírky
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Rozvaha k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek
hmotný majetek
oprávky
Krátkodobý majetek
pohledávky
finanční majetek
jiná aktiva
Aktiva celkem

K 1. 1. 2016
2 342.00
4 052.00
-1 710.00
617.00
198.00
389.00
30.00
2 959.00

31. 12. 2016
2 935.00
4 928.0
-1 993.00
522.00
271.00
202.0
49.00
3 457.00

PASIVA
Vlastní zdroje
vlastní jmění
výsledek hospodaření
Cizí zdroje
krátkodobé závazky
dlouhodobé závazky
jiná pasiva
Pasiva celkem

K 1. 1. 2016
2 116.00
2 410.00
-294.00
843.00
508.00
269.00
66.00
2 959.00

31. 12. 2016
2 447.00
2 770.0
-323.00
1 010.00
715.00
260.0
35.00
3 457.00

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Majetek a rezervy
NÁKLADY CELKEM

2 489.00
0.00
5 960.00
4.00
240.00
283.00
8 976.00

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

2 360.00
68.00
4.00
178.00
6 043.00
8 653.00
-323.00
-323.00
15
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Výňatek ze zprávy nezávislého auditora

Akce Charity Svitavy pro veřejnost
v roce 2016
31. 1. 2016
19. 2. 2016
1. 3. – 31. 3. 2016
21. 5. 2016
10. 6. 2016
13. 9. 2016
27. 9. 2016
2. 10. 2016
10. 10. 2016
25. 11. – 31. 12. 2016
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Filmové představení pro tříkrálové koledníky „Králové hor“
Křížová cesta Charity Svitavy
Výstava obrazů „Proměny V.“
Poděkování Tříkrálovým koledníkům
Účast na Noci kostelů
Charitní pouť na sv. Hostýn
Den otevřených dveří (proběhl v rámci celostátního Dne charity)
Benefiční koncert „Missa Absque Nomine“ v podání Consortia Melcelii
Kubánský večer
Výstava obrazů „Když modrá hvězda září, tiše padá sníh…“
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Projekty Charity Svitavy
Charitní pečovatelská služba

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Adresa:
Polní 354/2, 568 02 Svitavy
E-mail: chps@svitavy.charita.cz

Adresa: Milady Horákové 373/10,
568 02 Svitavy
Mobil: 736 267 381
E-mail: pujcovna@svitavy.charita.cz

Provozní doba:
terénní forma – denně, včetně víkendů
a svátků 6.00 – 20.00 hodin
ambulantní forma – v pracovní dny
9.00 – 16.00 hodin v budově Světlanka

Výpůjční hodiny:
pondělí 13.00 – 15.00 hodin
středa 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin

Úřední hodiny
pondělí 8.00 – 12.00

Půjčování kompenzačních pomůcek
ve výpůjčních hodinách nebo po předchozí
telefonické domluvě
Vedoucí: Miriam Holubcová, DiS.

Vedoucí: Zlatuše Pešlová
Mobil: 731 003 394
Sociální pracovnice: Bc. Dagmar Pauková
Mobil: 733 741 042

Světlanka – centrum denních služeb

Středisko humanitární pomoci

Adresa:
Jungmannova 1558/6, 568 02 Svitavy
E-mail: cds@svitavy.charita.cz

Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
Mobil: 733 676 725
E-mail: humanitarni@svitavy.charita.cz
Provozní doba: v prac. dny 7.00 – 15.30 hodin

Provozní doba:
v pracovní dny 7.00 – 16.00 hodin
Úřední hodiny
pondělí 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin
středa 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.30 hodin

Půjčování vysoušečů
možné jen po předchozí telefonické domluvě
Koordinátor: Bc. David Šmída

Vedoucí: Mgr. Vendula Kouřilová
Mobil: 731 646 945
Sociální pracovnice: Bc. Zuzana Sekaninová
Mobil: 731 646 944

Mimořádné události

Tříkrálová sbírka

E-mail: mimo@svitavy.charita.cz

Miriam Holubcová, DiS.
Mobil: 736 267 381
E-mail: pastoracni@svitavy.charita.cz

