
OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020 
 
 
 

 
Archiv: Tříkrálová sbírka 2019         

 

 

 
 

 
 



 2 

1. Úvod  
 Oblastní charita Jilemnice (dále jen „charita“) dlouhodobě provozuje tato střediska:  

• Humanitární sklad a charitní obchod  
• Hygienické zařízení pro osoby bez domova 
• Potravinovou pomoc 
• Mateřské centrum Rodinka 
• Charitní taxi 

 
Rok 2020 se nesl v duchu pandemie Covid 19, která velmi významně ovlivnila celou činnost naší 
charity. Od 16. března jsme museli pozastavit všechny činnosti vyjma charitního taxi, které zajišťovalo 
po celou dobu ve spolupráci s městem Jilemnice rozvoz obědů nejohroženějším skupinám obyvatel 
v Jilemnici. Denně se rozváželo okolo 100 ks obědů. Ostatní zaměstnanci charity se podíleli na šití a 
distribuci roušek. Roušky se rozváželi do místních obchodů a rozdávali se před prodejnou Tesco vždy 
zdarma. Zájem byl veliký. V tomto režimu jsme fungovali až do konce května. Následně se začaly 
opět obnovovat činnosti, které jsme běžně vykonávali (bleší trh, bazárek dětského oblečení, divadélko 
Loutkáček). Bohužel na podzim jsme opět museli činnost přerušit zejména činnost mateřského centra. 
Výdej potravinových balíčků a oblečení jsme vzhledem k jevící se potřebnosti zachovali. Během 
podzimního lockdownu fungovalo i charitní taxi. Celá situace měla velký dopad na financování všech 
aktivit charity, kdy se některé projekty rušily, a vznikla absence příjmu z provozu mateřského centra. 
Přesto se ze všech sil snažíme celou činnost udržet.  
  
2.  Humanitární sklad ošacení a sociální šatník 

Humanitární sklad sídlí v prostorách Masarykovy městské nemocnice v budově staré 
polikliniky (ul. Metyšova 372). Přijímáme zde oblečení, ložní prádlo, drobné věci do domácnosti, 
obuv, hračky, knížky atd. Provozní doba je v pondělí od 12:00 do 17:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 12:00. 
Věci přijímané do skladu třídíme a oblečení, které potřebujeme pro naše klienty, ponecháváme ve 
skladu. Ostatní věci odváží k dalšímu upotřebení Diakonie Broumov, vše je využito. Lidem v nouzi 
vydáváme oblečení a obuv na základě poukázek, které jim vystavují příslušné organizace veřejné 
správy (sociální odbor, úřad práce, městský úřad) nebo pomáhající organizace na základě provedeného 
sociálního šetření u klienta. Vydáním poukázky vzniká klientovi nárok na 5 ks oblečení či obuvi 1x 
měsíčně zdarma. Po vyčerpání nároku si může zakoupit nabízené věci za velmi nízké ceny a to již 
v neomezeném množství. Letos byla tato pomoc poskytnuta celkem 80x, v průměru se jedná o 12 
klientů v běžném měsíci. Sociální šatník zároveň funguje i jako charitní obchod, kde si kdokoli 
z veřejnosti může zakoupit vystavené zboží za velmi nízké ceny. Loňský výtěžek z prodeje byl 24.375 
Kč, tato finanční částka je použita na úhradu energií, vytápění a dalších nákladů spojených s touto 
službou. Charitní obchod je vzhledem k velice nízkým cenám zboží často využíván seniory a rodinami 
s dětmi. 
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3.  Potravinová pomoc 
     Potravinová pomoc funguje pod Jilemnickou charitou od roku 2016, je zaměřena na podporu 
nejchudších rodin, na boj s chudobou. Jsme napojeni na potravinovou banku Libereckého kraje. 
Klienti si pro potravinové balíčky přicházejí na základě doporučení spolupracujících organizací 
(OSPD Jilemnice, OSPOD Vrchlabí, Diakonie Vrchlabí, Rytmus Liberec, Fokus Turnov, Pečovatelská 
služba Jilemnice, Sociální rehabilitace Vrchlabí). Potravinové a drogistické balíčky jsou tvořeny 
klientům na míru v souladu s jejich konkrétními potřebami.  
Naše charita se každý rok účastní Národní potravinové sbírky konané v listopadu. Zaměstnanci charity 
(letos dle nařízení bez dobrovolníků) koordinují sběr potravin v prodejně Tesco v Jilemnici. V roce 
2020 se vybralo celkem 1101 kg potravin. Díky potravinové sbírce můžeme klientům zajistit dostatek 
potravin na několik měsíců, i přesto máme některé komodity jako např. masové konzervy, oleje 
v nedostatečném množství. Potravinová banka Liberec každý rok navazuje spolupráci s novými 
dodavateli potravin a ostatního sortimentu, aby zajistila dostatek potravin pro odběratele a rozšířila 
nabídku komodit. 
V roce 2020 byla potravinová pomoc v Jilemnici poskytnuta formou potravinových balíčků 120x a 
formou drogistických balíčků 36x. Mezi uživatele této služby patří matky samoživitelky, rodiny 
s velice nízkým příjmem, vícečetné rodiny (4 a více dětí), senioři, osoby bez domova i jednotlivci bez 
rodiny. Snahou je, aby se klienti nestali na potravinové pomoci závislými, aby neztráceli motivaci a 
aby tuto pomoc vnímali pouze jako nouzové řešení sociálního systému.  
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4.  Hygienické zařízení pro osoby v nouzi 

Od roku 2016 funguje hygienické zařízení pro osoby v nouzi. Zařízení je umístěno vedle 
humanitárního skladu charity. Jilemnická charita se stala provozovatelem tohoto zařízení. Osoba 
nacházející se v nouzi (např. bez přístřeší) má možnost se přijít ve stanovených hodinách omýt. 
Klientovi je poskytnuto zdarma čisté oblečení, mýdlo a ručník. Klient je povinen dodržovat platný 
provozní řád zařízení. V roce 2020 byla tato služba využita 10x.  

 
5.   Mateřské centrum Rodinka 

MC Rodinka již 15 let plní svoji funkci místa pro setkávání rodičů na rodičovské dovolené. 
Sídlí v prvním patře Společenského domu JILM, Roztocká 500. Je jediné zařízení tohoto typu 
v regionu Jilemnicko. Fungujeme na principu vlastní aktivity členů, především matek a jejich dětí. 
Posláním centra je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, 
volnočasových aktivit pro rodiče a děti. Mezi prioritní činnosti patří práce s dětmi, realizace různých 
aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj jemné a hrubé motoriky, propojení obou mozkových hemisfér, 
koordinace oko ruka, rozvoj lokomočních činností. Prioritou zůstává socializace dítěte v kolektivu 
vrstevníků, mezi jinými dospělými osobami. Socializace umožňuje následný snadnější přechod dítěte 
do kolektivu v zařízeních typu mateřská školka apod. MC se také zaměřuje na rodiče, pro něž 
pořádáme mnoho různých vzdělávacích aktivit. Účast na těchto aktivitách často zbavuje rodiče pocitu 
sociálního vyloučení, který často s nástupem na rodičovskou dovolenou nastává. Rodiče mají možnost 
si jako dobrovolníci vytvářet jednotlivé aktivity v MC, mohou vést kroužky, kurzy, mohou se aktivně 
zapojit do pořádání venkovních akcí, které pravidelně zajišťujeme. MC se zaměřuje na sociální 
prevenci rodin s dětmi, na rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví 
a vyznání. Tato činnost je podpořena z dotačního projektu MPSV Rodina. V rámci tohoto projektu je 
podpořena i socializační činnost formou jednorázových konzultací a tzv. socializací v akci.  
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Přehled pravidelných aktivit: 
Dětská psycholožka 1x týdně 
Socializace, sociální začleňování, bezpečnost a prevence  
Zpívánky 1x týdně 
Mraveneček 1x týdně (aktivita zaměřena na rozvoj jemné motoriky s využitím speciálních pomůcek) 
Cvičení pro děti a rodiče 1x týdně (rozvoj hrubé motoriky, lokomoční činnosti) 
Poradna pro budoucí rodiče a zvyšování rodičovských kompetencí 1xtýdně 
Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou 1x týdně 
Laktační poradna pro kojící matky a pro těhotné 1x týdně 
Konzultace s fyzioterapeutkou 1x týdně 
Finanční poradenství 2x měsíčně nebo dle domluvy 
 
Jazykové kurzy 
Anglický jazyk – 3x týdně 
Německý jazyk – 2x týdně 
Španělský jazyk - 1x týdně 
Nepravidelné akce 
Rukodělné čtvrtky pro veřejnost 2x měsíčně – tvoření s využitím tradičních i netradičních materiálů 
pro širokou veřejnost (námořnický čtvrtek, vlněný čtvrtek) 
 
 
 

 

Besedy a kurzy: 
Loutkáček v zámeckém parku 
Koloběžkiáda (září) akce pro děti v rámci Evropského týdne mobility 
Akce pro veřejnost v MC: Přednáška: Jak správně komunikovat s dětmi – Mgr. Jitka Kopřivová – jak 
si zvýšit rodičovské kompetence 
Přednáška: První pomoc u dětí – MUDr. Lucie Laštovková (květen, prosinec) 
Přednáška: Zdravý životní styl – Mgr. Lucie Gajdošová 
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Přednáška: „Kyberšikana aneb bezpečně na internetu“ 
Beseda: „Vstup dítěte do mateřské školy“ – Mgr. Pavlína Bulušková 
Přednáška „Jak na finance“ Ing. Václav Urban 
Přednáška o rodičovství a těhotenství Mgr. Lucie Kubelková 
Venkovní akce pro veřejnost: 
Bleší trhy (červen a září) 
Bazárky dětského oblečení a hraček 
Divadelní představení na Farmářských pouťových trzích (srpen) 
Jilemnické kulturní léto (srpen) – 1x odpoledne s pohádkou (divadélko) 
cvičení jógy (2xtýdně) 
taneční a pohybová příprava (2x týdně) 

Služby centra se propojují se službami charity, kdy sociálně slabší klienty nasměrujeme na 
možnost využití našeho humanitárního skladu a potravinové pomoci, dále jim poskytneme kontakty na 
potřebné odborníky (občanská poradna, logopedie, pedagogicko-psychologická poradna atd.). Snažíme 
se vytvářet klidné a bezpečné prostředí pro rodiny s dětmi.  
            Velice nás těší zájem o venkovní akce, účast na těchto akcích byla i v krátké době rozvonění 
hojná, i přes určitá omezení v letošním roce. Dle aktuální covidové situace museli některé akce 
proběhnout v online prostoru.  

 
6. Charitní taxi – sociální automobil 
     Charitní taxi funguje již od září 2018 a těší se stále velké oblibě. Mnoho klientů si již svůj život bez 
této služby dovede jen těžko představit. Služba postupně rozšiřuje svoji působnost i do okolních obcí 
(Benecko, Vítkovice v Krkonoších, Víchová nad Jizerou, Roprachtice, Studenec, Horní Branná …). 
Nejfrekventovanější destinací je nepochybně nemocnice, dále úřady, místní supermarkety či obchody 
na náměstí, hřbitov apod.) Aktuální cena jednosměrného jízdného je 35Kč, obousměrná jízda stojí 
60Kč. Na provoz charitního taxi přispívá i město Jilemnice ročně 100 tis. ze svého rozpočtu, dále se 
daří získávat podporu od menších nadací a fondů, jedná se však o menší částky. Stále více a více jsme 
přesvědčeni, že je nutné tuto službu udržet i do budoucna, ale jelikož se jedná o službu 
neregistrovanou, je její udržení velmi složité a do budoucna nezbytné. Každý rok věříme, že se to zase 
povede a my budeme moci našim klientům primárně seniorů říci: „Nebojte se, na letošní rok peníze 
máme.“ 
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7. Tříkrálová sbírka 

V roce 2020 se konala sbírka již poosmnácté a stále rozšiřujeme okruh koledování o další 
vesnice. I proto byl celkový výnos rekordní, dosáhl výše 466 711,-Kč. Výnosy jsou podle 
celorepublikově jednotného klíče (v naší charitě zůstává 65%) rozdělovány na financování 
humanitární pomoci dle schválených záměrů. (Více na www.trikralovasbirka.cz) Tříkrálové sbírky 
jsou velmi podstatnou součástí příjmové stránky rozpočtu naší charity. Velké poděkování patří všem 
koledníkům, organizátorům sbírky i nezištným dárcům. 
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8. Hospodaření OCH Jilemnice 2020 
Hospodaření OCH Jilemnice 2020    
    
Položky Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem 
Spotřeba materiálu a energie:  77 762   77 762 
Náklady na služby:  122 964   122 964 
Mzdové náklady:  522 513   522 513 
Sociální a zdravotní pojištění:  169 652   169 652 
DPČ a DPP 248 940   248 940 
Ostatní náklady:  24 578   24 578 
Odpisy:  21 138   103 386 
Náklady celkem:  1 187 547 0 1 187 547 
Tržby za vlastní výkony a služby 255 873   255 873 
Tržby od zdravotních pojišťoven:      0 
Dotace ministerstvo:  259 759   259 759 
Dotace kraj:  85 216   85 216 
Dotace obec:  140 000   140 000 
Ostatní dotace:  18 484   18 484 
Ostatní výnosy:  21 138   21 138 
Dary tuzemské:  152 514   152 514 
Dary ze zahraničí:      0 
Sbírky církevní:  15 000   15 000 
Sbírky ostatní:  243 333   243 333 
Výnosy celkem:  1 191 317 0 1 191 317 
Zisk:  3 770 0 3 770 
Investice stavební:      0 
Investice zařízení:    0 0 
Investice celkem:  0 0 0 
Dotace na investice - obec:      0 
Dotace na investice - kraj:      0 
Dotace na investice - fondy EU      0 
Ostatní zdroje investic:      0 
Celkem inv. zdroje  0 0 0 
Investice: zdroje - výdaje:  0 0 0 
Fyzický počet zaměstnanců  12   12 
Přepočtený počet zaměstnanců  2,06    2,06 
 
9. Kontakty a aktuální informace 
Kontaktní údaje: 
Simona Pošepná - 734 280 227 (ředitelka charity) 
Jaroslav Svěcený – 736 633 393 (místopředseda rady charity), 
Veronika Šnorbertová – 607 557 385 (humanitární sklad) 
Leona Mohrová   730 586 731 (zástupce ředitele, mateřské centrum) 
Lucie Plecháčová  (účetní) 
Aktuální informace ve vývěsce Společenského domu Jilm a na www.jilemnice.charita.cz. 
_______________________________________________________________ 
Oblastní charita Jilemnice – Výroční zpráva 2020 
Zpracovali: Leona Mohrová, Simona Pošepná 
Foto: Leona Mohrová, Jakub Žák 
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