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Založení organizace….
Právní forma: obecně prospěšná společnost, nezisková organizace
Statutární orgán:Ing. Štěpánka Holmanová
Správní rada: předseda Ing. Martin Kořínek, Ing. Miloslav Mencl, Ing. Jana Bitnerová
Dozorčí rada:Ing. Marcela Česáková, Ing. Marie Přibylová, Mgr. Romana Řehořková
Zakladatel:Město Nový Bydţov, dle zák. 248/1995 Sb.
Bankovní spojení: 35-0326790217/0100 Komerční banka Nový Bydţov

Pečovatelská služba….
Identifikátor služby: 9199716
Kapacita: 90 klientů
Cílová skupina: osoby s mentálním postiţením, osoby s tělesným postiţením, osoby se
zdravotním postiţením, senioři.
Věková struktura cílové skupiny: osoby s mentálním, zdravotním a tělesným postiţením od
18 let výše, senioři od 65 let výše.
Cílem je: Je zabezpečit plnohodnotný ţivot seniorů v domácím prostředí a pomoci jim
zachovat přirozené sociální vazby a ţivotní návyky.
Pracovní doba:pondělí aţ pátek: 7.00 – 18.00 hod.,
sobota a neděle: 7.00 - 12.00 hod. -dále dle potřeby a individuální domluvy.
Víkendové služby: provádíme ranní hygieny dále dle potřebnosti a dohody s klientem.
Pečovatelská sluţba pokrývá celé ORP Nový Bydţov.
V roce 2020 byly do financování sluţby zapojeny všechny obce ORP Nový Bydţov – coţ je
s Novým Bydţovem 23 obcí. Ze zapojených obcí se poskytovala péče klientům v obcích
Hlušice, Luţec nad Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Myštěves, Nepolisy, Ohnišťany, Skřivany,
Sloupno, Smidary, Starý Bydţov, Šaplava a Vinary, Skochovice, Stará Skřeněř.
1) Přehled počtu klientů
Počet klientů kteří využili službu: 134z toho 29 mužů,
Průměrný věk klientů: 76
Počty zajištěných obědů v roce 2020:
6 439 ks – firma Bek – Zábědov, Nový Bydţov
1 534 ks–dietní stravy z nemocnice Nový Bydţov
Péče zajišťována vozidly:
Ford Tourneo Connect1 : najeto 14 466 km
Ford Tourneo Connect2: najeto15 769 km
Škoda Roomster: najeto 2 301km
Dacia Dokker: najeto 11 507km

V porovnání s rokem 2019 bylo v roce 2020 najeto o 2394 km méně – výrazně se projevila
pandemie Covid-19, kdy sluţba byla nucena omezit péči z důvodu nouzového stavu a
nedostatku personálu, který podlehl nákaze nebo proto, ţe pečující rodiny v obcích správního
obvodu zůstaly doma a také z obav klientů moţného přenosu nákazy Covid -19.

V roce 2020 vlivem pandemie vznikly vysoké náklady na pořízení ochranných pomůcek pro
pracovníky. Byly vypsány dva dotační tituly: MPSV Dotace Covid_D ve výši 18 512,-Kč a
MPSV Dotace Covid_E ve výši 54 551,-Kč. Pracovníci v přímé péči obdrţeli mimořádné
odměny od MPSV Dotace Covid_MZDY ve výši 284 823,-Kč.
Velké poděkování v této nelehké době patří také zejména ženám z Novobydžovska, které pro
nás na začátku pandemie našily roušky a to jak pro personál, tak pro klienty. Dále
děkujeme panu Jiřímu Bíbovi z Nového Bydžova a Ing. Antonínu Lauterbachovi z firmy
2EL, s.r.o., kteří nám na 3D tiskárně vytiskli a následně darovali 17 kusů ochranných štítů.
Myslela na nás i společnost AmcorFlexibles, která nám dala finanční dar v částce
40 000Kč.
Solidarita všech nás velmi mile překvapila a velice si vážíme pomoci všech.

Centrum denních služeb….
Denní centrum
Identifikátor služby: 4547815
Kapacita: 14 klientů
Věková struktura klientů:mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři
Cílová skupina: osoby s tělesným postiţením, osoby se zdravotním postiţením, senioři
Cílem je:podpora dosavadního způsobu ţivota a pomoc v denním zařízení – pro osoby, které
pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou ţít zcela samostatně- pomoci rodinám s péčí o
jejího člena a tím umoţnit co nejdelší pobyt v domácím prostředí.
Pracovní doba:pondělí –pátek 7.00-15.30 hodin
Služba je určena pro ORP Nový Bydžov – 23 obcí.
Klienti byli sváženi z obcí: Nepolisy, Nový Bydţov,Měník, Stará Skřeněř, Starý Bydţov
V roce 2020 vlivem pandemie Covid-19 bylo na základě rozhodnutí vlády uzavřeno Centrum
denních sluţeb od 16.3.2020 do 31.5.2020. Od 1.6.2020 byly sluţby obnoveny. Strach lidí
však zanechal na sluţbě následky – rodiny se báli o své blízké, a tak klesl zájem o sluţbu,
popř. omezili frekvenci dojíţdění do sluţby na minimum. Vlivem tohoto Centru denních
sluţeb poklesl příjem od klientů a ze strany MPSV byla poskytnuta Dotace Covid_D ve výši
31 140,-Kč aby se finanční propad vykompenzoval.
1) Přehled počtu klientů
Počet klientů, kteří využili službu:19 z toho 2 muži,
Průměrný věk klientů:80 let

Odlehčovací služba…
Identifikátor služby: 6749255
Kapacita: 9 klientů
Věková struktura klientů: mladí dospělí (19-26 let), dospělí (27-64 let), senioři
Posláním odlehčovacích služeb (pobytová forma)
Je umoţnit odpočinek rodinám pečujícím o plně závislého člena rodiny, eventuelně
hospitalizaci či dovolenou pečující osoby, přičemţ závislým členem je senior nebo tělesně či
zdravotně postiţený.Odlehčovací služby znamenají moţnost, ţe bude o klienta postaráno na
přechodnou dobu např. jeden týden ale i více týdnů (dle konkrétní domluvy) v našem zařízení.
Poté se klient vrací zpět do svého domácího prostředí. Tuto sluţbu můţe pečující rodina dle
potřeby vyuţít opakovaně. Sluţba je primárně určena pro Královéhradecký kraj, zejména
ORP Nový Bydţov.
Cílová skupina: Odlehčovací sluţba se zaměřuje na péči o seniory, zdravotně a tělesně
postiţené, jejichţ stav vyţaduje nepřetrţitou péči druhé osoby (nevyţadující lékařskou péči),
o které pečuje rodina a jsou z regionu Novobydţovsko, v případě volné kapacity lze
poskytnou sluţbu i klientovi mimo toto území.
Cílem je:Umoţnit pečující rodině nezbytný odpočinek. Poskytnout podporu a tím zlepšit
psychický stav uţivatele sluţby i jeho rodinných příslušníků. Zprostředkovat kontakt se
společenským prostředím.

Pracovní doba: nepřetrţitý provoz
1)Přehled počtu klientů
Počet klientů kteří využili službu: 44
Průměrný věk klientů:83 let

Počet
klientů
Obložnost
lůžek

2020
44

2019
60

2018
66

2017
62

2016
40

2015
43

2014
53

2013
48

2012
50

2011
52

2010
48

2009
48

95%

97%

98%

94%

98%

92%

98%

95%

95%

97%

99%

97%

Klienti podle místa bydliště:
Královéhradecký kraj: 44 klientů
z toho ORP Nový Bydžov: 19 klientů (Nový Bydžov, Zadražany, Nepolisy, Mlékosrby,
Ohnišťany, Sloupno, Smidary, Zachrašťany, Bydžovská Lhotka, Starý Bydžov, Vinary, Lužec
n/C, Skřivany)
Ostatní – Chlumecko, Hradecko, Jičínsko, Nechanicko, Lázně Bělohrad

Poskytnutá služba s počtem klientů do:
Do 10 dnů
2

Do 31 dnů
11

Do 90dnů
2

Do 91 dnů a více
9

75-80 let
4

81-90 let
18

91 a více let
15

Věková hranice klientů
19-74 let
7

Počet klientů podle stupně závislosti:
Bez závislosti
Stupeň I.
Stupeň II.
Stupeň III.
Stupeň IV.

13 klientů, kteří
měli příspěvek na
péči v řízení
9
11
9
2

V tomto roce při propuknutí pandemie sluţba nadále běţela, byl zastaven příjem nových
klientů a po dohodě s rodinou, která se nemohla starat o své blízké ať uţ vlivem karantény,
zdravotních obtíţí, nebo pracovních důvodů bylo nabídnuto pokračování péče tak, abychom
neuvedli osoby blízké ještě v prohloubení dalších nepříznivých situací. Od počátku pandemie
byla dodrţována přísná opatření. Klienti se pohybovali pouze v rámci oddělení Odlehčovací
sluţby, byl vydán zákaz návštěv klientů. Pečovatelky nosily roušky, dezinfikovaly si ruce při
kontaktu s klientem a staraly se o dezinfekci všech prostor Odlehčovací sluţby v průběhu dne.
V roce 2020 se Odlehčovací sluţbě díky přísným opatřením nákaza vyhnula.
Pracovníci v přímé péči obdrţeli mimořádné odměny od MPSV Dotace Covid_MZDY ve
výši 208 802,-Kč.

Duha o.p.s.
Julia Fučíka 873
504 01 Nový Bydţov
IČ: 25999150
495 491 180, 736 601 096
www.pomocseniorum.cz

NZDM DoPatra
Karla IV. 83
504 01 Nový Bydţov
dopatra@email.cz
495 260 704
www.dopatra.cz

Úvod
V Nízkoprahovém
zařízení
pro
děti
a
mládeţ
DoPatra
fungují
2 kluby, klub Čásek(6 – 12 let) a klub Čas 13 – 26 let. NZDM DoPatra je registrováno jako
jedna sociální sluţba, rozdělení těchto klubů je interní záleţitostí provozu. Pracovníci
v sociálních sluţbách dětem pomáhají s tématy, které se týkají školy, jejich budoucího
uplatnění na trhu práce, bydlení. Rovněţ pomáhají i s dalšími situacemi, které vyplývají z
dětství a dospívání, s nimiţ si děti a mladí sami nevědí rady. NZDM DoPatra pracuje s
neorganizovanými dětmi a mladými lidmi od počátku školní docházky do 26 let, kteří
pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí z Nového Bydţova a blízkého okolí.
Poslání
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ DoPatra nabízí podporu a pomoc při změně v
ţivotním způsobu dětí, mládeţe a mladých dospělých v nepříznivé sociální situaci ve věku
6 – 26 let. Nabídkou bezpečného prostoru pro smysluplné trávení volného času chceme být
dětem, mládeţi a mladým dospělým ze sociálně vyloučené lokality nebo ohroţené sociálním
vyloučením nápomocni, aby dosáhli příleţitostí a moţností, které by jim pomohli plně se

zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního ţivota společnosti a ţít způsobem, který je
ve společnosti povaţován za běţný.
Cíle:
• předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování
• zvyšovat schopnost zvládat obtíţné ţivotní situace
• rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti
• aktivizovat k pravidelným zájmům a činnostem
• posilovat hodnotu vzdělání
Činnosti
Sluţba je poskytována v souladu s právní úpravou dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních sluţbách
a naplňuje činnosti dle Standardů kvality sociálních sluţeb.





Činnosti vyplývající ze zákona:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

V roce 2020 navštívilo NZDM DoPatra celkem 92 dětí, mládeţe a mladých dospělých ve
věku 6 – 26 let, z nichţ 92 bylo uţivatelem sluţby. Bylo poskytnuto celkem 3 469 sluţeb při
1 628 kontaktech. Z poskytovaných sluţeb uţivatelé nejvíce vyuţili zajištění podmínek pro
přiměřené vzdělávání (pomoc se školou), práce se skupinou C (aktivity ve skupině, taneční a
dramatický krouţek Děti z města), akce (veřejné akce, soutěţní odpoledne apod.),
volnočasové aktivity (výtvarné činnosti, volnočasové činnosti, práce na PC) či kontaktní
rozhovor.
V roce 2020 celosvětově propukla pandemie Covid-19. V ČR s tím bylo spojených mnoho
zákazů a omezení sluţeb. Klub jsme byli nuceni v březnu a dubnu dle platného nařízení vlády
uzavřít svůj provoz. I tak jsme nadále docházeli do zaměstnání, zpracovávali administrativu a
slouţili pro uţivatele na telefonu nebo pomocí sociálních sítí či emailu.
Vzhledem k tomu, ţe mnoho uţivatelů je z multiproblémových rodin, které jsou zpravidla
nízkopříjmové, pomáhali jsme tisknout domácí úkoly a zaslanou látku k výuce, kterou
uţivatelé dostávali v elektronické podobě ze školy. Kontakt s uţivatelem při předání
vytištěného materiálu probíhal bezkontaktně, tzn., ţe uţivatel zazvonil a telefonem se ohlásil,
následně odstoupil od dveří alespoň 2 metry a pracovník mu před zařízení poloţil tištěné
učivo. Uţivatel si ho přebral a odešel. Pokud si nevěděl s domácími úkoly rady, pracovník mu
látku vysvětlil telefonicky, emailem nebo přes sociální síť.
Vláda na jaře postupně rozvolňovala svá striktní nařízení a dovolila, aby byl provoz NZDM
uvolněn a mohla probíhat i ambulantní forma. To znamená, ţe jsme mohli našim uţivatelům
být osobně opět k dispozici a poskytnout jim poradenství, ale také jim pomoci s látkou,
probíranou při výuce online. Osobní kontakt dětem pomohl více, neţ poradenství
prostřednictvím telefonu nebo sociálních sítí. Uţivatelé látku pochopili snáz. Nutno

podotknout, ţe u mnoha uţivatelů, kde se rodiny vyznačují především nízkou vzdělaností, byl
pracovník klubu jediný, kdo jim mohl probíranou látku vysvětlit a lépe jí pochopit.
V květnu uţ bylo umoţněno otevřít oba kluby. Pracovníci se vţdy řídili aktuálním nařízením
vlády a doporučenými postupy, které zasílala pravidelně Asociace poskytovatelů sociálních
sluţeb. Při otevření ambulantní formy NZDM bylo nutné dodrţovat hygienická pravidla,
například:


Zaměstnanci si po příchodu do zaměstnání umyli a vydezinfikovali ruce. Po celou
dobu pracovali v roušce. Při kontaktu s uţivatelem měli roušku nasazenou po celou
dobu a po ukončení tohoto kontaktu (před příchodem dalšího uţivatele) si roušku mění
za novou.
 Zaměstnanci vydezinfikovali po odchodu uţivatele plochu (stůl, ţidli, klávesnici
počítače a pouţité pomůcky, např. propisky, tuţky, pastelky, společenské hry), aby
bylo stanoviště připraveno na dalšího uţivatele.
 Zaměstnanci měli klub uzamčen.Kaţdý příchozí uţivatel nejprve zazvonil na zvonek a
pracovník mu došel otevřít, popř. mu telefonicky oznámil, ţe kapacita klubu je nyní
naplněna. Kapacita klubu byla staţena na 10 uţivatelů v jeden okamţik.
 Uţivatel při vstupu do zařízení musel mít zakryté dýchací cesty a byla mu změřena
teplota. Pokud neměl zvýšenou teplotu a nevykazoval respirační onemocnění (rýma,
kašel) mohl vstoupit dál do prostoru NZDM. Při vstupu (nahoře na chodbě u botníku),
kde je umístěn stojan s dezinfekcí, si povinně dezinfikoval ruce. V případě, ţe uţivatel
přicházel do zařízení pro pomoc se školou, a vykazoval známky onemocnění, nemohl
být do NZDM vpuštěn. Byl mu nabídnut telefonický kontakt.
 Maximální počet uţivatelů v ambulantní formě sluţby byl dán aktuálním nařízením
vlády v souvislosti s rozvolňováním jednotlivých opatření.
Taneční krouţek Děti z města v roce 2020 skoro vůbec neprobíhal. Z bezpečnostních důvodů
jsme v klubu netancovali a nepořádali jarní ani vánoční výstavu. Zato ale, kdyţ se vţdy
situace trochu zlepšila, probíhalo několik akcí ve vnitřních prostorách klubu. Například
„rozloučení s pracovnicí Míšou“, „Valentýnské harašení“ (dvojice), „Maškarník“ nebo
„Loučení s prázdninami“. V únoru v NZDM proběhla v rámci tématu měsíce „Láska, Sex a
Paragrafy“ beseda o mylných domněnkách sexu a o antikoncepčních metodách. Po besedě si
kaţdý zájemce mohl díky našemu sponzorovi firmě Libar.s.r.o. – Pepino odnést anonymně
kondom z ošatky, která byla umístěna na chodbě. Našim uţivatelům jsme letos velmi často
vysvětlovali, proč nesmí do školy nebo navštěvovat své babičky a kamarády. Při skupinových
a individuálních rozhovorech jsme si s dětmi a mladými dospělými povídali o základních
faktech ohledně koronaviru/COVID-19, seznámili jsme je se základními pravidly ochrany,
řekli jsme si jak smysluplně trávit čas v době pandemie a některým uţivatelům jsme předali i
kontakty na psychology či linku důvěry.
V létě si NZDM DoPatra pro děti připravilo prázdninový projekt „Poznej své město“. V rámci
tohoto tématu jsme pátrali o zajímavých místech v našem nejbliţším okolí. Ţe místa, kde
kaţdý den chodíme, nejsou zdaleka tak nezajímavá. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
z historie města, o vzniku Nového Bydţova, památkách a slavnostech, pověstech a bájích, ale
také o významných osobnostech a strašidlech.
Z kraje podzimu jsme se zapojili do celostátní akce „Týden nízkoprahových klubů 2020“.
Zájemci se mohli zapojit do výtvarných dílen, zahrát si fotbálek, stolní tenis či zapojit se do

běţných činností, které NZDM DoPatra nabízí. Dále se seznámit s kompletní nabídkou
sociálních sluţeb, s pracovníky a prostory, kam mohou děti po škole přijít trávit svůj volný
čas, nebo řešit problémy bez jakýchkoli registrací či poplatků.
Kaţdoročně v předvánoční čas naši uţivatelé, kteří navštěvují krouţek „Děti z města“
vystupují v různých zařízeních. Ať uţ v sociálních sluţbách, školkách či školách. Nyní to ale
dle virové situace nešlo uskutečnit. A protoţe víme, ţe jsou senioři izolováni v daných
seniorských zařízeních, rozhodli se je naši uţivatelé potěšit alespoň obrázkem a osobním
přáním. Aby věděli, ţe jsme na ně nezapomněli a těšíme se na další společné setkávání.
V roce 2020 proběhla změna jednoho z pracovníků v sociálních sluţbách, přesněji v únoru
2020, kdy odešla Bc. Michaela Šefčíková, DiS a nastoupila Aneta Vízková.
Naše sluţby byly v roce 2020 výrazně omezené, ale chceme tady být i nadále pro naše
uţivatelé. Pracujeme online, hledáme stále nové cesty podpory, jak tady být pro naše
uţivatelé i za těchto podmínek. Jsme připraveni jít vypomoci do nejohroţenějších sluţeb. V
tuto chvíli je našim cílem zvládnout krizi, být ku prospěchu nejen naším uţivatelům, ale i
komunitám, kde působíme. Doufáme v lepší zítřky a díky všem, kdo pomáháte, společně
zvládneme překonat vše.
Klub Čásek
Klub Čásek je určen pro děti a mládeţ v nepříznivé sociální situaci ve věku 6 – 12 let.
V roce 2020 ho navštívilo 49 zájemců a uţivatelů, proběhlo 839 kontaktů, při kterých bylo
poskytnuto 1547 sluţeb.
Klub Čas
Klub Čas je určen pro mládeţ a mladé dospělé v nepříznivé sociální situaci ve věku 13
– 26 let. V roce 2020 ho navštívilo 43 zájemců a uţivatelů, proběhlo 789 kontaktů, při kterých
bylo poskytnuto 1922 sluţeb.
Otevírací doba klubu
Pondělí (Čásek)
Úterý (Čas)
Středa (Čásek)
Čtvrtek (Čas)

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Individuální poradenství
Pátek

8:00 – 16:00

Statistiky docházky od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Hledaná data
Počet unikátních uţivatelů
Počet prvních kontaktů
Počet kontaktů
Počet vykonaných sluţeb
Kolika uţivatelům poskytnuta
sluţba

Počet záznamů
muži
ženy
celkem
61
31
92
22
10
32
1182
446
1628
2541
928
3469
61

31

Počet unikátních uživatelů v jednotlivých měsících

92

Počet vykonaných služeb v jednotlivých měsících

Statistiky služeb docházky od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Kolika uživatelům
Druhy sociálních služeb
Počet poskytnutí
poskytnuto
Muži Ženy
Celkem Muži Ženy
Celkem
Základní činnosti
99
40
139
28
16
44
Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti
1653 2636
2289
39
20
59
Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím
124
46
170
33
11
44
Sociálně terapeutické činnosti
450
122
572
37
16
53
Pomoc při uplatňování práv
a oprávněných zájmů
215
84
299
35 15
50
Celkem
2541
928
3469 nelze nelze
nelze

Personální obsazení NZDM
Provoz zařízení zajišťovalo pět pracovníků:
 Ing. Štěpánka Holmanová – ředitelka organizace Duha o.p.s.
 Bc. Hana Řeháčková, DiS. – sociální pracovník
 Bc. Michaela Šefčíková, DiS – pracovník v sociálních sluţbách do 31. 1. 2020
 Aneta Vízková – pracovník v sociálních sluţbách od 1. 2. 2020
 Štefan Buţo – pracovník v sociálních sluţbách

Profesionální tým organizace…
Provoz organizace zajišťuje 19 pracovníků.





















Ing. Holmanová Štěpánka- ředitelka organizace, sociální pracovník
Bc. Hana Řeháčková, DiS. - sociální pracovník
Hradecká Ivana -pečovatelská sluţba, denní centrum, odlehčovací sluţba
Košilková Jiřina - pečovatelská sluţba, centrum denních sluţeb
Ţďárská Irena - denní centrum, pečovatelská sluţba
Grusmanová Edita - pečovatelská sluţba
Bourová Iva - pečovatelská sluţba
Pozlerová Olga -pečovatelská sluţba, denní centrum,odlehčovací sluţba
Ryglová Olga - pečovatelská sluţba
Štočková Jana - pečovatelská sluţba
Šimůnková Kateřina - pečovatelská sluţba
Zichová Monika - odlehčovací sluţba
Rajmová Eva- odlehčovací sluţba
Peřinová Marie - odlehčovací sluţba
Laifrová Yveta - odlehčovací sluţba
Zejdová Iveta – odlehčovací sluţba
Pavlíčková Petra - odlehčovací sluţba
Buţo Štefan - NZDMDoPatra
Bc. Michaela Šefčíková,DiS. - NZDM DoPatrado 31.1.2020
Aneta Vízková – NZDM DoPatra od 1.2.2021

Ekonomické výsledky celé organizace v tis.Kč
Náklady (v tis.Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

11 764

11 896

Materiál
Služby
Osobní náklady
Ostatní
Odpisy
DHM

Výnosy
Dotace
Ostatní výnosy

984
1339
9212
56
123
49

3630
8266
-

Hospodářský výsledek
132

Projekty...
V roce 2020 Duha o.p.s. realizovala tyto projekty:
1)
"Personální podpora a podpora vzdělávání v DUHA o.p.s.“ - podpora z Operačního
programu Zaměstnanost , registrační číslo CZ 03.2.65/0.0/0.0/16_0470008154, prioritní osa
OPZ:2 Sociální začleňování a boj s chudobou.
Projekt byl zahájen 1.4.2018 s realizací 36 měsíců -do 31.3.2021. Celkové způsobilé náklady
projektu jsou ve výši 2 060 950.-Kč
Předmětem tohoto projektu je podpora vzdělávání personálu v pobytové odlehčovací sluţbě a
přijetí 1 zaměstnance k posílení týmu odlehčovací sluţby. Záměrem tohoto projektu je
posílení a zkvalitnění sluţby.

Pronájem prostor v o.p.s. Duha: služby klientům…
Kadeřnictví

Kontrola organizace …
Účetní uzávěrka ověřena nezávislým auditorem Ing. Františkem Cabicarem - výrok auditora
přiloţen. V průběhu roku byla provedena kontrola Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti
Duha se zaměřením na kvalitu poskytovaných sluţeb a čerpání rozpočtu.

Příloha:
Výrok auditora: 21.1.2021
Zprávu zpracovala: Ing. Holmanová Štěpánka, ředitelka Duhy o.p.s.
Schváleno Správní radou společnosti v Novém Bydţově dne: 12.4.2021
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?uditor, osv6ddeni KA e R d. 1511
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Roaraha podle Piilchy 6.
q/hl65ky 6. 5042002 Sb.

N6zev, sidlo a pr5vni forma U6etni
jednotky

1

ROA/AHA
pln6m
v
rozsahu

DUHA, o.p.s. Obecnd prospd5r
Julia Fudika 873
Nov'f BydZov
504 01

ke dni 31.12.2020
(v celich tisicich Kd)

leo

UEetnijednotka dorudi:
1

x pllslu5n6mu fin. org6nu

25999150

AKTIVA

Oznadeni
a

b

A.

Dlouhodobf majetek celkem

A

Dlouhodobf

A. t.4.
A. il.
A. il.4.
A. il. 7.

A.IV.
A.
A.

tv.4.
tv.7.

A. tv.10.

Soudet A.l. a: A.lV.

nehmotn!majetekcelkem
SoudetA.l.1. a2A.1.7.
Drobnf dlouhodobi nehmotn! majetek
(018)
Dlouhodob! hmotnf majetek celkem
Soudet A.ll.1. aZ A.11.10.
Hmotn6 movit6 v6ci a jejich soubory
P22,
Drobnf dlouhodobf hmotnf majetek
(028)Opr6vky k dlouhodob6mu majetku celkem
Soudet A.lV.1. a2 A.!V.11.
(078)
Opr5vky k drobn6mu dlouhodob6mu nehmotn6mu majetku
Opr5vky k samostatnfm hmotnfm movity'm v6cem
a soubonlm hmotnfch movitVci

25

20

2994

2 996

13

937

937

16

40

2057
-2773

-2 898

32

-25

-25

2 059

3 156

3 601

51

400

400

50

400

400

71

268

227

(311)

52

246

209

(335)

57

(348)

il

(378)

68

B. ilt. 1.

PenEZni prostiedky v

B. ilt. 2.

Ceniny

B. ilt. 3.

PenEZni prosttedky na

B.IV.

celkem
obdobt
Aliliva celkem

ai

(314)
Soudet B.ll.1. aZ 8.11.19.

celk0

pohleddvky

Jind aktiva

25

41

Krdtkodob!finandnimajetekcelkem

1

25

5

B.lV.

B. ilt.

B. tv.

123

25

SouEet 8.1.1. aZ B.1.9.

Soudet B.l.

*

246

I

-814

Jin6

B. il. 1.

2

-2 059

B. il. 17.

t.9.

B. il.

'l

1

-690

Ndroky na dotace a ost. zri6t. s rozp. orgdn0 0zem. samospr.

B.

c

-2 058

B. il. 13.

Z5soby

Stav k posled. dni
Udetniho obdobi

38

majetku

B. |t.6.

Kr6tkodobf majetek

B

fdetniho oMobi

(088)

rc82\

celkem
celkem
Poslqfnut6z6lohy nazAsoby
Pohled6vky celkem
Odberatel6
PohledSvkyza zamdstnanci

B.

Stav k prvnimu dni

35

v6cl

Opr5vky k drobn6mu dlouhodob6mu hmotn6mu

dislo

i6dku

SoudetB.lll.1.aZB.lll.7.

pokladn6

(211)

80
72

12

22

6
24.r',6

g

2945
76

(213)

73

116

108

(2211

74

2276

2761

Soudet B.lV.1. aZB.lY.2.

u

42

29

(381)

81

42

29

ai

85

3402

3724

tdtech

Ndklady pttStlch

Soudet A.

B.

Oznadenl

PASIVA

a

b

celkem
celkem
Vlastni jm6ni
Fondy
Visledek hospodaieni celkem
Udetvlistedku hospodaleni
Vlastni zdroje

A.

A. t. 1.

4.1.2.
A. il.
A. il.

1.

4.I.2.

Vfsledek hospodalenive schvalovacim

B.

celkem
Krdtkodob6 zdvazky celkem
Dodavateld
Pfijat6 zdlohy
Ostratni z5vazky
Zam6stnanci

B. ilt.
1.

B.

ilt.3.

B.

ilt.4.

B. ilt. 5.

4
1 851

2023
1 891

(901)

87

759

759

(911)

88

793

1 132

Soudet A.ll.1 aZ A.ll.3.

94

299

132

(963)

91

x

132

(931)

92

299

x

Soudet B.l. aZ B.lV.

95

1 551

1 701

129

1 551

1 701

p21)

106

64

48

p24)

108

20

20

(32S)

109

(331)

110

400

433

(336)

112

223

239

(U2)

114

53

61

(348)

118

(379)

122

526

451

(389)

127

265

272

ai

134

3402

3724

iizeni

Soudet B.lll.1. a?B.lll.2g.

ZAvazky k instituclm soc. zabezpedeni a veiejn6ho zdrav.

B. ilt. 13.

ZAvazky ve vztahu k rozpoitu org6nri rizem. samospr.

B. ilt. 17.

Jin6zAvazky
Dohadn6 Udty pasivni
Pasiva celkem

pojistEni

dan6
celk0

SouEet A.

B.

24

153

Podpisovf zdznam statutdmlho o196nu 0detni jednotky
nebo podpisouy' vzor fpick6 osoby, kterd je 06etni jednotkou

21.O1.2021

Obecn€ prosp65n6 spole6nost

3

1 552

Ostatnl plim6

PrSvni forma fdetn i jednotky

c
90

B. ilt. 7.

Sestavenodne:

Stav k posled. dni
06etniho obdobi

Sou6et A.1.1. aZA.l.3.

B. ilt.9.

8.It.22.

fdetniho obdobi

86

Cizi zdroje

B. ilt.

Stav k prvnimu dni

ai A.ll.

Soudet A.l.

Jm6nl

A.

dislo

i6dku

Piedm6t podnik5ni

Poslqfiovdni soci5lnfch sluZeb podle
zekona 6. 108/2006 Sb.

Pozn.:

\

Vykaz lsku a zffity
podle Ptilohy d. 2
vyhlesky d. 504/2002 Sb.

N5zev, sidlo a pr5vnl forma fdetni
jednotky

WxazzsKu

A zrRArY
v pln6m rozsahu

DUHA, o.p.s. Obecnd prosp65r
Julia Fudika 873
Nov'i BydZov
504 01

ke dni 31.12.2020
(v celfch tisicich Kd)
U6etni Jednotka doruCi:
1

teo

x piislu5n6mu finandnimu orgSnu

25999150
dinnosti
Oznadeni

A
A.

Cisto

TEXT

i6dku

N6klady

Hlavni

Hospoddisk6

Celkem

5

6

7

1

Spotiebovan6 n6kupy a nakupovan6

slulby

2

2323

2323

Spotieba materi6lu, energie a ostatnich neskladovanich doddvek

3

9U

984

4.t.2.

Prodanf zbo2l

4

t.

A.t.

1

Sou6et A.1.1. a2 A.1.6.

A. t.3.

Opravy a udZovdni

5

140

140

A. t.4.

Ndklady na cestovn6

6

2

2

A. t.5.

N6klady na reprezentiaci

7

3

3

A. t.6.

Ostatni sluiby

8

1 194

1 194

A. II.

Zm6ny stavu z6sob vlastnl dinnosti a

A. il.7.

Zmdna stavu z6sob vlastni 6innosti

10

A. il. 8.

Aktivace materidlu, zboZI a vnitroorganizaEnich sluZeb

11

A. il.9.

Akivace dlouhodob6ho majetku

12

A

Osobnin6klady

13

9212

9212

III.

aktivace

SouEet A.ll.7. aZ A.ll.9.

SoudetA.lll.10. alA.lll.14.

o

A. ilt. 10.

Mzdov6 n5klady

14

6 798

6 798

A. ilt.

11

Z6konn6 soci6lni poji5tdni

15

2246

2246

A.It.

12.

Ostatn i socidlni poji5tEni

16

A. ilt. 13.

ZAkonnE soci6lnI ndklady

17

168

168

A. ilt. 14.

Ostatni socidlni ndklady

A

DanE a

3

3

IV.

18

poplatky

Hodnota A.lV.15.

19

A. tv. 15.

Dand a poplatky

A. V.

Ostatni

A. V. 16.

Smluvni pokuty, 0roky z prodleni, ostratni pokuty a pen5le

22

A. V. 17.

Odpis nedobytn6 pohled6vky

23

A. V. 18.

N6kladov6 0roky

24

A. V. 19.

Kursov6 ztr6ty

25

niklady

20

SoudetA.V.l6. aZA.V.22.

21

3

3

il

il

A. V.20.

Dary

26

4.V.21.

Manka a Skody

27

51

51

4.V.22.

Jin6 ostatni ndklady

28

3

3

A. Vt.

Odpisy, prodany majetek, tvorba a pouZlti rezeru

29

172

172

172

172

a ooravnVch

ooloiek

SouCetA.Vl.23. aZA.Vl.27.

A. Vt.23.

Odpisy dlouhodob6ho majetku

30

4.Vl.24.

Prodanf dlouhodoby majetek

31

A. Vt. 25.

Prodan6 cenn6 papiry a podily

32

A. Vt. 26.

Prodan! materi6l

33

4.Vl.27.

Tvorba a pouZitl rezerv a opravnfch poloiek

A. Vil.

Poskytnut6

A.

Vil.28.

piisp6vky

Pos$fnut6 dlensk6 piisp6vky a piisp6vky z06tovan6 mezi
orqanizadnimi slo2kami

u
Hodnota A.Vll.28.

35
36

Cinnosti

TEXT

Oznadeni
Dafi z

A. Vilt.29,

Dai z piijm0

Hodnotra A.Vlll.29.

B.

Vinosy

B. l.

Provozni

B. t. 1.

Provozni dotace

B. II.

Pfijat6 pfisp6vky

B. il. 3.
B.

il.4.

Soudet A.l. aZ A.Vlll.

dotace ,

11

7U

Hodnota 8.1.1.

41

8 266

266

42

8 266

I
I

Soudet B.ll.2.

aZB.ll.

.

Pnjat6 piisp6vky (dary)

45

Pfijat6 dlensk6 plispEvky

46

Ostatni

vikony

a za zboZi

47

vfnosy

Sou6et B.|V.S. aZ 8.1V.10.

Smlwnl pokuty, 0roky z prodlenf, ostatnl pokuty a pen6le

49

B.

tv.6.

Plalby za odepsan6 pohledSvky

50

B.

|v.7.

Vjnosov6 froky

51

B.

tv.8.

Kursov6 zisky

52

B.

tv.9.

Z0dtovdni fond0

53

B. tv. 10.

Jin6 ostatnl vfnosy

il

B. V.

Ttiby z prodeje

majetku

Soudet 8.V.11. aZ 8.V.15.

56

TrZby z prodeje cennych paplr0 a podil0

57

B.

V. 13.

TrZby z prodeje materi6lu

58

B.

V. 14.

V;inosy z krdtkodob6ho finan6niho majetku

59

zdan6nim
po zdan6nl

Vfsledek hospodalenf ptud

D.

Vfsledek hospodafuni

Obecn6 prosp65n5 spole6nost

3 630

Soudet B.l. aZ B.V.

61

11 877

19

11 896

f.61 - (t. 39 - i.37)

62

1'13

19

132

l. 62 - i. 37

63

113

19

132

Podpisovf zdznam statutemiho orgdnu 06etni jednotky
nebo podpisovf vzor fyzic/rr6 osoby, kterd je fdetni jednotkou

Sestiaveno dne:

Pr6vni forma 06etni jednotky

19

60

Vfnosy z dlouhodob6ho finandnlho majetku

c.

3 611

55

Triby z prodeje dlouhodob€ho nehmotn6ho a hmotneho majetku

celkem

266

48

tv.5.

Vfnosy

11

43

B.

B. V. 15.

7

7U

39

44

B. tv.

s.v.12.

Celkem

6

37

Pfijat6 ptlspEvky zrlCtovand mezi organizaEnimi sloZkami

TrZby za vlastni

V. 11.

Hospod5isk6

5

40

B. ilt.

B.

Hlavni

38

celkem

NSklady

il.2.

iddku

ptflmt

AV!!r.

B.

eiso

Pledm6t podnik6ni

Poskytovdni soci6lnlch sluZeb podle
zekona 6. 108/2006 Sb.

Pozn.:

Piiloha v rfiietni zhv6rce
spoleinosti DUHA, o.p.s. za rok2020

1. Identifikiini fdaje
Nfzev organizace: DUHA, o.p.s.

Sidlo:
tio:
DIi:
Den vzniku:
Zapshna:
PrSvni forma:

Fudikova 873,504
259 99 l5o
CZ25gg9I50
10.

0l

Novf BydZov

iljna2003

Krajsk6ho soudu v Hradci Krrllov6 - oddil O, vloZka 95
Obecnd prospd5n6 spolednost

2. Orginy spoleinosti

a prisobnost

Statut6rni orgiin: tng. Stepanka Holmanov6, ieditelka spolednosti
Spr6vni rada: Ing. Martin Koffnek, piedseda
Lrg. Miloslav Mencl, mistopiedseda
Ing. Jana Bitnerov6

Dozordi rada: Ing. Marie Pfibylov6
Ing. Marcela ees6kov6
Mgr. Romana Rehoikovd
Pr6vni pomdry spolednosti upravuje statut vydan! spr6vni radou dne 30. prosince 2003.

Obecnd prospd5n6 spolednost vznikl_a pied ridinnosti Nov6ho obdansk5ho ztkoniku a na
ziklad,6 jeho ustanovenf v $ 3050 Se nad6le iidi zhkonem d. d. 24811995 Sb., o obecnd
prospd5nych spolednostech.

V roce 2020 nebylv provedeny i.6dn6 zmdny v orgiinech spolednosti ani v jejich ptsobnosti,
nebyly provedeny ani zmdny v obchodnim rejstiiku.
Spolednost nenf dlendna na organizadni ani rizemnf jednotky.
Spolednost nem6 Lidn6 vklady v

3.

jinfch

spolednostech ani se nepodili na

jejich iizeni.

Zakladatel spoleinosti

Zakladatelem je Mdsto Novy BydZov,

IiO

OOZO924T,Masarykovo n6mdsti 1, Novy BydZov.

Spolednost neeviduje Lddnf podily jin!'ch osob na vlastnim kapit6lu ani na rozhodovacich
pr6vech.

4. Hlavni piedmdt iinnosti
Hlavnim piedmdtem dinnosti je poskyov6ni soci6lnich sluZeb podle zilkona d. 108/2006 Sb. o
soci6lnich sluZb6ch v rozsahu:

Poslinim peiovatelsk6 sluZby (ter6nni sluZba) je poskytnout soci6lni sluZbu lidem, ktefi se
ocitli v nepiizniv6 soci5lni situaci, zabezpedit jejich Livotni potieby v jejich dom6cnosti,
podporovat a zachovat co nejvdt5i miru jejich soci6lnich kontaktfi tak, aby jim byl zachovfin
dosavadni Livotni styl, dristojnost a jedinedn!' piistup v poskytovan6 podpoie a pomoci.
SluZba usiluje o to, aby jeji tLivatel6 mohli Zit ve sv6rn pfirozen6m prostiedi - ve svych
domovech, i pies svfij zdravotni handicap,
Posl6nim Centra dennich sluZeb (ambulantni sluZba) je podpora klientri v aktilmim zprisobu
Livota, upevflovat a obnovovat potiebn6 sebeobsluZn6 a ment6lni schopnosti, zadleiovat je do
mistni komunity wstevnikfi a umoZnit rodinnjm piisluSnik&m potiebnf das k regeneraci di
klidn6 prhci.

Poslinim Odlehiovaci sluZby je to pobytov6 sluZba urdenS senionim, osob6m s tdlesnym
nebo zdravotnim postiZenim, kter6 maji sniZenou sobdstadnost z drivodu vdku, chronick6ho
onemocndni nebo zdravotniho postiZeni, o kter6 je jinak pedov6no v jejich piirozen6m
soci6lnim prostiedi, cilem je umoZnit odpodinek rodinSm trvale pedujicim o sv6 blizk6.

Nizkoprahov| zaiizeni pro d6ti a

nilifudei,

DoPatra nabizi podporu a pomoc pfi zmdnd v

Zivotnim zprisobu ddti, ml6deLe amladych dosp6l!'ch v nepffaniv6 soci6lni situaci ve v6ku 6 26 let. Nabidkou bezpedn6ho prostoru pro smyslupln6 tr6veni voln6ho dasu chceme byt
ddtem, mlsdeLi a mladlm dospdljm ze soci6lnd vylouden6 lokality nebo ohroZen6 soci6lnim
vyloudenim n6pomocni, aby dos6hli piileZitosti a moZnosti, kter6 by jim pomohli plnd se
zapojlt do ekonomick6ho, soci6lniho i kultumiho Livota spolednosti a Zit zptsobem, ktery je
ve spolednosti povaZovhn za b5:1ny.
Poradensk6 sluZby obdanrim a rodin6m pfi ieseni obtilnychZivotnich situaci,
Poskytov6ni soci6lnich sluZeb se podrobneji fidi podle vyhl65ky 50512006 Sb', kterou se
prov6ddji ndkter6 ustanoveni o socialnich sluZb6ch v platn6rn znEni.

zisady a metody €
Udetnim obdobim je kalend6ini rok.

5. fietni

Rozvahovf den 31.12. 2020.
Udetni zhvlrka je sestavena za piedpokladu nepietrZit6ho trvani irdetni jednotky.
Pfi ridtov6ni a sestavov6ni irdetni zhvErky postupuje ridetni jednotka v souladu se ziikonern o
irdetnictvi, vyhl65kou d. 50412002 Sb., kterou se prov6ddji ndkter6 ustanoveni zikona o
ridetnictvi pro ridetni jednotky, u kten-ich hlavnim piedmdtern neni podnikini a fdtuji
v soustavd podvojn6ho ridetnictvi a s deskfmi tidetnimi standardy, a to podle plhtn6 prhvni
ripravy pro dan6 ridetni obdobi.
Odepisovrini dlouhodob6ho majetku je prov6ddno podle doby Zivotnosti z jejich poiizovaci
ceny. Pod5tek odepisovSni je vZdy n6sledujici mdsic po zaiazeni.

Drobnf dlouhodobf hmotnf majetek v pofizovaci cend do 40 tis. Kd se odepisuje ve vf5i
100%pii zaiazeni.
Majetek je oceiov6n v poiizovacich cen6ch. Opravn6 poloZky nebylo nutno vytvSiet.
Udaje

v cizichmdn6ch se nevyskytuji.

Tituly pro tvorbu rezerv

se

v irdetnim obdobi nevyskytly.

6. Dopliujici
Pohleddvky na i'
sluZby klientrim.

informac e k rozt aze a vj,kazuzisku a

52

ztr'ty

Rozvahy ve qi5i 209 tis. Kd jsou pohleddvkami
za poskytovan6 socirllni

Jin6 zi'azky nai' 122 Rozvahy ve vliSi
45ltis. Kd jsou tvoieny zllohouna projekt personillni
podpory avzddlhvfun|

Provoznf dotace vykazovan' na

i. 42 Yykazu zisku a

ve
rozeps6ny vietnd ridelu a don6toru
v samostatn6m odstavci.ztritty
piilohy.

7. Hmotnf

vliSi g 266tis. Kd, jsou

a nehmotny majetek

i 25 tis. Kd.
Kd je odepisov6n dle odpisov6ho pl6nu.
.

Ki.

acf cend

8.

2 059 tis. Kd je plnd odepsrin.

Pohledivky a zilvazky

:ffi:::H ::H#:6

dlouhodob6 pohled6vky, pohledavky po splatnosti
ani pohled6vky

Spolednost nem6 Lidn6 dlouhodobE zSvazky,
zivazky po splatnosti
v rozvaze.

Spolednost nem6. 26dn6 splatn6 zSvazky
zab ezpedeni ani vuii zdrav o{nimpoj
i Sf ovn6m.

ani zdvazkyneuveden6

vudi finandnimu riiadu, spr6vd

sociiilniho

Spolednost nem6 LSdnd pohleddvky'rbni
zavazky vudi sv6mu zaklad,ateli ani r,udi
dlentm
orgiint spolednosti.

9.

Dotace

Spolednost v roce 2020 piijala provoznidotace
na zajistdn
o 4 234 tis. Kd od Ministerstva pr6ce a soci6lnich

i

provontsocialnich sluZeb ve vfsi:

vdci

o 2 747 tis. Kd od zakladatele,

o
o

173 tis.

Ki

mdsta Novy BydZov

od Krajsk6ho riiadu

482 tis. Kd od ostatnich obcf ROp Novy BydZov

DUHA' o'
programu

:lg:[,""t

smlouvu s Ministerstvem pr6ce a soci6lnich
vdci v r6mci operainfho
na poskytnuti provozni dbtace na person6lni
rozvoj a vzd1lirydni na
zt'E.zoir vce-lkov6
z ooo tir. re. vroce zoio ,t6to d6stky
"y'si

Spol ednost neorganizo v ala i6dne
veiej n6 sbirky.

1,0.

Vlastni kapitil

ziskzarok 2019 ve vysi 299 tis. Kd byl pieveden do rezervniho fondu.
TrZby z prodeje vfrobkfi a sluZeb
Trlby z hospod6isk6 dinnosti (pron6jmy) dinily 19 tis. Kd.
11.

TrZby jednotlivj'ch soci5lnich sluZeb dinily celkem 3 587 tis. Kd

Vj'kony pedovatelsk6 sluZby
Vfkony pedovatelsk6 sluZby

- ob6dy a don65ka obddri
- pedovatelskri sluZba

SluZby denniho centra
Trlby z odlehdovacich sluZeb

D6lejsouvevynosechuvedenypiijmyzaprovedeni

489 tis. Kd
949 tis. Kd
115 tis. Kd
2 034 tis. Kd

antigennichtestfive WSi24 tis. Kd.

l2.Zamilstnanci a osobni nrikladY
prumdrnj' piepodtenf podet zamdstnanct k 31 .12. 2020 dini 20, z tohojeden iidici.
VfSe mz'dovirct nadaari zarok2020 dini 6 798 tis. Kd, z toho n6klady na iidiciho pracovnika
342tis.Kd amzdaz projektu PersonSlni rozvoj avzddlilni 284 tis. Kd.
Reditelce spolednosti nejsou krom6 odmdny zapracovni dinnost poskytov6ny i'6dn| vfhody
ani benefity.
ilenov6 spr6vni a dozordirady nejsou odmdiov6ni za dinnost v org5nech spolednosti. RovndZ
iim nebyla poskytnuta i:6dne pt$Eka ani jin6 vyhody, neni s nimi uzaviena LLdnL obchodni
5-tourru. Laang z dlenri organri ngni zamdstnancem, ani jejich rodinni pfislu5nici nejsou
zamdstn6ni ve spolednosti a neuzavieli L6dnE obchodni vztahy se spolednosti.
13. Ostatni

po datu ridetni zhvdrky nenastaly

LLdnE skutednosti, kter6

by m61y vliv na stav majetku

a

zhvazki,vfsledek hospodaieni nebo finandni situaci spolednosti zavykazovan6 obdobi.
Vedeni spolednosti nejsou znfimy LLdn6 skutednosti vdetn6 dopadu pandemie covid, kter6 by
mdly mit negativnf vliv na nepietrZit6 twdni spolednosti
V Nov6m BvdZovd dne2l. ledna 2021
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