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Vážení klienti, vážení přátelé! 

Jsme zase o rok starší, zkušenější a stále se rozvíjíme. Reagujeme na nové 

změny, přibývá stále více klientů a naší snahou je jim zajistit kvalitní péči 

a ošetření, tak aby byli spokojeni a prožívali důstojné stáří ve vlastním 

sociálním prostředí. 

Nad rámec našich povinností zajišťujeme aktivizaci s klienty, pořádáme 

výlety, různé besedy, setkání, besídky, výstavy.                                                     

Všichni naši zaměstnanci se zapojují do procesu certifikace kvality ISO 

15224:2012 , procházíme audity.  

V roce 2017 jsme získali Národní cenu kvality s titulem "úspěšná 

organizace". Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům 

za jejich zodpovědnou  a náročnou práci, za ochotu, trpělivost a všichni mají 

zásluhu na úspěšnosti organizace.                       

Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům , přátelům , organizacím, 

klientům, starostům, sociálním odborům, firmám za jejich podporu 

a spolupráci. 

 

 

                                                                     Miloslava Machovcová                                              

A                                                     ředitelka  Farní charity Neratovice                                    

C                                                                    
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

Farní charita Neratovice je církevní právnická osoba zřízená 

Arcibiskupstvím pražským. Současně je také nestátním zdravotnickým 

zařízením s odborným poradcem MUDr. Janem Staňkem.   

Organizace má 16 středisek a zajišťuje komplexní zdravotní a sociální péči. 

Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař, lidé, 

kteří již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti a dále lidé v péči 

rodiny, která se v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže postarat. 

Naším klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, 

zdravotního stavu a sociálního postavení. Při přírodních katastrofách 

charita zajišťuje i humanitární pomoc.                                            

 

Naše pobočky 

Okres Mělník                                                                                                                                            

Kostelec nad Labem                                                                                                                                                  

Kralupy nad Vltavou                                                                                                                                             

Libiš                                                                                                                                                                

Mělník                                                                                                                                                       

Neratovice                                                                                                                                                              

Obříství                                                                                                                                                                

Tišice                                                                                                                                                                           

Okres Praha východ                                                                                                                                                                       

Čelákovice                                                                                                                                                             

Klecany                                                                                                                                                             

Odolena Voda                                                                                                                                                 

Říčany                                                                                                                                                                  

Okres Praha západ                                                                                                                                                                       

Černošice                                                                                                                                                             

Rudná                                                                                                                                                             

Praha                                                                                                                                                                

Kbely                                                                                                                                                                          

Klánovice                                                                                                                                                             

Okres Kladno                                                                                                                                             

Kladno                                   
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

Zdravotní ošetřovatelskou péči poskytujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně, 

dle indikace praktického či ošetřujícího lékaře 1 – 4x denně.                          

Zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, máme 

smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami. Odbornou zdravotní péči 

vykonávají registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka.  

Zdravotní služby zahrnují  

 odběry krve a biologického materiálu 

 cévkování, ošetřování permanentního katetru 

 aplikace injekcí a infuzí 

 převazy a výplachy ran 

 aplikace klyzmatu 

 ošetřovatelská rehabilitace    

 měření krevního tlaku a pulsu 

 podání a příprava léků 

 ošetření portů, stomií, drenů, pegů, sond 

 zajištění dietního a léčebného režimu 

 péče o umírající a jejich rodiny 

 další ošetřovatelské výkony dle indikace 

lékaře 

Našim klientům v případě potřeby zapůjčíme kompenzační pomůcky : 

 chodítko 

 invalidní vozík 

 polohovací lůžko 

 antidekubitní matrace 

 WC křeslo 
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE 

Farní charita Neratovice zajišťuje také domácí hospicovou péči. Cílem 

je poskytovat péči umírajícímu tak, aby netrpěli bolestí a strachem, 

úzkostmi, osamocením, a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální 

snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc 

blízkým, a to i v čase truchlení. Hospicovou péči máme nasmlouvanou 

se všemi zdravotními pojišťovnami. Jsme vybaveni moderními přístroji 

jako jsou např. odsávačky, injektomaty, inf.pumpy atd.. 

                                                                                                                          
c                             odsávačka                                                                                                               infúzní pumpa                                                                                                         

Tým domácí hospicové péče je tvořen praktickými lékaři, lékařem s atestací 

paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotními sestrami, pečovatelkami 

a sociálními pracovnicemi. 

                                                                          
c                               injektomat                                                                                                    přenosný injektomat 

Zdravotní sestra je proškolena pro poskytování péče v domácím hospici. 

Zajišťuje ordinace lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. 

Aplikuje léky, aplikuje infuzní terapii, pečuje o rány, monitoruje bolest, 

zaučuje rodinu v péči o nemocného. Naslouchá biologickým, 

psychologickým, sociálním a duchovním potřebám klienta a jeho rodiny. 

 

Dostupnost zdravotní péče je 24 hodin denně. 
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE V ČÍSLECH 

V roce 2017 jsme provedli 92.179 návštěv u 2.559 pacientů.  

Poskytnutá péče byla v rozsahu 3.892.605 minut. 

 

Domácí hospicová péče byla poskytnuta 17 pacientům, u těchto pacientů 

se uskutečnilo 348 návštěv.  

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 

Okres MĚLNÍK                                                Okres PRAHA ZÁPAD,                                                                                                                                                                                                                  
Tel.: 315 685 190 , 736 633 672                              Tel.: 251 512 222, 731 619 853                                                                

neratovice@charita-neratovice.cz                            cernosice@charita-neratovice.cz                                                     

zdravotni@charita-neratovice.cz  

PRAHA 8, 9             KLADNO                                                                                                                                                                                                                                                                
Tel.: 286 853 474, 731 610 562                               Tel.: 731 610 563                                                                

kbely@charita-neratovice.cz                               kladno@charita-neratovice.cz 

Okres PRAHA VÝCHOD                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tel.: 326 991 947, 736 633 675                                                                                              

celakovice@charita-neratovice.cz  

 

Okres PRAHA Okres Okres

Mělník 8,9 Praha Západ Praha Východ

Celkový přehled 

cest dle okresů 

za rok 2017

37 784 18 313 15 458 13 042 7 582

Počet ošetřených 

rodných čísel 

celkem za rok 

2017

742 599 454 613 151

VZP-111 VZP-111 VZP-111 VZP-111 VZP-111

562 431 344 445 88

VOZP-201 VOZP-201 VOZP-201 VOZP-201 VOZP-201

36 44 17 28 2

ČPZP-205 ČPZP-205 ČPZP-205 ČPZP-205 ČPZP-205

17 2 8 32 49

OZP-207 OZP-207 OZP-207 OZP-207 OZP-207

56 84 50 50 4

ZPŠ-209 ZPŠ-209 ZPŠ-209 ZPŠ-209 ZPŠ-209

20 0 0 0 0

ZPMV ČR - 211 ZPMV ČR - 211 ZPMVČR- 211 ZPMVČR - 211 ZPMVČR - 211

51 38 35 58 8

2017 Okres Kladno

Počet ošetřených 

rodných čísel za 

rok 2017 dle 

pojišťoven

mailto:neratovice@charita-neratovice.cz
mailto:cernosice@charita-neratovice.cz
mailto:zdravotni@charita-neratovice.cz
mailto:kbely@charita-neratovice.cz
mailto:kladno@charita-neratovice.cz
mailto:celakovice@charita-neratovice.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Sociální služby zabezpečujeme po celém Středočeském kraji , v Praze 19 

a 21. Celkem na dvanácti místech: NERATOVICE, LIBIŠ, TIŠICE, OBŘÍSTVÍ, 

KOSTELEC NAD LABEM, ODOLENA VODA, KLECANY, PRAHA 19 – KBELY,  

PRAHA 21 – KLÁNOVICE, ČELÁKOVICE, ČERNOŠICE, RUDNÁ. 

Posláním organizace je péče o cílovou skupinu, kterou tvoří především 

senioři a osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným postižením. 

Našim klientům nabízíme tyto terénní služby: pečovatelskou službu, osobní 

asistenci, odlehčovací služby a aktivizační službu. Všechny služby 

poskytujeme v domácnosti klienta. 

Naším cílem je pomoci klientům žít doma v klidu a v bezpečí i přesto, že již 

sami nezvládají některé činnosti, týkající se vlastní osoby, jejich domácnosti 

nebo zajištění stravy. 

Dále klientům nabízíme pobyt v Denním stacionáři v Obříství nebo 

v Odolene Vodě. Do těchto zařízení klienti dojíždějí nebo docházejí 

v případě, že jim chybí společnost jiných osob. Zde jsou plně zabezpečeny 

všechny jejich základní potřeby včetně zachování stávajících sociálních 

vazeb s možností navázání nových kontaktů. 

Všechny naše služby poskytují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří absolvovali 

kurzy pro pracovníky v sociálních službách. 
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TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA                                                                                                        

Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu, zajišťujeme: osobní 

hygienu, převlečení, přesun, zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku 

k lékaři a na úřady, doprovod klienta, úklid domácnosti, kontakt 

se společenským prostředím. V roce 2017 měla pečovatelská služba 

průměrně 387 klientů měsíčně. Za celý rok využilo našich služeb 

599 klientů.  

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

Osobní asistence je poskytována klientovi v jeho 

domácnosti, popřípadě na jiném , klientem určeném 

místě. Jedná se výhradně o péči o klienta a pomoc 

při osobní hygieně, převlečení, přesunu, přípravě 

a podání stravy, pomoci s nákupem, úklidem 

domácnosti, doprovodem a kontaktem 

se společenským prostředím. Pomáháme také 

při zajišťování práv a oprávněných zájmů klienta. 

Pracovnice je klientovi na blízku po celou dobu, 

kterou si přesně dohodne. 

Služba je několikahodinová až 24 hodin denně. 

V roce 2017 využilo služby osobní asistence 22 klientů, u těchto klientů 

bylo poskytnuto 8.295 hodin přímé péče.    

středisko leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

průměrný 

měsíční 

počet 

klientů

Čelákovice 26 27 27 29 28 27 25 28 26 26 26 24 27

Černošice 28 30 35 28 30 32 26 28 32 30 28 28 30

Kbely 42 42 42 42 44 42 21 43 44 45 43 42 41

Klánovice 24 24 23 22 23 22 21 19 19 20 21 19 21

Klecany 44 46 48 43 43 43 42 40 41 43 45 46 44

Kostelec nad Labem 27 29 29 28 30 30 30 30 29 28 27 28 29

Libiš 35 35 35 35 33 33 32 33 35 33 32 32 34

Neratovice 48 48 48 46 47 46 44 41 47 45 44 39 45

Obříství  16 19 18 17 14 18 14 11 12 16 16 17 16

Odolena Voda 50 49 48 49 50 49 49 45 48 51 52 52 49

Tišice  16 16 17 18 21 17 18 18 21 24 25 24 20

Rudná 35 36 35 39 37 36 21 18 34 33 32 32 32

Celkem 391 401 405 396 400 395 343 354 388 394 391 383 387

Počet klientů pečovatelské služby v jednotlivých měsících roku 2017
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBY         

Odlehčovací služba je pomoc klientovi a jeho rodině v době, kdy si pečující 

osoba nebo osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti či odpočinout. 

V této době se o své blízké nemohou postarat. Pečovatelka zastoupí pečující 

osobu například v době jeho vyšetření u lékaře, návštěvy úřadů, dovolené 

či pobytu v lázních. V roce 2017 bylo v rámci odlehčovacích služeb 

uskutečněno 532 návštěv u 17 klientů.  

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA            

Sociálně aktivizační služba Farní charity Neratovice pořádá a zajišťuje 

různé akce a aktivity pro své klienty, např. besedy, přednášky, vycházky 

a výlety,  společenská setkávání s hudbou a tancem, setkávání s panem 

farářem a jinými zajímavými lidmi. 

 

25. května 2017 se v sokolovně v Libiši uskutečnilo jubilejní desáté setkání 

klientů a přátel Farní charity Neratovice. Z našich středisek se sjelo 

na 100 klientů, 

zatančily děti ze ZŠ 

Libiš, k poslechu a tanci 

zahrál p. Zahradníček, 

překvapením bylo 

vystoupení kouzelníka 

Pavla Kožíška, jako 

tradičně byla vyhlášena 

zdravotní sestra a 

pečovatelka roku.  

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Průměrný 

měsíční 

počet 

klientů

Osobní asistence 10 15 13 14 15 14 13 14 15 14 15 15 14

Odlehčovací služby 7 5 7 5 5 5 4 5 6 5 5 5 5

Celkem 17 20 20 19 20 19 17 19 21 19 20 20 19

Počet klientů osobní asistence a odlehčovacích služeb v jednotlivých měsících roku 2017
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Titul zdravotní sestra roku 2017 získala 

pí Andrea Burghardová ze střediska Rudná 

a titul pečovatelka roku 2017 získala 

pí Ivana Mejvaldová z Denního stacionáře 

Obříství. Akce to byla vydařená, při loučení 

si většina zúčastněných slíbila, že se příští 

rok setká zase.  

 

20. června 2017 byl pro naše 

klienty uspořádán zájezd nazvaný 

Plnou parou vpřed. Ráno jsme 

se vydali autobusem směr Děčín. 

V Děčíně jsme z autobusu 

přestoupili na vyhlídkovou loď.  

Více než hodinu jsme pluli 

po Labi do Hřenska, kde jsme 

měli dvě hodiny času 

na individuální program a čas na oběd. Poté na nás čekal autobus, který nás 

odvezl  do Benešova nad Ploučnicí. V Benešově nad Ploučnicí jsme 

si prohlédli zámeckou zahradu a navštívili jsme Dolní zámek, který byl 

budován od roku 1540 šlechtickým rodem Salhausenů. Po prohlídce zámku 

jsme se vydali zpět k domovu.    
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25. června 2017 se v Lysé nad Labem 

konala výstava Šikovné ruce našich 

seniorů pro radost i potěšení. 

Již několikátým rokem se této výstavy 

zúčastnila i naše organizace. Na stánku 

jsme poskytovali informace o našich 

službách. V rámci této výstavy se konala 

soutěž se stejným názvem. Za naše klienty 

byly odeslány a vystavovány výrobky 

především vyrobené v Denních 

stacionářích v Obříství a v Odolene Vodě.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Na konci léta, téměř na první podzimní den (20.9.2017) byl zorganizován 

poslední výlet roku 2017 a to do Dobříše na zámek a do tamního 

francouzského parku. Po téměř dvouhodinové prohlídce jsme ještě 

navštívili muzeum hraček, kde si naši klienti zavzpomínali na dětská léta. 

Po obědě a návštěvě vyhlášené cukrárny Stáňa jsme se rozjeli do svých 

domovů.  
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AMBULANTNÍ SLUŽBY 

Jako další ze služeb nabízíme našim klientům využití Denního stacionáře 

v Obříství a v Odolene Vodě, kam klienti přijíždějí strávit čas se svými 

vrstevníky, v klidu a bezpečí v péči našich pracovníků. Mají zde celodenní 

program, zajištěnou stravu i různé aktivity, které klienty pozvednou 

a podpoří na těle i na duchu. 

V denních stacionářích pořádáme různá setkání, např. 

oslavy jara, pálení čarodějnic, vánoční besídky a jiné. 

Těchto akcí se zúčastňují děti s místních mateřských 

a základních škol, které si vždy připraví zajímavá 

vystoupení. K poslechu a tanci hraje živá 

či reprodukovaná hudba. Naši klienti se na tato setkání 

velice těší.  

 

 

           

  KONTAKTNÍ ÚDAJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Vedoucí sociálních služeb                                                                                                                                      
Tel.: 315 685 190 , 736 670 631                                                                                      

socialni@charita-neratovice.cz                                            

Osobní asistence                                                                                                       

Odlehčovací služba                                                                                                                  

Denní stacionáře                                                                                                                                      
Tel.: 315 685 190 , 736 670 631                                                                                                             

asistence@charita-neratovice.cz 

Pečovatelská služba                                                                                                                                                                                                                                                                         
Tel.: 315 685 190 , 736 670 631                                                                                      

pecovatelska@charita-neratovice.cz 

Denní stacionáře leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Průměrný 

měsíční 

počet 

klientů

Obříství 9 9 7 7 8 7 7 9 8 7 7 9 8

Odolena Voda 9 9 9 10 11 11 9 9 10 10 10 11 10

Celkem stacionáře 18 18 16 17 19 18 16 18 18 17 17 20 18

Počet klientů v denních stacionářích v jednotlivých měsících roku 2017

mailto:socialni@charita-neratovice.cz
mailto:asistence@charita-neratovice.cz
mailto:pecovatelska@charita-neratovice.cz
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DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SV. JAKUBA LIBIŠ 

V domě s pečovatelskou službou je nájemníkům k dispozici patnáct bytů. 

Při běžném obstarávání jejich potřeb za pomoci pečovatelské služby 

či rodinných příslušníků zde obyvatelé vedou relativně samostatný běžný 

život. V případě potřeby k nim mohou docházet i naše zdravotní sestry.               

V DPS je zaregistrována 24 hodinová pečovatelská služba, jsou zajištěny 

denní a noční služby pracovnic přímé péče. Šest pokojů je dvou lůžkových 

a devět jednolůžkových, zajistili jsme denní a noční služby. Pokoje jsou plně 

obsazeny. 

Stejně tak jako v denních stacionářích i v domě s pečovatelskou službou 

Sv. Jakuba pořádáme různá setkání, např. oslavy jara, pálení čarodějnic, 

vánoční besídky a jiné. Těchto akcí se zúčastňují děti s místních mateřských 

a základních škol, které si vždy připraví zajímavá vystoupení. K poslechu 

a tanci hraje živá či reprodukovaná hudba. Naši klienti se na tato setkání 

velice těší.  

                                                                                                                                                

DPS Sv. Jakuba                                              

Budovatelů 654                                                                                                                                                 

277 11 Neratovice-Libiš                       

                                                                                                                                                                                           

Tel.: 315 681 324, 731 490 889                                                                                                          

dps.libis@charita-neratovice.cz         

 

 

 

 

 

 

mailto:dps.libis@charita-neratovice.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých 

městech a obcích potkat na čtyřicet tisíc charitních 

koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti 

na starou lidovou tradici chodí od domu k domu 

nebo koledují na ulicích. Z výtěžku sbírky poté 

Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, 

kdo si sami pomoci nedokáží.  

PŘEHLED VÝTĚŽKU  KASIČEK Z JEDNOTLIVÝCH OBCÍ 

BRANDÝS NAD LABEM 1.976,00 Kč 
   ČELÁKOVICE 16.184,00 Kč 
   ČERNOŠICE 3.050,00 Kč 
   KBELY 2.813,00 Kč 
   KLADNO 899,00 Kč 
   KLECANY 6.627,00 Kč 
   KOJETICE 5.018,00 Kč 
   KOSTELEC NAD LABEM 6.641,00 Kč 
   KRALUPY NAD VLTAVOU 879,00 Kč 
   LÍBEZNICE 338,00 Kč 
   LIBIŠ 7.797,00 Kč 
   LUŽEC NAD VLTAVOU 60,00 Kč 
   MĚLNÍK 2.837,00 Kč 
   NERATOVICE 17.302,00 Kč 
   OBŘÍSTVÍ 3.941,00 Kč 
   ODOLENA VODA 10.360,00 Kč 
   RUDNÁ 769,00 Kč 
   RUDNÁ 389,00 Kč 
   ŘEŽ 5.417,00 Kč 
   TIŠICE 3.375,00 Kč 
   TUHAŇ 8.549,00 Kč 
   VŠETATY 475,00 Kč 
   ZDIBY 1.182,00 Kč 
   CELKEM ZA ROK 2017 108.689,00 Kč 
    

Výtěžek z Tříkrálové sbírky ve prospěch Farní charity Neratovice 

v roce 2017 činil 75.781,-- Kč. Za tyto finanční prostředky byly nakoupeny 

kompenzační pomůcky a zdravotní materiál, který nehradí zdravotní firmy. 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Rozpis nákladů a výnosů (v tis. Kč) 

Účet Název Náklady Výnosy 

501-502 Spotřeba materiálu, energie, ostatních neskladových dodávek 4 214   

511 Opravy a udržování 446   

513 Cestovné 2 696   

514 Náklady na reprezentaci 68   

518 Ostatní služby 6 575   

521 Mzdové náklady 28 271   

524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 9 462   

527 Zákonné sociální náklady 743   

528 Ostatní sociální náklady 42   

531 Daně a poplatky 120   

538 Ostatní náklady (úroky, penále, pokuty) 22   

549 Jiné ostatní náklady 358   

551 Odpisy dlouhodobého majetku 621   

591 Daň z příjmů 0   

691 Provozní dotace (MPSV - Střed. Kraj, HM Praha)   8 869 

691 Provozní dotace (MPSV, města a obce)   3 683 

682 Dary (Tříkrálová Sbírka, ostatní dárci)   400 

602 Tržby pečovatelská služba   9 629 

602 Tržby zdravotní pojišťovny   29 294 

602 Tržby kompenzační pomůcky   178 

602 Ostatní tržby    72 

641 Smluvní pokuty a penále   2 

644 Výnosové úroky   1 

649 Jiné ostatní výnosy   0 

652 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   15 

654 Tržby z prodeje materiálu   0 

  CELKEM 53 638 52 143 

  Ztráta   -1 495 

    Financování Farní charity Neratovice je vícezdrojové. Příjmy tvoří platby 
od zdravotních pojišťoven, dotace MPSV na sociální služby prostřednictvím 
Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, dotace od měst a obcí a příjmy 
od klientů za poskytnutou sociální péči. V roce 2017 jsme měli příjmy 
od zdravotních pojišťoven ve výši 29.293 tis. Kč, což je o 463 tis. Kč více 
než v roce 2016, na poskytování zdravotních služeb pro občany hlavního 
města Prahy jsme získali dotaci ve výši 350tis. Kč. Tato dotace byla určena 
na úhradu pomůcek, mezd a zákonných odvodů zdravotních asistentů, které 
nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Další níže jmenované 
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dotace a granty byly na poskytování sociálních služeb. Dotace od MPSV 
prostřednictvím krajů, kde poskytujeme sociální služby se zvýšila 
o 1.403 tis. Kč a činila 8.119 tis. Kč. Dále jsme získali 400 tis. Kč 
z Humanitárního fondu Středočeského kraje, ostatní provozní dotace 
(převážně dotace od měst a obcí) v roce 2017 byly ve výši 3.683 tis. Kč.  

Příjmy Farní charity Neratovice vzrostly o 2.485 tis. Kč a dosáhly celkové 
výše 52.143 tis. Kč.  
Celkové náklady vrostly na částku 53.638 tis. Kč. Stejně tak jako v roce 2016 
i v roce 2017 byl nejvyšší nárůst zaznamenán na položkách mzdových 
nákladů a nákladů na zdravotní a sociální pojištění, které  hradí 
zaměstnavatel za své zaměstnance. Navýšení mezd bylo reakcí na zvýšení 
platových tarifů pro sociální pracovníky a pracovníky přímé péče. Pokud 
bychom k tomuto kroku nepřistoupili hrozilo by riziko destabilizace 
pracovního týmu.  

V rámci pravidelných výdajů jsou hrazeny nájmy, spotřeba energií, pohonné 
hmoty, pojištění služebních vozidel, poplatky za telefony a internet,  svozy 
odpadů, cestovné zaměstnanců, poplatky za pracovně lékařské služby.    
Do dalších významných výdajů zahrnujeme nákup zdravotního materiálu, 
kancelářských potřeb, ochranných pomůcek a pracovních oděvů, 
hygienických prostředků, drobného hmotného majetku. 

V roce 2017 byl zrealizován nákup multifunkčního zařízení a kamerového 
systému do Neratovic, kamerového systému a vozíku na hygienické 
pomůcky a prádlo do domu s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši 
a nákup nového služebního vozu Škoda Fabia pro zdravotní služby - oblast 
hlavního města Prahy.  
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Rozvaha k 31. 12. 2017  
(v tis. Kč) 
 

  AKTIVA      PASIVA   

A. Dlouhodobý majetek Celkem 2 465 A. Vlastní zdroje celkem 7 903 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 618 A. I. Jmění celkem 6 391 

4. Hmotné movité věci a jejich soubory 6 578 1. Vlastní jmění  3 646 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 41 2. Fondy 2 745 

A. IV. 
Oprávky k dlouhodobému majetku 
celkem -4 154 A. II. Výsledek hospodaření celkem 1 512 

7. 

Oprávky k samostatným hmotným 
movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí -4 113 2. 

Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení -1 495 

10. 
Oprávky k drobnému dlouhodobému 
hmotnému majetku -41 3. 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 
minulých let 3 007 

B. Krátkodobý majetek 9 651 B. Cizí zdroje celkem 4 213 

B. II. Pohledávky celkem 3 374 B. II. Dlouhodobé závazky celkem 50 

1. Odběratelé 2 484 7. Ostatní dlouhodobé závazky 50 

4. Poskytnuté provozní zálohy 512 B. III. Krátkodobé závazky celkem 3 833 

5. ostatní pohledávky 154 1. Dodavatelé  219 

8. Daň z příjmů 196 4. Ostatní závazky 32 

11. Ostatní daně a poplatky  7 5. Zaměstnanci 2 055 

17. Jiné pohledávky 20 7. 

Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 1 091 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 5 936 8. Daň z příjmů 183 

1. Peněžní prostředky v pokladně 558 17. Jiné závazky 21 

2. Ceniny 75 18. Krátkodobé úvěry 0 

3. Peněžní prostředky na účtech 5 303 22. Dohadné účty pasivní 232 

B. IV. Jiná aktiva celkem 341 B. IV. Jiná pasiva celkem 330 

1. Náklady příštích období 341 1. Výdaje příštích období 330 

  AKTIVA CELKEM (A.+ B.) 12 116   PASIVA CELKEM (A.+ B.) 12 116 
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V rámci projektu "Sociální automobil" společnosti Kompakt, s. r. o. 

Poděbrady  jsme v roce 2017 získali dva nové vozy značky Dacia Dokker.  

Tento projekt je založen na podpoře 

podnikatelů, kteří si zakoupí pronájem 

reklamní plochy na sociálním 

automobilu, a tím získá zviditelnění své 

společnosti v regionu, do kterého byl 

automobil poskytnut.  

K předání prvního vozu došlo dne 

25. 1. 2017 v Rudné u Prahy. Tento vůz 

slouží pečovatelské službě při návštěvách u klientů a k rozvozu obědů.   

Druhý vůz převzala ředitelka organizace pí Miloslava Machovcová 

v předvánočním čase a to dne 13.12.2017. Předání se zúčastnili zástupci 

obcí, měst a většina z podnikatelů, která se do projektu sociální automobil 

pro osobní asistenci Farní charity Neratovice zapojila.  
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X. PLES FARNÍ CHARITY NERATOVICE 21. 4. 2017 
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NAPSALI O NÁS 

Neratovické listy                                                                                                                                                 

Kbelák                                                                                                                                                           

Zpravodaj města Kostelec nad Labem                                                                                              

Libišský zpravodaj                                                                                                                                 

Zpravodaj obce Obříství                                                                                                             

Mělnický deník   16.1.2017 :                                                                                                                                  

Tříkrálová sbírka byla letos o pár tisíc chudší 

Neratovice  - Padesát skupinek koledníků vyrazilo po Novém roce do ulic vybírat dary v rámci Tříkrálové 

sbírky pořádané Farní charitou Neratovice.                                                                                                                                                                                                     

Padesát pečlivě zapečetěných kasiček s nálepkou Charity ČR otevřeli v pondělí dopoledne pracovníci Farní charity 
Neratovice v rámci sčítání Tříkrálové sbírky. V osmačtyřiceti z nich na ně čekaly desítky, stovky i tisíce korun, které 
darovali lidé z dvaadvaceti vesnic a měst na Mělnicku i regionu Praha – východ, kde neratovická charita také působí                
a nabízí své služby.                                                                                                                                                                                     
Koledníci, kteří na začátku ledna vyrazili do ulic převlečení za Kašpary, Melichary a Baltazary, přitom navštívili 
všechna největší města mělnického regionu, dary vybírali také v Praze, Kladně, Brandýse nad Labem nebo 
Čelákovicích.                                                                                                                                                                                                
Nejštědřejšími dárci byli už tradičně lidé v Neratovicích, kteří do kasiček přispěli celkem 17 302 korunami. Hned za 
nimi skončili Čelákovičtí, kteří darovali o tisícovku a něco málo drobných méně. Přispět se nezdráhali ani lidé 
v Odoleně Vodě, kteří do kasiček vhodili 10 360 korun. A nemalou částku mezi sebou vybrali lidé v Tuhani, Větrušicích 
a Červených Pískách, kteří darovali přes osm a půl tisíce korun.                                                                                                                                                                                                                               
Celkem se koledníkům podařilo vybrat 108 689 korun, což je zhruba o čtyři tisíce méně než v loňském roce. Přesto 
konečná částka ředitelku neratovické charity Miloslavu Machovcovou příjemně překvapila. „Čekala jsem, že to bude 
méně. Letos byl velký mráz, takže lidí v ulicích a kostelích nebylo tolik. Navíc 2. ledna byly ještě prázdniny, takže děti 
koledovat nechodily," připomněla.                                                                                                                                                                      
Už třetí rok se Farní charitě Neratovice podařilo v rámci Tříkrálové sbírky překročit stotisícovou hranici. Všechny 
peníze budou nyní zaslány na účet Charity ČR, která je následně přerozdělí. Až pětašedesát procentze sbírky přitom 
poputuje zpátky do Neratovic, kde bude za příspěvek nakoupeno například vybavení do pokojů v domě 
s pečovatelskou službou v sousední Libiši nebo kompenzační pomůcky pro klienty ve středisku ve Kbelích. 

Autor: Barbora Tesnerová 
Zdroj: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/trikralova-sbirka-farni-charita-neratovice-2016-scitani.html 

 

 

             

 

https://melnicky.denik.cz/autor/barbora-tesnerova-2450.html
https://melnicky.denik.cz/autor/barbora-tesnerova-2450.html
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SPONZOŘI A DÁRCI 

Děkujeme všem soukromým dárcům a firmám za finanční podporu naší organizace 

                              

 

           

                                                         Města a obce 

                           
c   Neratovice             Praha Kbely                   Libiš                    Odolena Voda             Klecany             Praha Klánovice     

                  

                    Černošice               Čelákovice       Kostelec nad Labem           Tišice                     Obříství 

                                                                   

                                                                        Praha Satalice               Rudná u Prahy 

http://www.krasnecesko.cz/lokality/7547-praha-19-mestska-cast.html
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Odolenav.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Klecany.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Prahaklanovice.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Cernosice.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Celakovi.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Kostelel.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Tisice.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Obristvi.jpg
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Farní charita Neratovice                                                                                                                                                                               

Adresa sídla : U  Závor 1458, 277 11 Neratovice                                                                                                                                

Telefon: 315 685 190                                                                                                                                                                                              

e-mail : sekretariat@charita-neratovice.cz                                                                                                        

www.neratovice.charita.cz 

                                                                                                                                                                  

Pobočky:                                                                                                                                                                  

DPS, 17.listopadu 246, 276 01 Mělník                                                                                                                      

DPS Sv.Jakuba, Budovatelů 654, 277 11 Neratovice-Libiš                                                                               

DPS Sv.Jana Křtitele č.260, 277 42 Obříství                                                                                                     

DPS, T.G.Masaryka 880, 277 13 Kostelec nad Labem                                                                                     

Vrchlického 636/13, 278 01 Kralupy nad Vltavou                                                                                                        

DPS, Mladoboleslavská 20, 197 00 Praha 97-Kbely                                                                                 

DPS,Dolní kasárna 969, 250 67 Klecany                                                                                                     

Náměstí  5.května 2 , 250 88 Čelákovice                                                                                                 

Bezručova 31/410, 251 01 Říčany                                                                                                                       

Pod tvrzí 395, 250 70 Odolena Voda                                                                                                    

Dr.Janského 1639, 252 28 Černošice                                                                                                        

Havlíčkovo náměstí  1439, 252 19 Rudná u Prahy                                                                                

Unhošťská 2533, 272 01 Kladno-Kročehlavy                                                                                                    

OÚ, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice                                                                                                 

Slavětínská 82, 190 14 Praha 9 - Klánovice                                                                                            

        

                                                                                                                                                                 

Konto zdravotní služba : 0461 434 389/ 0800                                                                                                                                     

Konto sociální služba : 0461 220 399/ 0800                                                                                                                                             

Text : Bc. Lenka Urbanová, Lea Landová                                                                                                                                                      

Fotografie : archiv FCH Neratovice, licenční fotografie                                                                                                                         

Náklad : 100 ks 

 

mailto:sekretariat@charita-neratovice.cz
http://www.neratovice.charita.cz/

