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ÚÚvvooddnníí  sslloovvoo  řřeeddiitteellkkyy  

 

 

Vážení čtenáři, vážení přátelé, vážení klienti, 
 

dovolte mi předložit Vám výroční zprávu Charity Neratovice za rok 2020. 

Rok 2020 byl poznamenán pandemickou krizí, díky které jsme zajišťovali péči o daleko více 
klientů, než bylo běžné v letech předešlých. 
Městské úřady, firmy, podnikatelé a přátelé nás podporovali formou darování roušek, 
desinfekcí či respirátorů. Velmi nám to pomohlo a potěšilo vědomí, že si lidé naší práce váží. 
Naši zaměstnanci velmi dobře a ochotně zvládli náročnou situaci a někdy až nad rámec svých 
možností svědomitě a ochotně pečovali o klienty Charity Neratovice. Podmínky k vykonání 
práce měli velmi ztížené – každodenní práce v roušce, rukavicích, někdy, dle potřeby, i 
v ochranných pláštích či kombinézách byla velmi vyčerpávající. I proto jim patří mé velké 
poděkování. 
Tak jako většina zdravotních zařízení i my jsme čelili velkému nedostatku zdravotních sester. 
Některé zdravotní sestry z organizace během roku odešly, ale vždy se nakonec podařilo najít 
vhodná řešení či získat nové kolegyně. 
V roce 2021 naše organizace dovrší 30 let působení ve zdravotních a sociálních službách.      
1. září 1991 se  páter římskokatolické církve pan Alois Kubý zasloužil o založení Charity 
Neratovice, která dodnes působí po středočeském kraji a v některých částech Prahy. Při 
příležitosti tohoto krásného výročí bych chtěla poděkovat a vzpomenout na všechny 
instituce a zaměstnance, kteří stáli u zrodu naší organizace. 
 

Děkuji všem. 
Hodně zdraví a božího požehnání přeje 

      Miloslava Machovcová 

                ředitelka Charity Neratovice 
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ZZáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee  oo  oorrggaanniizzaaccii  

 

Název:   Charita Neratovice 

Sídlo:    U Závor 1458, Neratovice, 277 11 

Zřizovatel:  Arcibiskupství pražské 

    Hradčanské náměstí 16, Praha 1, 119 02 

Právní postavení, registrace: 

    Evidovaná právnická osoba 

    Ministerstvo kultury ČR 

    Rejstřík právnických osob 

    Dne: 30. 10. 1996 

    Pod. č. 8/1-01-715/1996 

Tel.:   315 685 190 

Web:   http://www.neratovice.charita.cz 

Email:   sekretariat@charita-neratovice.cz 

 

Registrace poskytovatele sociálních služeb: 

    Krajský úřad Středočeského kraje č. j. 147485/2015/SOC/KUL/151 

Registrace nestátního zdravotnického zařízení: 

 Krajský úřad Středočeského kraje, č. j. 079477/2012/KUSK, č. j. 041676/2019/KUSK 

 

IČO:   47009730 

 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

    0461434389/0800 

    0461220399/0800 

 

 

 

 

 

 

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

Organizace má 13  středisek ve Středočeském kraji a na Praze 8 a 9, která zajišťují komplexní 

zdravotní a sociální péči. Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař, 

případně již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti či jsou 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:   SOCIÁLNÍ SLUŽBY:  

Okres Mělník:    Okres Mělník: 
Kostelec nad Labem    Kostelec nad Labem 

Kralupy nad Vltavou   Libiš 

Neratovice    Neratovice 

Okres Praha východ   Obříství 
Čelákovice    Tišice 

Odolena Voda    Okres Praha východ 

Říčany     Čelákovice 

Okres Praha západ   Klecany 

Černošice    Odolena Voda 

Rudná     Okres Praha západ 

Praha 8, 9    Černošice 

Kbely     Rudná 

     Praha 8, 9 

     Kbely 

     Klánovice 
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DDoommááccíí  zzddrraavvoottnníí  ppééččee  

 

Charita Neratovice poskytuje domácí zdravotní a hospicovou péči už více jak 29 let. Jedná se 

o osoby se zdravotním problémem, které vyžadují vysoce kvalifikovanou péči 

ošetřovatelského personálu. Velkou výhodou domácí zdravotní péče je, že se poskytuje       

ve vlastním sociálním prostředí klienta, který nemusí kamkoliv docházet. Tím se tak oddaluje 

pobyt v nemocničních zařízeních. Klientem se může stát kdokoliv bez omezení věku, trvalého 

bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení. Zdravotní péči poskytujeme 7 dní v týdnu, 

24 hodin denně dle indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře z nemocničního 

zařízení. Cílem domácí péče je pomoci každému, kdo má zdravotní problem, potřebuje 

ošetření, na které sám nestačí. Zároveň to je pomoc každému, aby nemusel opustit,                

z důvodu zdravotních komplikací, své vlastní sociální prostředí. Domácí zdravotní péče je 

hrazena zdravotní pojišťovnou. Charita Neratovice má smlouvu se všemi zdravotními 

pojišťovnami. Odbornou zdravotní péči vykonávají zdravotní sestry s praxí u lůžka a 

pomaturitní specializací či dalším vyšším vzděláním. V rámci domácí péče poskytujeme i 

hospicovou (paliativní) péči, která zajišťuje odbornou komplexní péči o člověka v 

terminálním stádiu onemocnění. Cílem hospicové péče je poskytnout umírajícímu takovou 

péči, aby netrpěl bolestí a strachem z onemocnění a dalšími negativními vjemy. S maximální 

snahou zachováváme jeho lidskou důstojnost. Součástí našich služeb je také podpora a 

pomoc blízkým v čase truchlení. 
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NNeejjččaassttěějjššíí  nnaabbíízzeennéé  zzddrraavvoottnníí  sslluužžbbyy::  

 Výplachy a převazy ran (po chirurg. zákrocích, bércové vředy, dekubity) 
 Aplikace injekcí a infuzí (léčebné, tlumení bolesti)      

 Příprava a podání léků     

 Ošetřovatelskou rehabilitaci a kontrolu  

 Nácvik chůze o holi, berlích, chodítku 

 Dechová cvičení 
 Odběry biologického materiálu 

 Komplexní péči o imobilního pacienta 

 Péči o onkologicky nemocné pacienty 

 Péči o stomie a dreny, žaludeční sondy, PEG 

 Cévkování, ošetřování permanentního katétru 

 Klyzma 

 Odsávání z dýchacích cest 

 Nácvik aplikace inzulinu 

 Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, saturace kyslíku) 
 Podávání kyslíku 

 Podávání parenterální výživy a další ošetřovatelské výkony 
 

 

PPřřííssttrroojjoovvéé  vvyybbaavveenníí::  
 Oxygenátory 

 Parenterální a enterální pumpy 

 Lineární dávkovače, přenosné lineární dávkovače 

 Infůzní pumpy 

 Odsávačky 

 Glukometry 

 Pulsní oxymetry 

 EKG 

 Tonometry 
 

 

 

NNaaššiimm  kklliieennttůůmm  vv  ppřřííppaadděě  ppoottřřeebbyy  zzaappůůjjččíímmee  kkoommppeennzzaaččnníí  ppoommůůcckkyy::  

 Chodítko 

 Invalidní vozík 

 Antidekubitní matrace 

 WC křeslo 
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KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍCCHH  SSLLUUŽŽEEBB::  

 

Bc. Kateřina Doležalová – vedoucí zdravotních služeb, zástupce ředitelky 

Tel.: 731 625 989 

dolezalova.k@charita-neratovice.cz 

 

 

mailto:dolezalova.k@charita-neratovice.cz
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SSoocciiáállnníí  sslluužžbbyy  

Charita Neratovice poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. 

Naše práce je založena na úctě a respektu vůči každému člověku, jeho lidské důstojnosti. 

Každý člověk, se kterým přicházíme do kontaktu, je pro nás jedinečný. 

Služba je vykonávána v domácnosti klienta a to na základě individuálních potřeb. Nabízíme 

tyto terénní služby: pečovatelská služba a aktivizační služby.  Od roku 2020 jsme osobní 

asistenci spojili s pečovatelskou službou, tím jsme se již připravili na novelu zákona o 

sociálních službách.  Klientům dále nabízíme pobyt v denních stacionářích. 

. 

TTeerréénnnníí  ssoocciiáállnníí  sslluužžbbyy  

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je poskytována na území Středočeského kraje, v Praze 19 a 21, 

celkem na následujících dvanácti střediscích: Neratovice, Libiš, Obříství, Odolena Voda, 

Klecany, Kostelec nad Labem, Klánovice, Kbely, Černošice, Čelákovice, Tišice, Rudná. 

Klientům poskytujeme službu v jejich přirozeném prostředí a to na základě individuálních 

potřeb. Jedná se o komplex služeb, který pomáhá zajistit životní potřeby uživatelů, jako jsou 

stravování, hygiena, oblékání, zachování základních životních návyků, orientace, mobilita, 

komunikace, péče o zdraví a osobní aktivity. 

Poskytuje pomoc zejména seniorům či osamělým lidem, dlouhodobě nemocným, lidem      

po úrazech, propuštěným pacientům z nemocnice nebo z léčebny dlouhodobě nemocných, 

fyzicky handicapovaným lidem upoutaným na vozík a všem těm, kteří si pro svůj věk či 

postižení nedokážou základní životní potřeby zajistit sami bez pomoci druhých. 

Snažíme se o komplexní péči pro všechny naše klienty, což znamená nejen pomoc                      

v domácnosti, ale i naslouchání a vlídný empatický přístup, který povzbudí a potěší. Naši 

podporu a pomoc vždy poskytujeme individuálně a v souladu s možnostmi, schopnostmi a 

potřebami uživatele ale i poskytovatele sociální služby. 

Službu poskytují školení a vstřícní pracovníci sociální péče. Každý z pracovníků absolvoval,      

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách, kurz první pomoci a praxi v oblasti sociálních služeb. 
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Každého zájemce o službu osobně navštívíme a individuálně domluvíme, společně s rodinou, 

rozsah služby. Služba může být i několikahodinová v časovém rozsahu 7-19hod a je v souladu 

s registrací poskytovatele. 

V roce 2020 měla pečovatelská služba průměrně 395klientů měsíčně. 

 

Počet klientů pečovatelské služby v jednotlivých měsících roku 2020 

Středisko LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC PRŮMĚR 

Čelákovice 22 22 24 22 25 31 30 27 28 28 27 26 26 

Černošice 22 25 25 21 24 27 28 26 30 27 25 26 26 

Kbely 46 47 52 51 52 50 51 50 49 49 49 48 50 

Klánovice 26 24 23 15 19 20 21 18 20 18 18 21 20 

Klecany 39 37 39 38 36 38 38 32 31 32 34 29 35 

Kostelec 29 27 28 23 30 34 34 33 30 31 30 31 30 

Libiš 32 33 31 28 30 30 31 30 32 33 30 28 31 

Neratovice 52 51 53 36 41 57 53 53 51 48 52 50 50 

Obříství 19 17 17 7 15 18 17 13 17 17 15 15 16 

Odol.Voda 50 49 50 51 49 51 43 40 41 51 47 45 47 

Ostatní 9 8 8 8 8 9 9 10 13 14 13 15 10 

Rudná 35 36 40 39 39 37 20 18 30 35 35 34 33 

Tišice 24 23 23 20 21 21 20 20 22 22 21 22 22 

  410 399 413 359 389 423 395 370 394 405 396 390 395 
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DDeennnníí  ssttaacciioonnáářřee  

Sociální služba Denní stacionář je ambulantní služba, poskytovaná osobám v důchodovém 

věku nebo osobám s postižením, ohrožených sociálním vyloučením. Poskytuje se převážně 

klientům, kteří nemohou zůstat v domácím prostředí  bez přítomnosti rodiny. 

Ve stacionáři nabízíme příjemné prostředí a aktivní pestrý program. Denní stacionáře 

provozujeme v Odolene Vodě a v Obříství. 

  

  

  

  

  

DDeennnníí  ssttaacciioonnáářř  vv  OObbřřííssttvvíí  
V roce 2020 docházelo do Denního stacionáře v Obříství 13 klientů, z toho bylo 11 žen a 2 

muži. Věkový průměr se pohyboval mezi 69 – 90 lety, během roku zemřeli 4 klienti, 1 klient 

byl přijat do sociálního zařízení, 1 klient se vrátil do domácího prostředí. Avšak nouzový stav 

a celá problematika covidové pandemie zasáhla chod a činnost denního stacionáře. I tak se 

ale uskutečnilo několik akcí během rozvolnění, kterých se klienti mohli zúčastnit. V lednu to 

byla tradiční oblíbená Tříkrálová sbírka, kdy klienty pravidelně navštěvují charitní koledníci 

v kostýmech Tří králů. Do poloviny března si klienti v příjemném prostředí denního 

stacionáře užívali bohatý, aktivní a pestrý program, nouzový stav byl však vyhlášen 16. 

března a denní stacionář byl uzavřen, znovu otevřen byl 22. června. Příchod léta přinesl 

klientům hned několik zajímavých akcí a setkání. Pan farář z Chlumína pozval klienty             

na prohlídku svého svatostánku. Při dobrém pohoštění pak velmi poutavě a zábavně 

vyprávěl o historii kostela a obce. Klientům se návštěva velmi líbila a odcházeli s přáním 

dalšího setkání. I další akce byla velmi zdařilá, manželé Taliánovi věnovali klientům poukázku 

do cukrárny U Sýkorek. A tak klienti strávili příjemné slunečné odpoledne u výborné kávičky 

a dortíku a z denního stacionáře putovalo srdečné poděkování. Veškerá činnost a aktivity 
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jsou zdokumentovány a sdíleny i na webových stránkách obce. Stacionář pravidelně 

navštěvují i zastupitelé obce v čele s paní starostkou a místostarostkou, popovídají si, 

proberou se novinky. Začátkem roku probíhala ve stacionáři také pravidelná úterní přátelská 

posezení, kdy se scházejí nejen klienti ze stacionáře, ale i místní  obyvatelé DPS , aby si 

popovídali a zavzpomínali u kávy a dortíku, který sami upekli. Nouzový stav však prozatím 

setkání ukončil. I přes celoroční složitou situaci, která opět vedla k uzavření stacionáře –     

22. 10., se klienti ve stacionáři cítí velmi dobře a jako doma. Ošetřující personál se snaží, aby 

byli klienti co nejvíce soběstační, spokojení a rádi ho navštěvovali. 
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DDeennnníí  ssttaacciioonnáářř  vv  OOddoolleennee  VVoodděě  

V roce 2020 docházelo do Denního stacionáře v Odolene Vodě 14 klientů, z toho bylo 8 žen a 

6 mužů. Věkový průměr klientů byl 75 let, nejmladší klientce je 28 let, nejstarší 91 let. 

Začátek roku 2020 byl pro činnost denního stacionáře složitý, rekonstrukce, která začala na 

podzim 2019, byla velmi náročná, nepodařilo se dodržet termín znovuotevření zařízení, a 

proto měli klienti zajištěn náhradní pobyt v Denním stacionáři v Obříství. Nouzový stav a celá 

problematika covidové pandemie zasáhla však do chodu a činnosti denního stacionáře, který 

byl 16. března uzavřen. 

Stacionář v Odolene Vodě byl znovu otevřen 22. června a klienti se konečně dočkali nových 

zrekonstruovaných prostor. Společně si užívali a zapojovali se do bohatého, pestrého a 

zábavného programu, který pro ně připravoval pečovatelský tým. Bohužel nouzový stav vedl 

k opětovnému uzavření stacionáře – 22. 10., ale i tak se ošetřující personál snažil, aby se 

klienti ve stacionáři cítili dobře a jako doma, aby byli co nejvíce soběstační, spokojení a rádi 

se do něj vraceli. 

      

 

 

 

 

 

 

  

KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍCCHH  SSLLUUŽŽEEBB::  

Jitka Bugelová – vedoucí sociálních služeb 

Tel.: 736 670 931 

socialni@charita-neratovice.cz 

mailto:socialni@charita-neratovice.cz
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DDůůmm  ss  ppeeččoovvaatteellsskkoouu  sslluužžbboouu 

SSvv..  JJaakkuubbaa  LLiibbiišš  

V domě s pečovatelskou službou v  Libiši  v současnosti žije 21 klientů.  Nejstaršímu klientovi 

je 94 let a nejmladšímu klientovi 60 let. 

V uplynulé době naši klienti zažívali těžké chvíle, protože díky Covidu -19 žili v izolaci od 

svých blízkých.  Byly zakázané návštěvy a klientům se opravdu velmi stýskalo. Mnozí špatně 

slyší a být v kontaktu s rodinou pouze prostřednictvím telefonu nebylo možné. Proto jsme 

rodinám umožňovali kontakt tzv. přes okno, aby se mohli alespoň vidět a zamávat si. A to 

našim klientům vždy na chvíli pozvedlo náladu. Velkou radost nám přinesla zářijová návštěva 

kardinála Dominika Duky a pana faráře Petera Kováče. Všichni jsme si rádi poslechli jeho milá 

a povzbudivá slova.  Jakmile to epidemiologická situace dovolila, začali se klienti po malých 

skupinkách opět scházet ve společenské místnosti pečovatelského domu, aby si mohli 

společně povídat či postěžovat si, co je trápí.  Opět začali vyrábět různé drobnosti z papíru, 

hrát stolní hry nebo poslouchat oblíbenou hudbu. Pokud měl některý z klientů zájem o 

oslavu kulatých narozenin, tak mu samozřejmě kolektiv zaměstnanců pečovatelského domu 

vyšel vstříc a pomohl mu oslavu uspořádat.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  DDPPSS  LLIIBBIIŠŠ::  

Iva Machovcová – vedoucí DPS Libiš 

Tel.: 731 490 889 

socialni@charita-neratovice.cz 

mailto:socialni@charita-neratovice.cz
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VÝSLEDKY TS 2020
ČÍSLO 

POKLADNIČKY
OBEC OBSAH 

POKLADNIČEK V Kč1 ČELÁKOVICE 1 460,00 

2 X 0,00 

3 KLECANY 1 372,00 

4 TUHAŇ 11 771,00 

5 TUHAŇ 5 114,00 

6 X 0,00 

7 HUSINEC-ŘEŽ 1 442,00 

8 NERATOVICE 4 215,00 

9 NERATOVICE 6 418,00 

10 KOSTELEC NAD LABEM 3 566,00 

11 KOSTELEC NAD LABEM 4 760,00 

12 ODOLENA VODA 6 909,00 

13 ODOLENA VODA 3 760,00 

14 ODOLENA VODA 3 012,00 

15 ODOLENA VODA 5 007,00 

16 ODOLENA VODA 12 168,00 

17 NERATOVICE-LOBKOVICE 1 878,00 

18 TIŠICE 4 049,00 

19 NERATOVICE 2 513,00 

20 LÍBEZNICE 2 998,00 

21 KBELY 4 210,00 

22 LIBIŠ 1 910,00 

23 LIBIŠ 3 804,00 

24 NERATOVICE-MLÉKOJEDY 2 958,00 

25 OBŘÍSTVÍ 6 740,00 

26 MĚŠICE 6 454,00 

27 MĚŠICE 10 128,00 

28 X 0,00 

29 NERATOVICE 572,00 

30 NERATOVICE 2 054,00 

31 ČERNOŠICE 1 423,00 

32 RUDNÁ 1 395,00 

33 X 0,00 

34 NERATOVICE 1 732,00 

125 792,00 

TTřřííkkrráálloovváá  ssbbíírrkkaa  

Tříkrálová sbírka v letošním roce slavila 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se 

sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost a především 

ukazuje sílu lidské solidarity. Ve dnech 4. 1. 2020 až 8. 1. 2020 proběhla i  ve všech oblastech, 

kde Charita Neratovice působí.  Velké poděkování patří všem, kteří vlídně přijali koledníky a 

přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Poděkování patří i všem zúčastněným dětem, 

studentům a dobrovolníkům, kteří tuto největší celorepublikovou akci podpořili převlečením 

za biblické tři krále. V letošním roce se do 34 pokladniček Charity Neratovice celkem vybralo 

125.792,- Kč, což je úspěch a za 20 let konání sbírky nejvyšší vybraná částka.                             

Výtěžek sbírky je určen na pomoc těžce nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám     

s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde 

sbírka probíhá. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou pomoc                 

v zahraničí. Během roku byl z centrálního účtu výnos rozeslán podle předem daného klíče   

do regionů, kde finance podpoří místní záměry, tj. předem schválené „miniprojekty“. Charita 

Neratovice v letošním roce připravila miniprojekt  „Venkovní fitness ( Workout ) pro 

seniory“, který se vybuduje v areálu Domu s pečovatelskou službou Sv.Jakuba  v Libiši 

společně s posezením s přístřeškem.  

  

  

  

  

  

  

KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE::  

Irena Růžičková – koordinátor Tříkrálové sbírky 

Tel.: 731 491 146 

sekretariat@charita-neratovice.cz 

  

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
mailto:sekretariat@charita-neratovice.cz
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EEkkoonnoommiicckkéé  úúddaajjee  

Financování Charity Neratovice je vícezdrojové. Domácí zdravotní péče a domácí hospicová 

péče je na základě indikace lékaře hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění. Výnosy za sociální služby tvoří: příjmy od klientů za poskytnuté služby, 

dotace od MPSV prostřednictvím Středočeského kraje a hl. m. Prahy, dotace a příspěvky 

od měst a obcí a ostatní příjmy (dary, výnosy ze sbírek, a jiné). 

 

RRoozzppiiss  nnáákkllaaddůů  aa  vvýýnnoossůů  22002200::  

 

 

 

 

 

Náklady 48 640 320,58         

Spotřeba materiálu 1 754 576,86            

Spotřeba energie 422 606,48               

Prodané zboží 4 000,00                    

Opravy a udržování 641 238,92               

Náklady na cestovné 1 118 632,88            

Nájem + služby 1 375 001,61            

Ostatní služby 5 926 644,59            

Osobní náklady 35 960 012,00          

Daně a poplatky 104 288,00               

Ostatní náklady 511 640,76               

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek821 678,48               

Výnosy 49 848 616,06         

Tržby z prodeje služeb 787 488,00               

Tržby z prodeje služeb - ZP 18 545 046,00          

Tržby z prodeje služeb - obědy 4 093 838,00            

Tržby z prodeje služeb - kompenzace 67 900,00                  

Tržby z prodeje služeb - pečovatelská služba 4 530 683,23            

Tržby z prodeje služeb - stacionář 194 568,00               

Ostatní výnosy 227 246,83               

Tržby z prodeje majetku 5 000,00                    

Přijaté příspěvky 129 585,00               

Provozní dotace 21 267 261,00          

Provozní výsledek 1 208 295,48            
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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, vzdělávání zaměstnanců. Největší položkou naší organizace jsou mzdové 

náklady a s tím spojené odvody na sociální a zdravotní pojištění. 

V roce 2020 byl zrealizován nákup 1 ks vozidel Dacia Dokker pro pečovatelskou službu. Toto 

vozidlo bylo spolufinancováno z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Dále byly 

pořízeny zdravotnické přístroje (odsávačky, mobilní EKG a lineární dávkovače), taktéž za 

spolufinancování z Humanitárního fondu Středočeského kraje. 
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AAkkccee  pprroo  zzaamměěssttnnaannccee 

17. 9. Proběhlo ve venkovních prostorách Charity Neratovice setkání zaměstnanců spojené s 

proškolením nejnovějších pomůcek domácí zdravotní a sociální služby. Během náročného 

roku se všichni zaměstnanci rádi sešli, popovídali si o provozních tématech jednotlivých 

středisek a vyměnili si zkušenosti. Školení přineslo jak plno zajímavých  a důležitých podnětů, 

ale i úsměvů na tvářích. 
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VVýýbběěrr  zz  ppoodděěkkoovváánníí  
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Charita Neratovice      

U Závor 1458 

277 11  Neratovice 

  

Tel.: +420 315 685 190 

E-mail: sekretariat@charita-neratovice.cz 

www.charitaneratovice.cz 

 

Statutární zástupce: 
Miloslava Machovcová – ředitelka organizace 

Tel.: +420 603 394 990 

E-mail: machovcova.m@charita-neratovice.cz 

 

 

 

 

 

Pobočky: 
DPS, Sv. Jakuba, Budovatelů 654, 277 11, Neratovice – Libiš 

DPS, Sv. Jana Křtitele 260, 277 42, Obříství 
DPS, T. G. Masaryka 880, 277 13, Kostelec nad Labem 

DPS, Mladoboleslavská 20, 197 00, Praha 9 – Kbely 

DPS, Dolní kasárna 969, 250 67, Klecany 

Vrchlického 636/13, 278 01, Kralupy nad Vltavou 

Sokolovská 1679, 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 

OÚ, Marie Podvalové 334, 277 15, Tišice 

Slavětínská 82, 190 14, Praha 9 – Klánovice 

 

Konto zdravotní služba:  0461 343 389/0800 

Konto sociální služba: 0461 220 399/0800 

 

Text:   Irena Růžičková 

  Fotografie: archiv Charity Neratovice, licenční fotografie 

Náklad:  50 ks 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@charita-neratovice.cz
http://www.charitaneratovice.cz/
mailto:machovcova.m@charita-neratovice.cz
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SSppoonnzzoořřii  aa  ddáárrccii  

Děkujeme všem soukromým dárcům, organizacím, obcím, městům a kraji za finanční 

podporu naší organizace. 

 

 

      

 

 

 

    

 

         

 

 

 

   Města a obce 

   

 

 

           Neratovice              Praha Kbely                     Libiš                Odolena Voda          Klecany                 Praha Klánovice  

 

 

 

 

                                      Černošice                Čelákovice          Kostelec n/Labem            Tišice                       Obříství 
 

 

 

  

 

                    

 

                  Praha Satalice            Rudná u Prahy                      Tuhaň                
 










