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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, 

držíte v rukou dokument, který podává 

komplexní přehled o naší činnosti v roce 

2018. Zároveň mi však také poskytuje 

prostor k vyjádření díků všem našim 

zaměstnancům, sponzorům a jiným 

dobrodincům. 

Uplynul opět rok pilné práce a rozvíjení 

našich služeb, hlavně sociální rehabilitace. 

Pro tuto službu se nám podařilo vymyslet a zaregistrovat lehce 

zapamatovatelný název – Horizont. Na její financování jsme získali 

prostředky z individuálního projektu, který zajistí plynulý chod 

služby na několik let. Tuto finanční vzpruhu jsme hned použili 

na pořízení nových propagačních materiálů a nákupu vybavení. 

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na navýšení mezd našim 

pracovníkům. 

V úvodu loňské výroční zprávy jsme se s vámi dělili o radost 

z plánovaného projektu na výstavbu a vybavení nových prostor pro 

naši organizaci. Bohužel se ho nepodařilo zrealizovat, i když projekt 

prošel úspěšně všemi schvalovacími koly. Budeme se tedy rozhlížet 

po jiném řešení.  

O našich dalších aktivitách se více dozvíte v této výroční zprávě. 

Děkujeme, že podporujete naši organizaci a pomáháte nám. 

Mgr. Lenka Mazancová 

   ředitelka 
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ 

 

MISERICORDIA, o.p.s.  

Datum vzniku: 27. července 2013  

Naše sídlo:  Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové n. L.  

Právní forma: obecně prospěšná společnost 

Spisová značka: O 369 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Statutární orgán: ředitelka Mgr. Lenka Mazancová 

IČO: 018 75 248  

Číslo účtu: 261423159/0300 

Společnost se zaměřuje na začlenění sociálně znevýhodněných osob 

do společnosti a poskytování služeb vedoucích k jejich sociální 

rehabilitaci. 

Nabízí např. tyto služby:  
 

           Sociální rehabilitace  

                                   Duchovní a psychologické poradenství  

    Možnost zprostředkování výkonu alt. trestu  

    Koordinace dobrovolníků  

       Pořádání kulturních akcí za účelem pomoci potřebným 

           Zprostředkování ubytování   
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Misericordia, o.p.s. - pracovníci

Křesťanská psych. 
poradna

Mgr. Kateřina 
Litošová

Horizont- sociální rehabilitace

Mgr. Kateřina Litošová 
vedoucí služby

Mgr. Ivana Krajčíková
sociální pracovník

Tereza Lojdová
Andrea Odvárková
Bc. Jana Vébrová

pracovníci v soc. službách

Mgr. Lenka Mazancová
administrativní pracovník

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misericordia, o.p.s. - vedení

Správní rada

Mgr. Kateřina Litošová

Ing. Zdeněk Bartoš

Mgr. Pavlína Brablcová

Dozorčí rada

Ing. Kamil Pečenka

Anna Siemienik

Tomáš Kubica

Ředitel

Mgr. Lenka 
Mazancová

Přepočtený počet 

pracovníků … 1,9 
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HORIZONT – SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
V roce 2018 poskytovala organizace Misericordia o.p.s. službu 

15 klientům v terénu i ambulanci. Služba se dle svého poslání 

zaměřovala zejména na sociální začlenění osob se ztíženým 

přístupem k bydlení. Nejčastějšími cíli klientů byly tedy cíle: najít si 

bydlení, udržet si stávající bydlení, našetřit si na kauci, umět 

se postarat o svůj nový byt, najít si práci, naučit se zorganizovat den.  

Ve službě se střídali celkem 4 zaměstnanci. Služba využívala služební 

vozidlo k práci v terénu v rámci Královédvorska.  

Sociální pracovníci poskytovali zejména poradenskou činnost 

(144 hodin), dále nácviky hospodaření – sestavení plánu hospodaření, 

nácvik levného nákupu (102 hodin), dále mezi klienty oblíbené 

aktivizační činnosti, tj. vše, co rozvíjí klienty ve skupině – vyrábění, 

společný kulturní nebo poznávací program, … (575 hodin) a kontakt 

se společenským prostředím 

(23 hodin). Pracovníci se spolu 

s klienty zúčastnili několika 

jarmarků, kde prezentovali své 

výrobky, dále Noci venku, 

Týdne vzdělávání dospělých, 

kde nabídli své prostory pro 

veřejnost. Svou činnost dále 

služba prezentovala při výjez-

dech do obcí Královédvorska.   
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V roce 2018 se podařilo najít nové důstojné bydlení 6 klientům, z toho 

byly 2 osoby bez přístřeší a 4 ze startovacích bytů. Podařilo 

se stabilizovat těžkou situaci 4 osobám s psychiatrickým one-

mocněním a 1 osobě s lehkým mentálním postižením služba pomáhá 

udržet samostatné bydlení. 4 osoby udržely své bydlení navzdory 

minulým negativním návykům. Naučily se pravidelně platit nájem, 

plnit své povinnosti vůči pronajímateli i plnit zásady vzájemného 

soužití v domě. 

Do příštího roku plánujeme kurz počítačových dovedností pro klienty 

z obce Vítězná, a pokud bude zájem, tak i doprovázení osob 

s mentálním postižením do zaměstnání.  

Organizace je také nově zapojena v projektu Služby sociální prevence 

v Královéhradeckém kraji V. 
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KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

Křesťanská psychologická poradna doprovázela v roce 2018 celkem 

21 klientů. Délka jednoho sezení je 60 minut. Proběhlo celkem 

85 konzultací na témata problematických vztahů v rodině, 

stanovování hranic v osobním životě, řešení konfliktů v zaměstnání, 

doprovázení v klíčových životních událostech, doprovázení při 

traumatických událostech, řešení selhávání v partnerských vztazích 

nebo školním prostředí, praktické nácviky asertivního jednání a také 

nácviky relaxace a služba duchovního doprovázení. Doprovázení 

v terénu proběhlo celkem 8x.  

Během roku 2018 se podařilo:  

 vyřešit naléhavý manželský problém – 3 klienti 

 stabilizovat klienta ohroženého sebevraždou – 3 klienti 

 vyřešit ztrátu smyslu života (bez ohrožení sebevraždou, ale 

s dalším sebedestruktivním chováním) – 3 klienti 

 dovést k léčbě klienta s vážnými poruchami příjmu potravy  – 

2 klienti 

 stabilizovat a předat službě sociální rehabilitace klienta 

ohroženého ztrátou bydlení – 2 klienti 

 pravidelně doprovázet mladé lidi k poznání vlastních 

neefektivních mechanismů chování a nastavení nových 

vzorců – 10 klientů       

Zaměstnankyně poradny absolvovala v roce 2018 řadu školení 

a supervizí, které pomohly v kvalitnějším doprovázení klientů.  

19. 1. Trenčín (supervize, Hana Vojtová, disociace) 

8. - 11. 2. Sebezkušenost 
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1.- 4. 3. Poradenský rozhovor – kurz duch. doprovázení 

23. - 25. 3. Sebezkušenost 

3.- 6. 5. Poradenský rozhovor – kurz duch. doprovázení 

28. 9. - 1. 10. Sebezkušenost 

26. - 27. 10. Konference Porozumění traumatu  

12.10. Konference IPIPAPP Hledání životního středu  

13. 7. Trenčín (supervize, Hana Vojtová, disociace) 

23. 7. Supervize Anabell 

30.10. Individuální supervize  

Na rok 2019 Misericordia o.p.s. přichystala nové letáky a roll-up 

prezentující činnost poradny. 

Poradna byla dále prezentována na výjezdních setkáních 

spoluobčanů z Královédvorska v jejich obcích, a dále na akci Noc 

venku.  
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VÝKON ALTERNATIVNÍHO TRESTU 

Naše spolupráce s Probační a mediační službou 

v Trutnově také pokračuje. V roce 2018 u nás obecně 

prospěšné práce vykonávala jedna žena. Odpracování 

hodin probíhalo výborně. Vážíme si její práce.   

 

SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU 
 

Díky úzké spolupráci s Farní charitou Dvůr Králové nad 

Labem jsme také ve spojení s Potravinovou bankou 

v Hradci Králové. Jejím úkolem je získávat zdarma potraviny 

a zemědělské přebytky, skladovat je a následně přidělovat 

potřebným lidem v rámci humanitárních nebo charitativních 

organizací.  

Naším prostřednictvím bylo každý měsíc opakovaně potravinami 

podpořeno pět klientů sociální rehabilitace, z toho dva klienti 

potravinami podporo-

vali i své členy domá-

cnosti (matka s dítě-

tem a sestra s bratrem). 

Klienti také několikrát 

využili i Charitní sbírku 

ošacení. 
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POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ ZA ÚČELEM 

POMOCI POTŘEBNÝM 

Rok se s rokem sešel a opět jsme mohli společně oslavit Štědrý večer, 

na který byly do kláštera sester Kongregace Matky Božího 

milosrdenství pozvány osoby, kterým věnujeme svou péči. 

U společného stolu se tak sešli lidé, kteří si s sebou nesou nejrůznější 

pohnuté osudy. Naším přáním bylo, aby na ně alespoň na chvíli 

zapomněli a ve sváteční atmosféře se radovali. 

Na každého přítomného čekal také pod stromečkem dárek. Někdo 

dostal potraviny, jiný hygienické potřeby nebo nějakou drobnost pro 

radost. 
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SPOLUPRACUJEME S… 

V oblasti sociálních služeb je velmi důležitá spolupráce nejrůznějších 

subjektů. I my se snažíme být plně zapojeni do této sítě a zároveň 

ji pomáháme vytvářet. Mezi naše nejbližší patří: 

 Farní charita Dvůr Králové nad Labem – spolupracujeme zvláště 

v oblasti odborného poradenství s Občanskou poradnou, 

Charitní sbírkou ošacení a Sociálně aktivizační službou pro 

rodiny s dětmi Klub Labyrint. 

Při řešení bytové situace klienta, zajištění finančních záležitostí 

(dávky SSP, HM, zprostředkování zaměstnání) a sociálních záležitostí 

(terénní soc. pracovnice) kontaktujeme: 

 Úřad práce Města DKnL a Městský úřad DKnL (Odbor školství, 

kultury a sociálních věcí) 

 Azylový dům Žofie  

Jelikož někteří naši klienti jsou z katolického prostředí, snažíme 

se je udržet ve farní komunitě a posilovat jejich vztah k ní: 

 Římskokatolická farnost Dvůr Králové nad Labem  

Nesmíme zapomenout na majitele bytového domu, v němž naše 

organizace působí. Mnozí nájemci domu sv. Faustyny také naši pomoc 

využívají: 

 Kongregace sester Matky Božího milosrdenství a Dům svaté 

Faustyny   
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2018 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

A K T I V A  
 

Krátkodobý majetek celkem  177 000 

   Krátkodobý finanční majetek celkem 170 000 

   Jiná aktiva celkem 7 000 

Aktiva celkem 177 000 
  

P A S I V A  
 

Vlastní zdroje celkem 5 000 

   Jmění celkem 11 000 

   Výsledek hospodaření celkem -6 000 

Cizí zdroje celkem 172 000 

   Krátkodobé závazky celkem 45 000 

   Jiná pasiva celkem 127 000 

Pasiva celkem 177 000 

 

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 
 

V roce 2018 byla provozována pouze hlavní činnost. 

N Á K L A D Y 
 

   Spotřebované nákupy a nakupované služby 234 000 

   Služby celkem 
 

   Osobní náklady celkem 555 000 

   Ostatní náklady celkem 5 000 

Náklady celkem 794 000 
  

V Ý N O S Y 
 

   Provozní dotace  276 000 

   Přijaté příspěvky 12 000 

   Tržby za vlastní výkony a zboží 500 000 

Výnosy celkem 788 000 

Výsledek hospodaření -6 000 
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Poskytovatelé dotací:  

Evropská Unie skrze Královéhradecký kraj (Individuální projekt) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Dvůr Králové nad Labem 

Dárci: 

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství 

Zaměstnanci JUTA, a.s. 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Členům správní a dozorčí rady. 

Pracovníkům MAS Královédvorsko za pomoc se zpracováním 
projektu. 

Mgr. Radkovi Zapletalovi a firmě Ritas, s.r.o. za školení BOZP a PO. 

Mgr. Kateřině Hojné, ředitelce Farní charity Dvůr Králové n. L., 
za podporu a cenné rady. 

Evě Manychové a Ing. Hedvice Haufenhoferové za pomoc při 
zpracování účetnictví.  

Bc. Pavlíně Freislebenové za vedení mzdového účetnictví. 

Mgr. Martině Nyklové za pomoc a rady v právní oblasti. 

 

Všem, kteří nás v roce 2018 podpořili finančně, hmotně 

nebo duchovně, patří upřímný dík



 
 

PLÁNY DO PŘÍŠTÍHO ROKU 
 

Obnovit či doplnit technické aj. vybavení kanceláře, aby se 

zaměstnancům dobře pracovalo. 

Navýšit finanční ohodnocení pracovníků. 

Zkvalitnit propagaci služby – profesionální letáky, web. 

Nabídnout zajímavá témata potenciálním klientům ze Dvora Králové 

n. L. a okolních obcí (např. počítačový kurz). 

Spolupracovat s Kongregací Matky Božího milosrdenství na plánech 

další budovy, kde by naše služby získaly více prostoru pro svou 

činnost. 

Získat dobrovolníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Misericordia, o.p.s. 

Štefánikova 1207, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

ředitelka Mgr. Lenka Mazancová 

733 741 994 
misericordia.ops@gmail.com 

www.misericordia.kmbm.cz 

IČO: 01875248 

č. účtu: 261423159/0300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výroční zpráva Misericordia, o.p.s. za rok 2018 

Zpracovala: Mgr. Lenka Mazancová 

Foto: www. pixabay.com, archiv Misericordia, o.p.s. 

Vydáno v roce 2019 v nákladu 10 kusů. 


