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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážení přátelé, 

držíte v rukou další výroční zprávu 

naší malé organizace. Člověku se to 

ani nezdá, ale čas běží rychle a jsme 

s vámi již osmý rok.  

Za tuto dobu se pěkně rozvinula naše 

činnost a to hlavně v oblasti 

poskytování sociální rehabilitace. 

Tato služba dává v současné době práci dvěma sociálním 

pracovnicím a její působení můžeme zachytit na celém 

Královédvorsku. Vedení této služby a s tím spojená administrativa se 

však pro náš malý tým stala příliš velkou zátěží. Abychom dopřáli 

službě dynamičtější rozvoj a větší péči, rozhodli jsme se ji od 1.1. 2022 

předat Oblastní charitě Dvůr Králové. Paní ředitelka Kateřina Hojná 

nám laskavě vyšla vstříc a naší žádosti vyhověla. Vše zůstává na svém 

místě – kancelář, vybavení i zaměstnanci – jen vedení se změnilo 

a doufáme, že to, co jsme založili, bude nyní sloužit ještě širšímu 

okruhu potřebných. 

Děkujeme za vaši podporu a uvidíme, co přinese následující rok.  

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  

       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
Bc. Lenny Vencková

sociální pracovníci

Bc. Sára Anne Šimonová
pracovník v soc. službách

Mgr. Lenka Mazancová
administrativní pracovník

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Misericordia, o.p.s. - vedení

Správní rada

Mgr. Kateřina Litošová

Ing. Zdeněk Bartoš

Irena Pečenková

Dozorčí rada

Ing. Kamil Pečenka

Anna Siemienik

Tomáš Kubica

Ředitel

Mgr. Lenka 
Mazancová

Přepočtený počet 

pracovníků … 2,0 
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Horizont – sociální rehabilitace 

Sociální služba Horizont pomáhá svým klientům zachovat nebo nalézt 

naději na zlepšení své situace zejména v souvislosti 

se samostatným bydlením nebo zajištěním příjmu pro domácnost. 

V roce 2021 pomáhala 32 klientům. Z toho 24 klientů bylo ze Dvora 

Králové, 8 klientů z obcí Královédvorska.  

Mimo další činnosti sociální rehabilitace si 6 klientů dokázalo díky 

službě udržet nestabilní zaměstnání, 4 nezaměstnané osoby nalezly 

práci, 7 osob se prakticky naučilo, jaké prostředky může využít 

k hledání práce, 10 klientů se naučilo pracovat s počítačem, čímž 

si rozšířili možnosti zaměstnání, 5 osobám byla zprostředkována 

služba, která pomohla řešit nepříznivou sociální situaci, 3 osobám 

služba pomohla vyřídit invalidní důchod, 9 osob řešilo své dluhy 

a využilo pomoc při zajišťování sociálních dávek potřebných 

k přechodnému řešení náročné situace, 4 osoby si pomocí nácviků 

v domácnosti udržely samostatné bydlení a naučily se postarat o sebe 

sama.  Služba dále pomáhala s evidencí a doprovodem na očkování, 

4 osoby se nově zapsaly na úřadu práce, využily doprovodu a pomoci 

v kontaktu s úřady.  

V roce 2021 byla služba dobře personálně zajištěna. Na podzim služba 

přijala nové zaměstnance, nyní má tedy 2 sociální pracovníky 

na 0,75 úvazku, dále sociálního pracovníka s terapeutickým 

vzděláním na kratší úvazek.  Během karanténních opatření nepřestala 

poskytovat své služby a dále doprovázela své klienty v rámci svých 

možností.  
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KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

Křesťanská psychologická poradna nabízí konzultace osobám, které 

nejsou schopny vlastními silami řešit svou obtížnou životní situaci 

a potřebují podporu druhé osoby. Služba nabízí terapeutická setkání 

osobám, které nejsou schopny pravidelně využívat běžně dostupné 

sítě zdravotních a sociálních služeb na Královédvorsku. Konzultace 

jsou poskytovány zdarma. 

Cílem konzultací je poskytnout těmto osobám pomoc zejména 

v krizovém období, vést je k využívání běžně dostupné sítě služeb, 

prostřednictvím nabídky dlouhodobějšího doprovázení napomáhat 

návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku svého životního stylu 

(např. závislosti na návykových látkách) ocitli na okraji společnosti 

V roce 2021 poskytovala poradna své služby v ambulanci 

v Legionářské ul. 561. Poskytla 120 konzultací celkem 22 osobám.  

Z toho 18 osob bylo z Královédvorska. Nejčastějšími tématy 

konzultací byly krizové stavy spojené s úmrtím blízké osoby, 

ze vztahových problémů, dále osobnostní růst a duchovně rozvojová 

témata.  
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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: 

 Potravinová banka 

Již několik let spolupracujeme s potravinovou bankou v Hradci 

Králové jako odběratelé potravin pro naše klienty, v roce 2020 

jsme se stali také členy této organizace. V roce 2021 jsme 

požádali o ukončení členství v této PB z důvodu navýšení 

členských poplatků, které překračovaly naše možnosti. 

Prostřednictvím sociální rehabilitace bylo v roce 2021 

podporováno 11 osob.  

 

 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. 

Naši klienti také 6krát využili pomoc z charitního šatníku.  

Při řešení bytové situace klienta, zajištění finančních záležitostí 

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

(terénní soc. pracovnice) kontaktujeme: 

 Úřad práce Města D. K. n. L. a Městský úřad D. K. n. L. (Odbor 

školství, kultury a sociálních věcí) 

 

 Azylový dům Žofie  
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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 2021 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

A K T I V A  
 

Krátkodobý majetek celkem  174 000 

   Pohledávky celkem 27 000 

   Krátkodobý finanční majetek celkem 141 000 

   Jiná aktiva celkem 6 000 

Aktiva celkem 174 000 
  

P A S I V A  
 

Vlastní zdroje celkem 5 000 

   Jmění celkem 5 000 

Cizí zdroje celkem 169 000 

   Krátkodobé závazky celkem 103 000 

   Jiná pasiva celkem 66 000 

Pasiva celkem 174 000 

 

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu 
 

V roce 2021 byla provozována pouze hlavní činnost. 

 

N Á K L A D Y 
 

   Spotřebované nákupy a nakupované služby 230 000 

   Osobní náklady celkem 956 000 

   Ostatní náklady celkem 10 000 

Náklady celkem 1 196 000 
  

V Ý N O S Y 
 

   Provozní dotace  611 000 

   Přijaté příspěvky 27 000 

   Tržby za vlastní výkony a zboží 558 000 

Výnosy celkem 1 196 000 

Výsledek hospodaření 0 
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Poskytovatelé dotací:  

Evropská Unie skrze Královéhradecký kraj (Individuální projekt) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Dvůr Králové nad Labem 

Dárci: 

Zaměstnanci JUTA, a.s. 

Individuální dárci 

 

 

 

Všem, kteří nás v roce 2021 podpořili finančně, hmotně 
nebo duchovně, patří upřímný dík. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Členům správní a dozorčí rady. 

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. 

 

PLÁNY DO PŘÍŠTÍHO ROKU 

Předat službu Horizont Oblastní charitě Dvůr Králové 

Rozvíjet Křesťanskou psychologickou poradnu 

Dále spolupracovat s probační a mediační službou Trutnov 
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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 2021 

Zpracovala: Mgr. Lenka Mazancová 

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

Vydáno v roce 2022 v nákladu 10 kusů. 

http://www.misericordia.kmbm.cz/

