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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení přátelé, 

předkládáme vám Výroční zprávu 

za rok 2014. První rok našeho 

aktivního působení ve službě 

potřebným uplynul jako voda. 

Pro naši začínající organizaci byl plný 

nových zkušeností a bohatý 

na krásná lidská setkání. Jak Křes-

ťanská psychologická poradna, tak 

Sociální rehabilitace slibně nastarto-

valy své působení na Královédvorsku.  

Naši klienti nám dávali nahlédnout do jejich životních osudů 

a příběhů. My jsme se jim snažili se srdcem na dlani pomáhat tyto 

osudy nést, nebo dokonce změnit k lepšímu.  

Doufám, že každý z klientů u nás mohl zakusit to, co nese název naší 

organizace – misericordia, tj. milosrdenství. Nezištnou lásku, která 

se sklání ke každému člověku se snahou odstranit z jeho života to, 

co ho tíží. 

 

Mgr. Lenka Mazancová 
   ředitelka 
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 KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ 

 

MISERICORDIA, o.p.s.  

Datum vzniku: 27. července 2013  

Naše sídlo do 14.4. 2014:  Štefánikova 952, 544 01 Dvůr Králové n. L. 

Naše sídlo od 14.4. 2014:  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. - vedení 

Správní rada 

Mgr. Kateřina 
Litošová 

Ing. Zdeněk  
Bartoš 

Mgr. Pavlína 
Kupková 

Dozorčí rada 

Mgr. Veronika 
Matysková 

Ing. Kamil  
Pečenka 

Tomáš Kubica 

Ředitel 

Mgr. Lenka 
Mazancová 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni pracovníci měli v roce 2014 dohodu o provedení práce.  

Misericordia, o.p.s. - pracovníci 

Křesťanská psych. 
poradna 

Mgr. Kateřina 
Litošová 

Mgr. Veronika 
Matysková 

Mgr. Lenka 
Mazancová 

Sociální rehabilitace 

Mgr. Kateřina Litošová  
 vedoucí služby 

Mgr. Martina Krajčíková  
sociální pracovník 

Anna Siemienik 
pracovník v soc. službách 
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 SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 

Neodolali alkoholu. Ztratili všechno. Rodinu, manžela/ku, děti, práci 

i střechu nad hlavou. 

Život člověka tvoří řada nečekaných situací i předvídatelných 

okolností, nevyužitých možností i překvapivého štěstí. S tím vším, 

co jen život může přinést, se člověk přes svou slabost, zdravotní 

ohraničení a komplikovanost lidských vztahů, musí nějak vypořádat. 

Kde se v spleti života a lidského faktoru ukrývá odpověď na Jobovskou 

otázku: Proč?  

Odpověď není jednoduchá. Sociální pracovník, denně stavěný před 

problém člověka v nouzi, nechává odpověď na psychology, kněze, 

lékaře, protože v konfrontaci s lidským osudem se spíše ptá: Jak? 

Jak pomoct v tíživé situaci člověku se závislostí, která „neustoupí“ 

ani před vzácnými sedmdesátinami? Jak ušetřit peníze třeba na kauce 

pro důstojné samostatné bydlení, když příjem pomalu nedosahuje 

ani životního minima a nevyhnutelné výdaje se šplhají do neurčita? 

Kde hledat takovou smysluplnou činnost, aby se pokročilý věk 

a omezené síly nestaly „brzdou“ sociálně-ekonomického rozvoje 

a „na obtíž“ nejbližším?  

S takovými a podobnými problémy jsme přicházeli denně do styku 

ve snaze pomoct lidem v tíživé životní situaci. Byly to osoby 

se zdravotním postižením, bez přístřeší, lidé v krizi, dále osoby vedoucí 

rizikový způsob života nebo které jsou tímto způsobem ohroženy.   

Jednání se zastupiteli města Dvůr Králové n/L a poté Krajského úřadu 

o konkrétní podobě sociální služby jsme úspěšně završili 1. 9. 2014, 

kdy služba Sociální rehabilitace byla Krajským úřadem KH kraje 

oficiálně zaregistrována a začala svoji činnost. Poskytovatelem služby 

je MISERICORDIA, o.p.s. (z lat. milosrdenství).  



7  

V rámci aktivizačních služeb, které Sociální rehabilitace poskytuje, 

klienti, zejména v podzimním období, rádi využili možnosti práce 

na zahrádce „Domečku“, jak nazývají budovu, ve které je služba 

poskytována. Vzděláváním klientů jsme také pomáhali rozvíjet jejich 

zručnost v ovládání PC, jednat s úřady, doprovázeli jsme je do 

jednotlivých institucí a asistovali při vedení domácnosti.   

Také jsme doprovázeli některé obyvatele ve vstupních bytech 

na ul. Štefánikova 1207 ve Dvoře Králové n/L, jejich cílem je stabilizace 

své životní situace a kvalitnější vstup do života s vlastním bydlením. 

A právě o poradenství v oblasti hospodaření jsme v uplynulém čtvrtletí 

zaznamenali největší zájem. Jak včas platit důležité pohledávky 

a navíc si šetřit na vlastní byt, se stalo častým tématem poradenských 

rozhovorů. 

Ačkoliv služba byla registrována začátkem září 2014, službu 

k 31. 12. 2014 využilo již 6 osob (5 žen, 1 muž) ze Dvora Králové a okolí.  

Nabídli jsme 8 hodin týdně jak ambulance, tak i práce v terénu. 

Brzo jsme se zorientovali v potřebách osob z cílové skupiny 

a k 25. 11. 2014 ji rozšířili o osoby bez přístřeší. Díky podpoře 

z Individuálního projektu (ESF) očekáváme v následujícím roce 2015 

nárůst dalších 

možností účinné 

pomoci právě 

v duchu 

milosrdenství – 

čili pozvednutí 

lidí z nesnází, 

které život 

čas od času 

přináší.  
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 KŘESŤANSKÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 

 

Poradnu během roku 2014 navštěvovaly nejen osoby ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, jak bylo plánované, ale i občané Dvora 

Králové, kteří se nacházeli v krizi a potřebovali svou situaci 

zkonzultovat. Klienti oceňovali především rychlost objednání, časové 

přizpůsobení, možnost konzultace el. formou, rodinné prostředí, 

informační servis (odkazy na jiné služby), možnost anonymity 

a bezplatnost. 

V roce 2014 pravidelně využívalo služeb poradny 19 osob 

z Královédvorska (13 ze Dvora Králové, 6 z okolních obcí). Proběhlo 

celkem 92 hodinových sezení. Poradna má otevřeno 3 hodiny/týden, 

byla přiměřeně vytížena (v roce 2013 plánováno max. 20 osob), 

poradci měli čas na přípravy i zápisy. 

Věkový průměr klientů činil 47 let. 

Témata sezení: alkoholismus 

rodinného příslušníka, manželské 

vztahy, vypořádání se se smrtí blízké 

osoby, sebevražedné myšlenky, 

vztahy s dospívajícími dětmi, ztráta 

bydlení, zadluženost, režim dne, 

ztráta zaměstnání, rozchod 

s partnerem, vážná onemocnění 

člena rodiny, ev. klienta, 

psychosomatické potíže apod.  
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VÝKON ALTERNATIVNÍHO TRESTU 
 

Při vzniku naší organizace jsme nejprve uvažovali pouze o tom, 

že budeme odsouzeným k alternativnímu výkonu trestu práci pouze 

zprostředkovávat. Praxe však ukázala, že nejlepší bude uzavřít 

smlouvu s Probační a mediační službou přímo. Stalo se tak dne 12. 

listopadu 2014 při setkání s pracovnicí této služby – paní Kateřinou 

Veselou ze střediska v Trutnově. Naše organizace bude nyní přijímat 

k výkonu alternativního trestu jak dospělé, tak nezletilé.  

Ihned po podepsání smlouvy se rozběhla čilá spolupráce a do konce 

roku 2014 jsme stihli přijmout jednoho nezletilého na drobné úklidové, 

zahradní a jiné pomocné práce. Těšíme se, že i v příštím roce budou 

naše kontakty s Probační a mediační službou pokračovat. 
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 KOORDINACE DOBROVOLNÍKŮ 

 

V září 2014 roku se naše společnost zapojila do projektu 

DOBROVOLNÍCI PRO MISERICORDIA O.P.S. Od Ministerstva vnitra 

získala potřebnou akreditaci na koordinaci osob nezištně 

se zapojujících do aktivit společnosti. 

Mezi činnosti, které dobrovolníci mohou provádět, patří především 

pomoc uživatelům služby Sociální rehabilitace v jejich aktivitách - 

pracovní terapie, vyhledávání informací na PC, doprovod na úřad 

apod. Konkrétní pomocí v Poradně Misericordia o.p.s. je pohlídání dětí 

těm, kteří dochází na setkání, aby se mohli nerušeně věnovat řešení 

svých záležitostí.   

Dobrovolníkům je za-

jištěno metodické ve-

dení, v případě zájmu 

pravidelné supervize 

a nefinanční odměna 

v podobě neformálních 

příležitostných setkání 

s občerstvením nebo 

výlet. 
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POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ ZA ÚČELEM 

POMOCI POTŘEBNÝM 
 

Podobně jako vloni jsme uspořádali štědrovečerní posezení, nyní již 

ve společenské místnosti domu na Štefánikově ul. 1207. Našimi 

novými hosty, kromě těch tradičních, kteří přicházejí každý rok, 

byli také někteří uživatelé služby Sociální rehabilitace. 
 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ 
 

Do naší kanceláře přicházejí lidé v komplikované rodinné, sociální 

i finanční situaci. Nejednou nemají kde složit hlavu. Snažíme se jim 

pomoci, jak nejlépe to jde a sehnat ubytování alespoň dočasně. 

Pokud se jedná o náhlou krátkodobou krizovou situaci, kontaktujeme 

ubytovací zařízení v okolí, azylový dům, nebo noclehárnu.  

Jedná-li se o dlouhodobější problém, uvažujeme nejprve o možnosti 

ubytování ve vstupních bytech Domu sv. Faustyny ve Štefánikově ulici, 

kde sídlí i naše organizace. Zde totiž mají klienti k dispozici 

bezprostřední pomoc pracovníků služby sociální rehabilitace včetně 

sociálního pracovníka, kteří jim mohou pomoci řešit jejich situaci.  

Cílem těchto bytů je připravit jejich obyvatele na samostatné bydlení. 

V roce 2014 jsme ohledně zprostředkování ubytování jednali se sedmi 

osobami. 
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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 náleží: 

 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 (terénní 

soc. pracovnice) kontaktujeme: 

 Úřad práce Města DKnL a městským úřad (odbor 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: 

 ŘK 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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PODPOŘILI NÁS 
 

Poskytovatelé dotací: 

Královéhradecký kraj 

 město Dvůr Králové nad Labem 

Dárci: 

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství 

Individuální dárci, kteří si nepřáli být jmenováni 

 

 

Děkujeme vám všem! 
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 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2014 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 

A K T I V A  
 

Krátkodobý majetek celkem  18 000 

   Pohledávky celkem 1 000 

   Krátkodobý finanční majetek celkem 17 000 

Aktiva celkem 18 000 

  
P A S I V A  

 
Vlastní zdroje celkem 18 000 

   Jmění celkem 5 000 

   Výsledek hospodaření celkem 13 000 

Pasiva celkem 18 000 
 

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

 

V roce 2014 byla provozována pouze hlavní činnost. 

N Á K L A D Y  

   Spotřebované nákupy celkem 15 000 

   Služby celkem 24 000 

   Osobní náklady celkem 59 000 

   Daně a poplatky celkem 2 000 

   Ostatní náklady celkem 4 000 

Náklady celkem 104 000 

  
V Ý N O S Y 

 
   Přijaté příspěvky (dary) celkem 73 000 

   Provozní dotace Královéhradecký kraj 24 000 

   Provozní dotace Město Dvůr Králové n. L. 20 000 

Výnosy celkem 117 000 

  
Výsledek hospodaření 13 000 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Členům správní a dozorčí rady. 

Firmě Ritas, s.r.o. za školení BOZP a PO. 

Mgr. Kateřině Hojné za podporu a cenné rady. 

Ditě Otmanové Vaňkové, DiS  za vedení účetnictví. 

 

Všem, kteří nás v roce 2014 podpořili finančně, hmotně 

nebo duchovně, patří upřímný dík. 

 

PLÁNY DO PŘÍŠTÍHO ROKU 
 

Zajistit stabilitu organizace zejména v oblasti financování. 

Rozvíjet jak službu Sociální rehabilitace, tak Křesťanskou 

psychologickou poradnu. 

Zvýšit úvazek sociálního pracovníka. 

Umožnit pracovníkům přechod z DPP na DPČ nebo HPP. 

Získat dobrovolníky. 

Doplnit vybavení kanceláře. 

Vytvořit logo pro naši organizaci a snažit se o její zviditelnění 

na Královédvorsku.



 

 

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 
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