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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Vážení přátelé,  

držíte v rukou naši Výroční zprávu za rok 

2015. Byl to pro nás rok plný nových 

zkušeností, tentokrát již v plném běhu 

všech našich aktivit.  

Podařilo se nám zajistit fungování 

Sociální rehabilitace, která získala 

pověření Královéhradeckého kraje na dva 

roky a finančně byla zajištěna mimo jiné 

ze zdrojů Evropské unie. 

Křesťanská psychologická poradna si také nemohla stěžovat 

na nedostatek klientů. Mnohé k nám posílají jiné sociální služby, 

se kterými spolupracujeme. 

Také spolupráce s Domem svaté Faustyny, kde zprostředkováváme 

ubytování ve vstupních bytech, a s Probační a mediační službou 

z Trutnova, se rozvíjí k oboustranné spokojenosti. 

Těší nás zájem o naše služby a doufáme, že ti, kteří u nás hledají 

pomoc a podporu, odcházejí spokojeni. 

 

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. - 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misericordia, o.p.s. - pracovníci 

Křesťanská 
psych. poradna 

Mgr. Kateřina 
Litošová 

Mgr. Lenka 
Mazancová 

Sociální rehabilitace 

Mgr. Kateřina Litošová  
 vedoucí služby 

Mgr. Martina Krajčíková /  
Bc. Nikol Drbohlavová 

sociální pracovník 

Anna Siemienik 
pracovník v soc. službách 

PhDr. Mgr. Alica Sninčáková 
pracovník v soc. službách 

Mgr. Lenka Mazancová 
administrativní pracovník 

Přepočtený počet 

pracovníků … 0,925 
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE 
 

Služba sociální rehabilitace je určena osobám, které vedou rizikový 

způsob života, osobám v krizi, osobám se zdravotním postižením 

a osobám bez přístřeší na Královédvorsku. Převažují osoby, které 

jsou ohroženy ztrátou bydlení a potřebují získat kompetence 

k udržení bydlení.  

Služba je originální v poskytování terénních služeb a propojením 

se startovacími byty ve Dvoře Králové. Klienti nejčastěji využívají 

konzultace ohledně hospodaření a udržení bydlení, další v pořadí 

jsou konkrétní nácviky v péči o domácnost a vlastní osobu (úsporný 

nákup, napsání životopisu, zařízení dávek, důchodů, stabilizace 

bydlení a v neposlední řadě využití dostupných zdrojů pomoci).  

Dalšími činnostmi jsou i aktivizační služby pro osoby, které by bez 

nabídky sociální rehabilitace neuměly využít smysluplně odpoledne, 

trávily by ho pasivně nebo rizikově (např. alkohol).  

Sociální rehabilitace poskytovala v průběhu roku 2015 své služby 

15 osobám v terénu (10h týdně) a ambulanci (8h týdně). 

Celkem bylo poskytnuto 1 191 kontaktů (intervencí): 

Doprovod        73 

Hospodaření        66 

Komunikace       486 

Nácvik dostupných zdrojů pomoci   101 

Péče o domácnost a vl. osobu    142 
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Podání informací      48 

Vzdělávání aktivizace     212 

Zprostředkování služeb      60 

Poradenství        97 

Cílem činností je: 

Klient, který posílil návyky nezbytné pro samostatný život  

(osamostatnil se od rodiny, zvládl rozchod, krizi, návrat z nemocnice, 

nepřítomnost podporující osoby nebo instituce, dokáže samostatně 

zvládat činnosti, které dříve neuměl)  

Klient, který omezil své rizikové chování  

(nalezl bydlení, udržel bydlení, nezadlužuje se, abstinuje, nestýká se 

s rizikovými osobami) 

Klient, který zlepšil kvalitu svého života  

(hospodaří, plánuje, šetří, umí kvalitněji naložit se svým volným 

časem, po delší době využil zdravotnické péče nebo využil pomoci 

jiné dostupné instituce)  

Mezi první úspěchy služby patří celková stabilizace klientky, která 

navzdory své neútěšné situaci v minulosti (drogy, bez základních 

návyků hospodaření, dluhy, ztráta rodiny, deprese) dokázala díky 

službě sociální rehabilitace změnit návyky, abstinovat, udržet 

přechodné bydlení (Dům sv. Faustyny), najít práci a své vlastní nové 

bydlení. Nyní již půl roku samostatně funguje v nových podmínkách.   

Další dva klienti (původně na ulici) si dokážou díky pravidelným 

nácvikům péče o domácnost udržet vlastní bydlení (Dům sv. 

Faustyny). Zařídili si, do té doby nedostatečnou, zdravotní péči a 

ušetřili na doplacení dluhu, jehož důsledkem je možnost pobírat 

invalidní důchod.  
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Během jedné konzultace byla klientovi, jemuž za několik dní hrozila 

ztráta bydlení, zprostředkována práce a samostatné bydlení v blízké 

obci. Klient již 4 měsíce funguje v nových podmínkách. 

Pracovníci dlouhodobě doprovázeli zdravotně postiženou mladou 

osobu až do návratu blízké osoby z nemocnice. Díky doprovázení 

osoba mohla samostatně fungovat a nebylo třeba náhradního řešení 

(např. ÚSP).  
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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. Poradna je anonymní. 

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 

Základní činnosti 

 Poradna řeší mezilidské vztahy, ztrátu smyslu života, životní 
orientace 

 Podporuje v období životních rozhodnutí, při náhlých nebo 
náročných životních událostech (ztráty blízkých, životní 
změny) 

 Nabízí doprovázení v období po návratu z léčebny apod. 
 Nabízí možnosti pracovní terapie, zapojení společenství, 

skupinových sezení, kontaktování sociální sítě 
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Pracovníci poradny poskytli v tomto roce 97 konzultací 21 osobám, 

z toho 15 novým. 2 konzultace proběhly v terénu u nepohyblivé 

seniorky. Většina klientů byla ze Dvora Králové, ale službu využilo 

tentokrát i 5 osob z ORP3. Průměrný věk 37 let. Průměrná délka 

doprovázení: 5 sezení. 

Pracovníci reagují pružně na aktuální potřeby klientů, časově 

se dokážou přizpůsobit, vyrazit do terénu. Pracovníci mají zkušenosti 

také v práci se sociálně znevýhodněnými osobami, dokážou se 

přizpůsobit komunikaci, respektují nepravidelnou docházku, 

rozdílnosti v komunikaci.   

Nejčastěji konzultovaná témata v roce 2015: domácí násilí, svědek 

trestného činu, vztah s otcem, selhání v partnerských vztazích, 

úzkost, nespavost, vztah se synem, rozchod s partnerkou, vztah 

s otčímem, úmrtí v rodině. 

Veškerá činnost poradny je na základně podrobných zápisů 

z jednotlivých sezení pravidelně (4x ročně) kontrolována 

psychologem – garantem služby, poradci jsou povinni se účastnit 

supervizí a případových konzultací.  
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VÝKON ALTERNATIVNÍHO TRESTU 
 

Spolupráce s Probační a mediační službou Trutnov probíhá 

k oboustranné spokojenosti. Těší nás, že jsme další organizací, která 

může nabídnout možnost výkonu alternativního trestu. V roce 2015 

u nás pracovali 3 nezletilí mladíci, 2 muži a jedna žena. Celkem bylo 

odpracováno více než 400 hodin. 

Vykonávali u nás pomocné, úklidové a zahradnické práce. Pomáhají 

uvnitř i kolem domu sv. Faustyny a v letním období zahrada doslova 

kvete. S jejich asistencí byla také opravena zeď mezi námi 

a sousedním domem a byl postaven nový plot od Štefánikovy ulice.  
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KOORDINACE DOBROVOLNÍKŮ 
 

Od září 2014 je naše společnost zapojena do projektu 

DOBROVOLNÍCI PRO MISERICORDIA O.P.S. 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.   

Děkujeme zvláště Andree Odvárkové za její nezištnou službu všem, 

kdo potřebují. 

 

SPOLUPRÁCE S POTRAVINOVOU BANKOU 
 

Díky úzké spolupráci s Farní charitou Dvůr Králové nad 

Labem se naše organizace seznámila s fungováním 

Potravinových bank, jejichž úkolem  je získávání zdarma potravin 

a zemědělských přebytků, jejich skladování a následné přidělo-

vání potravinové pomoci potřebným lidem v rámci humanitárních 

nebo charitativních organizací.  

Naše pracovnice se nejprve zapojily do Národní potravinové sbírky, 

která proběhla 21. listopadu 2015 ve Dvoře Králové n. L. Následně 

byla pak podepsána smlouva o odběru potravin pro naše klienty, 

kteří je obdrželi během vánočních svátků.  
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POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ ZA ÚČELEM 

POMOCI POTŘEBNÝM 
 

Tradiční štědrovečerní posezení, se v roce 2015 nekonalo 

ve společenské místnosti domu sv. Faustyny, neboť se tyto prostory 

ukázaly malé. S radostí, že se nás v takovýto večer sejde hodně, jsme 

večeři uspořádali ve vhodnějších prostorech u sester Kongregace 

Matky Božího milosrdenství.  

Pro každého byl přichystán drobný dárek a někteří si odnesli také 

tašku základních potravin, jako dar získaný skrze Potravinovou 

banku v Hradci Králové. 
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ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ 
 

Nově rekonstruované byty v Domě svaté Faustyny na Štefánikově 

ulici v roce 2015 přijaly 14 osob. Nájemníci, ohroženi ztrátou bydlení 

nebo nacházející se v jiné krizové situaci, se prostřídali 

v 8 malometrážních bytech. 86% osob pocházelo z Královédvorska, 

ostatní z Královéhradeckého kraje. Jednalo se o 8 žen a 6 mužů 

v průměrném věku 42 let, dále 4 děti. 

Některé osoby byly doprovázené službou Sociální rehabilitace 

(7 osob), jiné Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi 

(2 osoby), další docházeli do Křesťanské psychologické poradny 

(3 osoby) a někteří nevyužívali žádných služeb (2 osoby). 

Bydlení (i s prací) mimo Dům sv. Faustyny bylo zprostředkováno 

2 osobám (Praha, Choustníkovo Hradiště). 
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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 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

město Dvůr Králové nad Labem 

Dárci: 

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství 

Zaměstnanci JUTA, a.s. 

Individuální dárci 

 

Děkujeme vám všem! 
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 2015 
 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 
A K T I V A   

Krátkodobý majetek celkem  37 000 

   Krátkodobý finanční majetek celkem 32 000 

   Jiná aktiva celkem 5 000 

Aktiva celkem 37 000 
  P A S I V A   

Vlastní zdroje celkem 37 000 

   Jmění celkem 18 000 

   Výsledek hospodaření celkem 19 000 

Pasiva celkem 37 000 
 

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 

 

V roce 2015 byla provozována pouze hlavní činnost. 

N Á K L A D Y  

   Spotřebované nákupy celkem 54 000 

   Služby celkem 82 000 

   Osobní náklady celkem 171 000 

   Ostatní náklady celkem 2 000 

Náklady celkem 309 000 
  

V Ý N O S Y  

   Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 194 000 

   Přijaté příspěvky (dary) celkem 44 000 

   Provozní dotace Královéhradecký kraj 64 000 

   Provozní dotace Město Dvůr Králové n. L. 26 000 

Výnosy celkem 328 000 
  

Výsledek hospodaření 19 000 
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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. 

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

Zaměstnancům JUTA, a.s., Ing. Jiřímu Hlavatému a Věře Špalkové 

za finanční sbírku a podporu. 

 

 

 

 

Všem, kteří nás v roce 2015 podpořili finančně, hmotně 

nebo duchovně, patří upřímný dík. 
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PLÁNY DO PŘÍŠTÍHO ROKU 
 

Zajistit stabilitu jednotlivých služeb a zlepšit propagaci, aby vzrostlo 

obecné povědomí o naší organizaci a práci. 

Rozvíjet jak službu Sociální rehabilitace (SR), tak Křesťanskou 

psychologickou poradnu. 

Pokud se zvýší počet klientů SR, přijmout další pracovníky, nebo 

navýšit úvazky. 

Získat dobrovolníky. 

Vytvořit logo pro naši organizaci.



 

 

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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