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1. Identifikační a obecné údaje o organizaci 

 

1.1. Základní údaje 

 

 

Název organizace: Farní charita Nymburk 

    (dále také FCHN) 

 

Sídlo organizace:  Kostelní náměstí 1751/9, 288 02 Nymburk 

 

Právní forma:  722 - evidovaná církevní právnická osoba 

 

Identifikační číslo: 73634794 

 

Registrace:   rejstřík MKCR, č. evidence 8/1-01-737/2009-4106 

 

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské, Hradčanské náměstí 56/16,  

118 00 Praha 1- Hradčany, IČ 00445100 

 

 

1.2. Charakteristika organizace 

 
Vymezení účelu, pro který byla FCHN zřízena: 

 

- Toto účelové zařízení církve je zřízeno s cílem pomáhat lidem v nouzi na 
principech křesťanské lásky. 

 

1.3. Orgány organizace 

 
Statutární zástupce:  Hana Nehybová, ředitelka 
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2. Zpráva o činnosti a výsledcích za 2021 

 

2.1. Profil organizace 

 

Naše projekty v roce 2021: 

 

- nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 

- FEAD - program materiální a potravinové pomoci nejchudším osobám 

- místo vzájemné materiální pomoci (charitní „obchůdek“) 

- půjčovna kompenzačních pomůcek 

- Charicar 

 

Všechny naše aktivity a činnosti byly a jsou provozovány v objektu 

Římskokatolické farnosti Nymburk, Tyršova 696, 288 02 Nymburk.  

 

2.2. Informace o činnosti a výsledcích 
 

Rok 2021 byl pro nás stejně jako pro většinu sociálních služeb narušený 

pandemií a byl rokem velkých 

výzev. S ohledem na tehdejší 

situaci jsme se aktivně zapojili do 

pomoci nymburským občanům: 

ve spolupráci se skauty a 

městem Nymburk jsme 

zajišťovali nákupy potravin a léků 

těm nejzranitelnějším. Dále jsme 

distribuovali ochranné a 

dezinfekční prostředky osobám bez přístřeší a rodinám ohroženým chudobou. 

Významným milníkem pro nás bylo zařazení služby Nízkoprahového denního 

centra pro osoby bez přístřeší do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. 

Vstup do sítě byl pro nás potvrzením zvyšující se kvality poskytovaných služeb. 

Umožnil navýšit úvazky pracovnic v přímé péči. Navýšení personálu se projevilo i 

nárůstem počtu klientů a klientek, rozšířením a prohloubením spolupráce s 

návaznými institucemi. 



 5 

2.2.1.  Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší Židle sv. Mikuláše 

NDC pro osoby bez přístřeší bylo v roce 2021 zahrnuto do Krajské sítě 

poskytovatelů sociálních služeb. Tento mezník nám umožnil navýšení úvazku 

sociálního pracovníka na 0,6 a s tím spojené prohloubení kvality poskytovaných 

služeb. V roce 2021 využilo služeb NDC 96 

osob z Nymburska a přilehlého okolí (jednalo 

se o osoby bez přístřeší, o osoby v 

nevyhovujícím bydlení nebo osoby ohrožené 

ztrátou bydlení). Služby byly v důsledku 

hygienických opatření omezeny - v 

inkriminovaných měsících byl poskytován 

základní potravinový servis prostřednictvím 

potravinových balíčků vč. výdeje ochranných pomůcek, dezinfekčního materiálu 

a samotestů detekujících C-19. Osoby, které vykazovaly zjevné známky 

respiračního nebo jiného onemocnění byly motivovány k návštěvě lékaře nebo 

pohotovosti, u osob, které projevily zájem, pracovnice FCHN pomáhaly s 

procesem registrace na očkování, 

aktivně informovaly o benefitech 

a rizicích vakcinace a dalších 

omezení související s nouzovým 

stavem. Jednomu klientovi 

programu byl zaplacen PCR test, 

který mu umožnil návrat do 

země původu. Klienti ve 

sledovaném období využili 141x 

sprchu, 708x jim byla poskytnuta jednorázová potravinová nebo materiální 

pomoc (oblečení, spacáky, stany, léky apod.), 689x využili možnost teplého 

jídla. 204x byl poskytnut výkon individuálního plánování - práce na zakázce 

klientů (převažovalo téma hledání bydlení a práce, jednání s institucí v oblasti 

vyřizování dokladů, jednání s ÚP, policií, nemocnicí a lékaři, MÚ, azylovým 

domem apod., zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, důležité 

bylo i téma zdraví; ostatní témata se objevovala v řádu jednotek). Stejně jako v 

předchozích letech byl největší problém shánění ubytování v zimním období z 

důvodu nedostupnosti azylového ubytování, nocleháren a dalšího 

nízkonákladového bydlení v Nymburce a okolí.  
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2.2.2. FEAD 

Projekt materiální a potravinové pomoci nejchudším obyvatelům probíhal i v roce 

2021. Ve spolupráci s Úřadem práce a návaznými organizacemi pracovnice FCHN 

distribuovaly potravinovou a materiální pomoc (balík v hodnotě cca 2200,- Kč 

včetně drogerie, dětské drogerie a plen), nutného ošacení a obuvi jednou za 

měsíc na základě potvrzení příjemce pomoci o hmotné nouzi. Program využilo 

(vč. opakovaného využití) v roce 

2021 151 unikátních kontaktů 

(zejména rodin), celkem včetně 

rodinných příslušníků bylo 

podporováno 284 dospělých osob 

a dětí. V době nouzového stavu 

došlo k výpadkům pomoci ze 

strany hlavního donátora, 

pracovníci FCHN pomoc 

fundraisovali vlastními silami z vlastních zdrojů. 

 

2.2.3.  Místo vzájemné materiální pomoci (charitní „obchůdek“) 

Provoz charitního „obchůdku“ byl v roce 2021 v důsledku nouzového stavu 

omezen. V době uzavření služby jsme vylepšovali interiér (nové stojany a další 

vybavení). Díky darům dobrých lidí byl „obchůdek“ po celý rok vybaven jak 

sezónním, tak běžným oblečením a dalšími potřebami pro děti i dospělé. 

Darované oblečení také 

posloužilo jako základ 

sociálního šatníku pro osoby 

bez přístřeší.  

Do „obchůdku“ jsou přijímány 

též dary v podobě potřeb pro 

domácnost, domácího textilu, 

sportovního vybavení a vůbec 

všeho, co lze bez dalších úprav 

použít.  

Návštěvníci „obchůdku,“ pokud nejsou v hmotné nouzi a nejsou našimi klienty, 

nám za u nás pořízené předměty darují drobné finanční částky, z nichž je dále 

spolufinancován provoz FCHN. 
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2.2.4. Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna pomáhá po technické stránce osobám pečujícím o své blízké zvládnout 

nesnadnou zátěž jejich těžké služby. V okolí je naše půjčovna jediným takovým 

zařízením. 

Vybrané půjčovné dostačuje jen na udržování půjčovaných pomůcek 

v provozním stavu; nové pomůcky jsou pořizovány z darů a sbírek. Personální 

zabezpečení je po finanční stránce zajišťováno z jiných zdrojů. 

V roce 2021 využilo služeb půjčovny kompenzačních pomůcek 107 klientů.  

 

2.2.5. Charicar 

Služba Charicar poskytovala do konce roku 2021 přepravu pro seniory a osoby 

se sníženou pohyblivostí z Nymburka a okolí. Cílem služby bylo zajištění 

základních potřeb zvlášť zranitelných osob souvisejících s přepravou, 

doprovodem a dopomocí při běžných činnostech (návštěva lékaře, obchodu 

apod.). Službu v roce 2021 využívalo pravidelně 49 osob. Z důvodu finanční a 

personální neudržitelnosti jsme byli nuceni ke konci roku 2021 tento projekt 

ukončit. 

 

 

3. Ekonomické údaje za rok 2021 

 

3.1. registrovaná sociální služba  

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Židle sv. 

Mikuláše  

 

3.1.1. Výnosy 

Zdroj financování Kč 

KSSS (2,0 kumulovaného úvazku v NDC) 848400 

KPSS (náklady NDC) 88427 

ZP (část nákladů na povinné testy) 2460 

příspěvky klientů 2355 

dary 53530 

celkem 995172 
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3.1.2. Náklady  

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ (Kč) 

995172 

z toho OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM 892322 

  Pracovní smlouvy 847602 

  Dohody o provedení práce 44720 

 

 

3.2. Ostatní služby  

jsou spolufinancovány Úřadem práce (CHTP – část mzdových nákladů), 

z darů a dalších vlastních zdrojů. 

 

 

Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za laskavou pomoc, bez níž 

bychom nemohli naše služby poskytovat v takovém rozsahu a kvalitě. 

 

Velké poděkování patří též pracovnicím FCHN za jejich obětavou práci a 

jejich rodinám za podporu a toleranci.  

 

 

 

4. Kontakty 

 

Farní charita Nymburk, Tyršova 696, 288 02 Nymburk 

charita.nymburk@centrum.cz 

https://nymburk.charita.cz/ 

půjčovna kompenzačních pomůcek  735 708 882 

ostatní služby      735 708 880 

sociální pracovnice    733 741 078 
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