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POMÁHAJÍ NÁM POMÁHAT - PODĚKOVÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) by nemohla pomáhat potřebným bez podpory úřadů státní správy
a samosprávy, církevních institucí, nadací, nadačních fondů, Evropské unie, sponzorů z řad soukromých společností a jednotlivých
dárců z naší republiky i ze zahraničí.
Děkujeme také dobrovolníkům a všem lidem, kteří každoročně přispívají do charitní Tříkrálové sbírky a podporují tak konkrétní
služby na pomoc lidem v nouzi a potřebným ve svém regionu. Naše poděkování patří rovněž všem médiím a hromadným
sdělovacím prostředkům, které průběžně informují veřejnost o charitních projektech a akcích. V roce 2019 to byly především Český
rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas, Katolický týdeník, regionální Deníky, MF DNES, Právo, ČTK, ČT, V1 Východočeská
televize, TV Noe, Adalbert, Zpravodaj Radnice, bulletin Slovo a další.

POMÁHÁME I DÍKY VÁM – DĚKUJEME!
V roce 2019 podpořilo naše charitativní projekty a činnost 1 539 individuálních dárců z ČR i ze zahraničí. Nejvíce z nich je
zapojeno do vzdělávacího programu Adopce na dálku® v Indii.
Za podporu a přízeň děkujeme také všem organizacím a institucím v ČR i zahraničí, které v uplynulém roce podpořili naši činnost:
Organizacím a institucím v České republice:
Azylový, migrační a integrační fond

Organizacím a jednotlivcům v zahraničí:
Diözesancaritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Caritasverband für das Dekanat Zollern Hechingen

Charita Česká republika

Multikulturverein Völkerverständigung

Charity Královéhradecké diecéze

Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace České spořitelny
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Statutární město Hradec Králové
Porsche Hradec Králové
T-Mobile Czech Republic a.s.
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

„Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.“
Margarete Seemannová

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Foto na přední obálce:
1. Středisko rané péče Na Sioně v Kutné Hoře. Foto: archiv Oblastní charity Kutná Hora
2. Tříkrálová sbírka na Jilemnicku. Foto: Jakub Žák
3. Charitní pečovatelská služba Hradec Králové. Foto: J. Karasová
4. Podporované děti v rámci projektu Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové. Foto: archiv
5. Dobrovolnictví. Foto: archiv
6. Kurzy češtiny a doučování pro cizince. Foto: Lubomír Kotek

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
pouhým okem neviditelný ničivý koronavirus převrátil svět vzhůru nohama, postavil nás před
úplně nové skutečnosti a zaměstnává nás již několik měsíců. Bylo vcelku náročné zareagovat
na jeho nenápadné, ale dost agresivní vplížení se mezi nás a ještě hodně dlouho budeme
řešit důsledky jeho řádění. Přesto si Vám dovolíme nabídnout formou této výroční zprávy malé
ohlédnutí ještě za rokem 2019, prezentovat Vám naši činnost, představit Vám alespoň některé
z projektů a hlavně poděkovat.
Rok 2019 byl na půdě naší organizace plný velkých změn. K 1. lednu vystřídal Mons. Pavel
Rousek na pozici prezidenta Mons. Josefa Suchára, k 1. březnu jsem převzala pomyslný štafetový
kolík na pozici ředitele od RNDr. Jiřího Stejskala. Oběma pánům a také dalším kolegyním, které se rozhodly pro změnu, ještě
jednou vyslovuji za jejich dlouholeté působení ve vedení Diecézní charity a za její rozvoj velký dík. V průběhu roku se tedy
částečně obměnil náš tým, mimo jiné bohužel i z důvodu náhlého tragického úmrtí našeho „ajťáka“ Pavla Vondřejce.
Prožili jsme ale i příjemné chvíle. Užili jsme si hlavně návštěvu našich indických přátel - arcibiskupa Petra Machada, biskupa
Dereka Fernandeze a jejich kolegů z projektu Adopce na dálku. Setkali jsme se s přáteli v rámci mezinárodního projektu
Erasmus+, uspořádali již tradiční Setkání národů nebo rozjeli projekt DekaCert. A hlavně jsme poskytovali služby potřebným.
V rámci diecéze působí dvacet farních a oblastních Charit, které provozují přes dvě stě různých zařízení poskytujících sociální
i zdravotní služby, pořádají celou řadu dalších aktivit i ve spolupráci s dobrovolníky. K těm největším patří Tříkrálová sbírka.
O činnosti jednotlivých Charit se dozvíte z jejich výročních zpráv, případně z webových či facebookových stránek, ale částečně
i z naší výroční zprávy.
V závěru svého úvodníku chci poděkovat Vám všem, kteří v charitních zařízeních pracujete, poskytujete odborné a láskyplné
služby, přinášíte potřebným lidem naději, pomoc, podporu. Díky patří i Vám, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáháte,
podporujete nás, spolupracujete s námi, sdílíte s námi různé životní příběhy lidí a spoluvytváříte společenství usilující o vzájemné
naslouchání si, porozumění, toleranci, vzájemné obdarování a společné dobro.
Díky za uplynulý rok 2019, za všechno, co se povedlo. Pokračujeme dál. Působení koronaviru zjara letošního roku nás
vyhecovalo k ještě větší solidaritě a vstřícnosti. Hledáme různé cesty ochrany života a zdraví, chráníme sebe, ale hlavně i ty
nejzranitelnější kolem nás – seniory, lidi se zdravotním postižením, děti. Věřím, že tuto celou situaci nakonec s Boží pomocí
zvládneme. Udržme si ale toho ducha vnímavosti k sobě navzájem, ducha služby a pomoci, ducha lásky a obětavosti, a to
nejenom na půdě charity.

V úctě,

Ing. Anna Maclová
ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové
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DIECÉZNÍ CHARITA (1): Hradec Králové
OBLASTNÍ CHARITY (12): Červený Kostelec, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jilemnice, Kutná Hora, Náchod, Nové
Hrady u Skutče, Pardubice, Polička, Trutnov, Ústí nad Orlicí
FARNÍ CHARITY (8): Dobruška, Dolní Újezd, Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Litomyšl, Přelouč (Charita Přelouč), Rychnov
nad Kněžnou, Studenec u Horek
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) je nestátní nezisková organizace.
Naším posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství. Pomáháme těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo nouzi – zejména matkám s dětmi v tísni, těžce nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných
katastrof u nás i v zahraničí.
Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. DCH HK rozvíjí svou činnost od 1. ledna 1992 jako přímý pokračovatel
diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi již před II. světovou válkou a po ní až do násilného přerušení její
činnosti v 50. letech. Charitní služba vychází ze samé podstaty křesťanství. Křesťané odjakživa pomáhali chudým, nemocným,
sirotkům, hluchoněmým nebo slepým.
V současné době zastřešujeme síť dvou desítek farních a oblastních Charit (20) na území královéhradecké diecéze, která
svou rozlohou zasahuje do 5 krajů (Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina).
Jsme členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem
sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas
Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.
Naše sídlo: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové.
IČ: 42197449
Právní forma: Diecézní katolická charita Hradec Králové je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.
Statutární orgán: Ředitelka DCH HK Ing. Anna Maclová, zástupce ředitelky DCH HK Ing. Jan Kočí a zástupce ředitelky DCH
HK Bc. Jiří Havelka.
Bankovní spojení:
• 1006016622/5500 (darový)
• 2112591844/2700 (provozní)
• 2019460006/6000 (Adopce na dálku)
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JAK POMÁHÁME
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) realizuje tyto projekty na pomoc potřebným u nás i v zahraničí:
ADOPCE NA DÁLKU® A ROZVOJOVÉ PROJEKTY V INDII
INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE, PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY A DALŠÍ PROJEKTY NA POMOC
CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM
PŮJČOVNA POMŮCEK PRO NEMOCNÉ HUNTINGTONOVOU CHOROBOU
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi provozují celkem přes 200 středisek pomoci a projektů v oblasti sociálních
a zdravotních služeb. DCH HK a její Charity se také věnují humanitární činnosti u nás i v zahraničí. Naše služby a pomoc
vyhledá ročně přes 40 tisíc obyvatel ČR a cizinců.
PRO SENIORY A NEMOCNÉ
terénní služby - domácí zdravotní péče, pečovatelské služby, domácí hospicová péče, mobilní hospic, tísňová péče, sociálně
aktivizační služby
ambulantní a pobytové služby - stacionáře a centrum denních služeb, lůžkový hospic, ambulance paliativní péče a léčby
bolesti, odlehčovací služby, zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, ambulance fysioterapie,
chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby
doplňkové služby - zapůjčení zdravotních pomůcek, půjčovna zdravotních pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou a další
PRO HANDICAPOVANÉ - stacionáře, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, raná péče, sociální rehabilitace, sociálně
aktivizační služby
PRO MATKY S DĚTMI - domovy pro matky s dětmi, sociální rehabilitace
PRO RODINY S DĚTMI - mateřská a rodinná centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstouny,
sociální rehabilitace
PRO DĚTI A MLÁDEŽ - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity pro děti a mládež
PRO LIDI BEZ DOMOVA - azylový dům, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy, sociální rehabilitace,
dům na půl cesty
PRO LIDI V TÍSNI - občanské a sociální poradny, intervenční centrum pro oběti domácího násilí
PRO ETNICKÉ MENŠINY A CIZINCE - integrační centrum pro cizince, poradna pro cizince a uprchlíky a další projekty na
pomoc cizincům a uprchlíkům
DOBROVOLNICTVÍ - dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům, Evropský
sbor solidarity
OSTATNÍ STŘEDISKA POMOCI - charitní šatníky, sociální rehabilitace, potravinová pomoc pro potřebné a další
POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH - psychosociální, materiální a inanční pomoc obětem povodní, požárů
a dalších mimořádných událostí, včetně pomoci dobrovolníků
HUMANITÁRNÍ POMOC - projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým indickým dětem, rozvojové projekty v Indii (podpora
vzdělávání, zdraví a výstavby bydlení v chudých oblastech) a další střediska pomoci
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DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi

V Diecézní charitě pra-

DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi provozují celkem

provozují celkem přes 200 středisek pomoci

covalo 26 (přepočtený

11 dobrovolnických center. V roce 2019 se do dobrovolnických

a projektů v oblasti sociálních a zdravotních

počet 22) a v regionál-

programů na pomoc seniorům, nemocným, dětem a mládeži nebo

služeb, pomoci migrantům a humanitární čin-

ních Charitách 1 199

cizincům zapojilo 1 976 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem

nosti. Služby a pomoc jsme poskytli více než

zaměstnanců (přepo-

32 615 dobrovolnických hodin. Dalších 14 399 dobrovolníků

40 tisícům klientů z ČR a cizincům.

čtený počet 1043).

pomáhalo při Tříkrálové sbírce.

Pomohli jsme 1 500 cizin-

Díky pomoci dárců Adopce na dálku® a Tříkrálové sbírky

V královéhradecké diecézi vynesla devatenáctá Tříkrá-

cům a uprchlíkům formou

může 1 682 chudých indických dětí chodit do školy

lová sbírka 18 828 117 Kč (včetně DMS). Darované

poradenství, asistence, inte-

a vzdělávat se. Současně podporujeme pět rozvojových

peníze pomáhají v desítkách charitních zařízeních

gračních aktivit atd.

projektů v Indii, zaměřených na podporu vzdělávání,

a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodi-

zdraví a výstavby bydlení v chudých oblastech Indie.

ny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ
Foto: Paní Olze už neslouží nohy jako dřív, a tak jí pomáhá dcera a pečovatelky z hradecké Oblastní charity. Autor: J. Karasová

Charity poskytují komplexní péči lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo nouzi – zejména matkám s dětmi
v tísni, těžce a nevyléčitelně nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám,
příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí. Pomáháme ženám,
mužům, dětem, bez rozdílu věku a náboženského vyznání.
Prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb pomáhají

telskou službu (19 středisek terénní charitní pečovatelské

Charity nemocným a potřebným od raného do seniorského

služby), osobní asistenci (9 služeb) a tísňovou péči (1 služ-

věku. V královéhradecké diecézi bylo v roce 2019 provozová-

ba). Tyto služby ještě doplňují charitní půjčovny zdravotních

no 221 sociálních, zdravotních a ostatních služeb, které

pomůcek (19 půjčoven). Pro lidi, kteří se rozhodli pečovat

pomohly 43 524 evidovaným klientům.

o své blízké, nabízíme odlehčovací služby (5 služeb). V rámci terénní pečovatelské služby zajistily Charity v roce 2019

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

bezmála 480 tisíc pečovatelských výkonů.

Našim klientům nabízíme sociální služby deinované zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a souvisejícími
předpisy.

K dispozici jsou také denní (4 služby) a týdenní (1 služba)
stacionáře či centra denních služeb (1 služba).
V případech, kdy klienti nemohou setrvat v přirozeném prostředí, mohou využít pobytové služby například v domově

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

pro osoby se zdravotním postižením (1 služba pro nemocné

Úkolem odborných poraden je například pomoc klientům při
kontaktu s úřady a zprostředkování pomoci. V posledních letech se často věnují také dluhovému, právnímu nebo hospicovému poradenství, Diecézní charita poskytuje poradenství pro
cizince uprchlíky. Naše Charity provozují 15 poraden, které
poskytly své služby 9 224 klientům a v součtu vykázaly 17 357
kontaktů a intervencí.

RS). Specializované zdravotnické a sociální zařízení pro
nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou Domov
sv. Josefa v Žirči, které provozuje Oblastní charita Červený
Kostelec, je prvním a stále jediným modelovým zařízením pro
pacienty s touto nevyléčitelnou chorobou v ČR. Další alternativou je pobyt klientů v chráněném bydlení (2 služby).

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Charitní zařízení tradičně nabízejí především takové služby, které klientům umožní co nejdéle zůstat v přirozeném
prostředí vlastní domácnosti. Jedná se zejména o pečovaD I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Charity pomáhají též pěstounským rodinám. Služby pro

Služby tohoto druhu napomáhají osobám, které jsou ohroženy
sociálním vyloučením. Do této kategorie patří služby lidem bez

Podporujeme také dobrovolnictví. Jedenáct charitních

domova: nízkoprahová denní centra (4 služby, v minulém roce

dobrovolnických

je navštívilo přes šest stovek mužů a žen, aby se osprchovali

na pomoc seniorům a nemocným, dětem a mládeži nebo

a dostali stravu), noclehárny (2 služby, přespání poskytly 410

handicapovaným. Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních Charit

osobám) a azylový dům (1 služba s celkovou kapacitou 32 míst).

i jiných neziskových organizací a při Tříkrálové sbírce.

Pro matky s dětmi v nouzi jsou útočištěm azylové domy

center

nabízí

dobrovolnické

programy

Lidem v sociální nouzi nebo krizové situaci jsou určeny také

pro matky s dětmi v tísni (3 domy s celkovou kapacitou 176

sociální bydlení (1), ubytovna (1), charitní sociální šatníky

míst). K výše uvedené pomoci se často přidružují další služby,

(10), sklad použitého nábytku (2), potravinová pomoc (4)

jako terénní programy (2 služby) nebo sociálně aktivizační

nebo sociální sprcha (2).

služby pro rodiny s dětmi (13 služeb).
Obětem domácího násilí poskytuje odbornou pomoc
intervenční centrum (1 služba).
Zejména mladým lidem, kteří na prahu dospělosti
opouštějí dětské domovy, poskytuje dočasné útočiště
a pomoc dům na půl cesty (1 zařízení).
Sociálně aktivizační služby Charity poskytují také seniorům
a osobám se zdravotním postižením (1 služba).
Smysluplný program mládeži a dětem, které jsou ohroženy
společensky nežádoucími jevy, nabízejí nízkoprahové kluby
pro děti a mládež (10 zařízení).
Pro rodiny s dítětem do 6 let, jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, jsou oporou
služby rané péče (3 zařízení).
Handicapovaní mohou tvořit, projevit talent a naučit se potřebné
pro běžný život v sociálně terapeutických dílnách (6 služeb).
Charity realizují také další projekty sociální intervence,
jako například sociální rehabilitace (5 služeb).

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
V průběhu roku 2019 Charity provozovaly celkem 13 středisek
domácí péče – charitní ošetřovatelské služby (CHOS),
ve kterých pracovalo 224 zdravotních sester, které vykonaly
407 982 návštěv u 9 032 klientů. 11 středisek CHOS poskytuje
také domácí hospicovou péči nebo služby mobilního
hospice, která umožňuje těžce nemocnému strávit poslední
dny života doma a v kruhu blízkých. Ordinuje ji praktický lékař
a vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny.
Střediska

CHOS

nabízejí

klientům

také

zapůjčení

zdravotnických pomůcek.
Citlivé doprovázení nevyléčitelně nemocných v těžkém
období jejich života je posláním Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci, který byl prvním modelovým zařízením
svého druhu u nás.

OSTATNÍ SLUŽBY
Diecézní charita Hradec Králové provozuje Půjčovnu
zdravotnických

pomůcek

pro

nemocné

závažnou

a nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou (HCH) ve
spolupráci se Společností pro pomoc nemocným HCH.
Prostor

pro

setkávání

maminek

(rodičů)

s

dětmi

v předškolním věku nabízejí charitní mateřská a rodinná
centra ve 12 místech diecéze.
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NOVÉ SLUŽBY A PROJEKTY V REGIONECH
Centrum sociálních služeb sv. Anežky v Hlinsku (OCH
NOVÉ HRADY U SKUTČE) – 20. 2. byl otevřen Dům sv.
Anežky v Hlinsku, kde mají nové zázemí služby, které
Charita ve městě poskytuje - sociálně terapeutické dílny,
charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi.
Rekonstrukce objektu byla spoluinancována z Tříkrálové
sbírky a Evropské unie.
Vybudování denního stacionáře a rozšíření pečovatelské služby a tísňové péče v Červeném Kostelci
(OCH ČERVENÝ KOSTELEC) – v lednu byla zahájena
rekonstrukce objektu pro denní stacionář pro seniory včetně
rozšíření zázemí pečovatelské služby a tísňové péče
Paliativní ambulance v Holicích (OCH PARDUBICE)
– v roce 2019 vybudování paliativní ambulance v Holicích
Poradna hospicové a paliativní péče v Trutnově (OCH
TRUTNOV) - 1. 3. zřízení nové poradny, která poskytuje
pomoc a podporu klientům, jejich rodinám i blízkým,
jenž se ocitli ve složité životní situaci z důvodu vážného
a nevyléčitelného onemocnění
Poradna paliativní a hospicové péče v Náchodě (OCH
NÁCHOD) - 1. 1. otevření nové poradenské služby v Náchodě
Občanská poradna v Trutnově (FCH DVŮR KRÁLOVÉ NAD
LABEM) – 1. 7. zahájení činnosti nové poradny v Trutnově
Kontaktní místo poradny v Bystrém (OCH POLIČKA)
- 1. 4. otevřeno nové kontaktní místo Občanské poradny
Polička v Multifunkčním centru Bystré v rámci investičního
projektu EU
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub klub 18
(CHARITA PŘELOUČ) – v květnu zahájení nové služby pro
věkovou skupinu 15 – 18 let v Přelouči. Její provoz a rekonstrukce
prostor je spoluinancována z fondů Evropské unie.
Centrum pro děti Klubík (OCH NÁCHOD) - 1. 4. byl
v rámci SV. ANNY Domova pro matky s dětmi zřízen zájmový
a vzdělávací klub pro děti azylového domu
Dobrovolnické centrum Náchod (OCH NÁCHOD) - 1. 7.
otevřeno nové centrum Oblastní charity Náchod pro dobrovolníky
Edukační centrum Náchod (OCH NÁCHOD) - 1. 1. zahájení
činnosti Edukačního centra Oblastní charity Náchod

Prádelna Veronika (OCH JIČÍN) – v lednu otevřen sociální
podnik Prádelna OCHJ Veronika s.r.o. v Jičíně. Během
roku se podařilo vytvořit čtyři pracovní místa pro lidi
s handicapem a získat první zákazníky.

Služba pro rodiny s dětmi v Nové Pace (OCH JIČÍN)
- v lednu 2019 zprovozněna nová pobočka sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Nové Pace. Služba
je poskytována rodinám s dětmi, které se dostaly do tíživé
sociální situace a nemohou, nebo neumí si sami pomoci.
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POMOC CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM

POMÁHÁME CIZINCŮM NAJÍT U NÁS NOVÝ DOMOV
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) poskytuje pomoc uprchlíkům a cizincům v rámci sítě
poraden Charity ČR od r. 1992. Vedoucí poradny je členem
odborného kolegia pro uprchlictví a migraci Charity ČR.
Spolupracuje také s ostatními organizacemi a institucemi, které
pomáhají uprchlíkům a cizincům, jako jsou např.: Odbor azylové
a migrační politiky MV ČR, Cizinecká policie, krajské, městské
a obecní úřady, úřady práce, Správa uprchlických zařízení MV
ČR (dále jen SUZ MV ČR), MPSV ČR, PoS Kostelec nad Orlicí,
IAS v Jaroměři - Josefově a také s nevládními organizacemi,
které působí v oblasti pomoci cizincům a uprchlíkům. Od
1. 1. 2013 provozuje DCH HK Integrační centrum pro cizince
v Královéhradeckém kraji.
Od r. 2000 působí DCH HK v této oblasti přímo v Pobytovém
středisku MV ČR (dále jen PoS MV ČR) pro žadatele o udělení
mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí. Poskytuje zde
žadatelům o udělení mezinárodní ochrany sociální a právní
poradenství a organizuje pro ně zájmové aktivity. Oblastní

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE

charita Ústí n. Orlicí v pobytovém středisku zajišťuje služby

Projekt Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém
kraji realizuje Diecézní charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) od roku 2013. Jeho posláním je podpora integrace cizinců
ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou
mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje
do většinové společnosti. Projekt je inancován z prostředků
Evropské unie - Azylového, migračního a integračního
fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR (dále jen MV ČR).

sociálního šatníku.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Integrační centrum pro cizince
Poradna pro cizince a uprchlíky
Zájmové aktivity pro žadatele o udělení mezinárodní
ochrany v PoS MV ČR
Služby sociálního šatníku v PoS MV ČR

ČINNOST V ROCE 2019:
PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 798 cizincům ze 40
zemí, nejčastěji z Ukrajiny, Ruska, Gruzie, Ázerbajdžánu,
Mongolska, Běloruska, Sýrie, Moldávie, Arménie a dalších
zemí. 1 osoba byla bez státní příslušnosti. Uskutečnilo se
82 ambulantních a 388 terénních kontaktů, 494 ambulantních
a 288 terénních intervencí.
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Poradci řešili problémy cizinců ze třetích zemí i z členských
států EU a Schengenského prostoru. Jednalo se především
o sociální a právní poradenství týkající se povolení k pobytu
na území ČR, možnosti zaměstnání, povolení k zaměstnání,
systému sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění.
Jedná se o registrovanou sociální službu. Poradenské služby
jsou poskytovány ambulantní a terénní formou na základě
principů občanského poradenství: bezplatně, nezávisle,
nestranně a diskrétně. V rámci terénní služby byly například
v Integračním azylovém středisku (IAS) Josefov poskytovány
ubytovaným osobám s udělenou mezinárodní ochranou
služby sociálně-právního poradenství se zaměřením na jejich
integraci. Asistence a poradenství pro klienty probíhaly také
přímo na pracovišti Odboru azylové a migračním politiky
MVČR v Hradci Králové.
Projekt v roce 2019 podpořily: Královéhradecký kraj, MV
ČR, Tříkrálová sbírka.
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Centrum poskytuje cizincům bezplatně tyto služby:
Informační činnost
Sociální a právní poradenství
Kurzy češtiny a kurzy sociokulturních dovedností v Hradci
Králové i v regionech (České Meziříčí, Dvůr Králové n. L.,
Chvalkovice, Jičín, Josefov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Smiřice, Trutnov, Úpice, Vamberk)
Dobrovolnictví – doučování cizinců s dobrovolníky
Multikulturní a integrační aktivity, besedy a přednášky

Poradenství, informační činnost, překladatelské
a tlumočnické služby
V roce 2019 využívali služby Integračního centra klienti z řad cizinců ze třetích zemí a osob s udělenou mezinárodní ochranou. Nejpočetněji byli zastoupeni cizinci z Ukrajiny, Ruska, Ázerbajdžánu,
Mongolska a Běloruska.
Poradenské služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou na základě principů občanského poradenství: bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně. Jednalo se především o problematiku
pobytových oprávnění na území ČR, zaměstnávání cizinců, bydlení
a zdravotní péče. V průběhu poradenského procesu bylo využíváno
služeb komunitních tlumočníků a interkulturních pracovníků.
Integrační kurzy češtiny a sociokulturních dovedností
pro cizince
V roce 2019 probíhaly integrační kurzy češtiny a kurzy
sociokulturních dovedností v Hradci Králové a také v regionech
(České Meziříčí, Dvůr Králové n. L., Chvalkovice, Jičín, Josefov,
Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Smiřice, Trutnov, Úpice, Vamberk).
Uskutečnilo se 35 jazykových kurzů a 17 kurzů sociokulturní
orientace. Kurzů češtiny pro cizince se zúčastnilo 565 cizinců,
kurzů sociokulturní orientace 233 osob.
Kurzy jsou bezplatné a cizinci si mohou vybrat podle úrovně
znalosti, buď kurz češtiny pro začátečníky, nebo pro pokročilé.
Na kurzu si cizinci mají možnost osvojit základy českého
jazyka a seznámit se s naší kulturou, aby se lépe zorientovali
v životě v ČR.
Multikulturní a integrační aktivity, besedy a přednášky
Integrační centrum pro cizince DCH HK v roce 2019
zorganizovalo 39 multikulturních akcí a integračních
aktivit ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi
v regionu, kterých se zúčastnilo přes 1600 členů majoritní
české společnosti a kolem 1000 cizinců.
Byly to například: tradiční festival Setkání národů, kde
se v jeden den představilo dvacet pět zemí a národností,
besedy o migraci a integraci; výstava ukrajinské lidové tvorby;
multikulturní ukrajinský večer; multikulturní den na Gymnáziu
J. K. Tyla; setkání s Mikulášem; Slovanská zima; kurz výroby
loutek; poznávací výlety; lyžařský výcvik; turnaj v pingpongu
a deskových hrách, letní tábor pro děti a mládež a další akce.
Centrum dále nabízí zázemí pro volnočasové a zájmové
aktivity jako je například Sportovní klub atd. Podporuje zájmové
a svépomocné skupiny cizinců jako např. Mezinárodní kulturní
institut Klíč a Regionální ukrajinský spolek ve východních
Čechách a další. Pořádá také akce pro rodiny s dětmi.

Foto: Žáci a studenti hradeckých škol si na Setkání národů vyzkoušeli
hru na africké bubny s Robenem ze Zimbabwe, který na závěr předvedl odvážný tanec na chůdách. Autor: Anastasia Mega

Dobrovolnický program Rafael
Do dobrovolnického programu Rafael DCH HK na pomoc
cizincům v rámci projektu Integračního centra pro cizince Hradec Králové se v roce 2019 zapojilo 30 dobrovolníků, kteří
pomáhali 35 cizincům s češtinou i jinými předměty. Dobrovolníci odpracovali celkem 970 dobrovolnických hodin. Cizincům pomáhali individuálně. Jejich činnost byla zaměřena především na pomoc s doučováním češtiny, domácí přípravou do
školy a na orientaci v běžných životních situacích.
Integrační centrum pro cizince spolupracovalo v průběhu
roku 2019 s dalšími institucemi a subjekty podílejícími se na
procesu integrace cizinců na lokální úrovni jako například
OAMP MV ČR, Cizinecká policie, živnostenské úřady, úřady
práce, městské a obecní úřady, neziskové organizace, ZŠ, SŠ
a VŠ, komunity cizinců a další.
V uplynulém roce vykonávali v Integračním centru pro cizince studentskou praxi studenti Univerzity Hradec Králové
a Univerzity Pardubice.
Aktivity zaměřené na podporu a pomoc cizincům byly
realizovány v rámci následujících projektů:
Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 a AMIF/20/01
Poradna pro cizince a uprchlíky
Podpora integrace cizinců
Právní asistence pro žadatele o mezinárodní ochranu
Setkání národů
Integrační kurzy pro cizince azylanty
Projekty v roce 2019 podpořily: Evropská unie - Azylový migrační a integrační fond, MV ČR, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Tříkrálová sbírka
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ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO ŽADATELE
O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
V POS MV ČR - HUDEBNÍ DÍLNA
Hudební dílna v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí
nabízela žadatelům o mezinárodní ochranu své aktivity 3x
týdně. Jde o společný projekt DCH HK a SUZ MV ČR.
Účastníci z řad dětí žadatelů a další hudebníci z řad
dospělých vystupovali při různých kulturních a společenských
příležitostech v PoS i mimo PoS: Den otevřených dveří v PoS,
Setkání národů 2019, na Refufestu v Praze. atd. Hudební
dílna měla v roce 2019 celkem 423 návštěv.
Projekt v roce 2019 podpořily: SUZ MV ČR, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.

SLUŽBY SOCIÁLNÍHO ŠATNÍKU V POS MV ČR

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC
CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
EVROPSKOU UNIÍ - AZYLOVÝM, MIGRAČNÍM
A INTEGRAČNÍM FONDEM, MV ČR, SUZ MV ČR,
KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, STATUTÁRNÍM
MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ A Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

Projekty Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02
a AMIF/20/01 jsou inancovány Evropskou unií
v rámci národního programu Azylového, migračního
a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

V PoS MV ČR pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany
v Kostelci nad Orlicí zajišťovala služby sociálního šatníku
Oblastní charita Ústí nad Orlicí po celý rok 1x za 14 dnů.
Jde o společný projekt Charity a Správy uprchlických zařízení.
Pracovníci šatníku spolupracují se sociálními pracovníky PoS.
Služeb sociálního šatníku využilo 499 klientů.
Projekt v roce 2019 podpořily: SUZ MV ČR, Tříkrálová sbírka.

Kontakt:
Adresa: Šafaříkova ul. 666/9
(budova YMCA - 3. patro)
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 492 604 940
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
www.cizincihradec.cz
facebook: cizincihradec

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ
Diecézní charita Hradec Králové a regionální Charity se
účastní veřejných charitních sbírek vyhlášených Charitou
Česká republika na pomoc zemím postiženým přírodními
katastrofami, epidemií nebo válkou.
Charita ČR zajišťuje humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci v řadě zemí - Evropy: Moldavsko, Gruzie, Ukrajina;
Asie: Mongolsko, Kambodža; Afriky: Zambie; a na Blízkém
východě: v Sýrii a Iráku. Programy a projekty se zaměřují na
humanitární pomoc, podporu živobytí, zemědělství a obnovu
zdrojů obživy, ochranu životního prostředí, sociální práci,
zdravotní péči a vzdělávání v zahraničí i globální rozvojové
vzdělávání v ČR.
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Diecézní charita Hradec Králové v oblasti humanitární
pomoci do zahraničí realizuje projekt Adopce na dálku®
a návazné rozvojové projekty v Indii, které jsou zaměřené
na podporu vzdělávání, zdraví a výstavby bydlení v chudých
oblastech této druhé nejlidnatější země světa: viz kapitola
ADOPCE NA DÁLKU® – PROJEKT NA POMOC CHUDÝM
DĚTEM V INDII.

ADOPCE NA DÁLKU®

- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

POMÁHÁME BEZ HRANIC
Foto: Indické děti podporované v projektu Adopce na dálku® (z archivu).

Už 19 let pomáháme dětem z nejchudších indických rodin,
aby se mohly vzdělávat ve svém rodinném a kulturním
prostředí. Na pomoc čeká stále mnoho dětí, proto neustále
hledáme nové dárce. Díky štědrosti dárců jsme pomohli již
přes 6 500 dětem.
Tento projekt realizujeme v indickém státě Karnátaka. Od
roku 2000 spolupracujeme s diecézí Belgaum a o pět let
později byl projekt rozšířen do arcidiecéze Bangalore. Našimi
partnery jsou arcibiskup Peter Machado z Bangalore a biskup
Derek Fernandes z Belgaum.
V Indii podporujeme také rozvojové projekty, které jsou
zaměřené na podporu vzdělávání, zdraví a výstavby bydlení

v chudých oblastech. Většinu z nich se daří realizovat
především díky dárcům Tříkrálové sbírky.

ČINNOST V ROCE 2019:
V roce 2019 dárci podpořili na cestě za vzděláním celkem
1 682 dětí. Z toho bylo 143 dětí nově podporovaných dárci projektu Adopce na dálku® a 93 školákům bylo zajištěno
vzdělávání díky mimořádným inančním darům v celkové výši
468 017 Kč. Díky dlouhodobé podpoře úspěšně ukončilo své
vzdělání 232 dětí.

Děti se účastní víkendových táborů pro osobní rozvoj, kde jsou seznámeny se zdravotní prevencí. Přihlíží se k tomu, aby všechny děti měly možnost
projevit svůj talent. V rámci školních aktivit mají děti příležitost dál rozvíjet své nadání. To jim dodává odvahu a zdravé sebevědomí.

D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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Budoucnost indických dětí můžeme spolu podpořit
a přispět tak k dalším šťastným příběhům
„Pocházím z velmi chudých poměrů. Jelikož jsem chodila na základní školu v naší vesnici,
měla jsem velmi složitou cestu ke vzdělání. Podmínky na venkově nejsou nijak příznivé pro
další studium na vysoké škole, a proto jsem se rozhodla pro předuniverzitní kurz přírodních věd.
Sice s obtížemi, ale nakonec jsem jej úspěšně absolvovala.
Chtěla jsem dál studovat, ale nebylo to vůbec jednoduché. Výběr byl velmi složitý vzhledem k
počtu míst na školách a výši školného. Ale štěstí se na mě usmálo a byla jsem přijata na prestižní státní vysokou zdravotnickou školu v Bangalore.
To vše bylo možné díky tomu, že jste mi pomohli a podpořili mé vzdělávání. Mám moc ráda
povolání ošetřovatelky a stejně tak ráda pomáhám nemocným.“
Mahima z Bangalore, Indie (Foto: archiv)
Dítěti, které podpoříte částkou 550 Kč měsíčně, můžeme uhradit výdaje na školné, školní pomůcky,
batoh a uniformu. V případě nutnosti je školákovi hrazena doprava nebo ubytování na internátu a strava.

DOPROVODNÉ PROJEKTY
PODPORA ZDRAVÍ
Tento projekt umožňuje od roku 2013 hradit výdaje spojené
s operací nebo léčbou dlouhodobě nemocných dětí zapojených
do projektu Adopce na dálku®.
Dárci přispěli částkou v celkové výši 11 200 Kč. Z toho bylo
použito 6 000 Kč na léčbu Sebastiana, který trpí svalovou
dystroií. Zbylá částka nemění účel a je převedena do dalšího roku
pro podporu zdraví.

KVALIFIKAČNÍ KURZY
Pro mladé lidi (18 - 35 let) z indického venkova byly v listopadu
2018 opět zahájeny kvaliikační kurzy ve spolupráci s arcidiecézí
Bangalore.
V tomto ročníku bylo celkem 143 absolventů, kteří získali nové
dovednosti a zkušenosti. Závěrečnou zkoušku v oboru krejčová
složilo 76 účastnic, řidičské oprávnění získalo 67 absolventů.
Na vzdělávání mladých lidí, kteří jsou znevýhodněni na
pracovním trhu, přispěli dárci Tříkrálové sbírky celkovou částkou
170 000 Kč.

DOMKY PRO CHUDÉ
Projekt „Podpora bydlení chudých rodin s dětmi“ poskytuje
možnost indickým partnerům z Belgaum zajistit výstavbu
nebo opravu domků sociálně znevýhodněným rodinám, což
přispívá k růstu jejich životní úrovně. Po dobu trvání projektu
na podporu bydlení se s pomocí štědrých dárců podařilo
postavit již 152 a opravit 25 domků.
V roce 2018-2019 se indickým partnerům podařilo postavit
18 domků díky dárcům Tříkrálové sbírky 2019. Projekt byl
podpořen částkou 425 526 Kč.

VZDĚLÁVACÍ CENTRA
V indickém školním roce červen 2018 – březen 2019 bylo
zahájeno vzdělávání dětí z chudých rodin ve 20 centrech
v oblasti Bangalore. Při úkolech a doučování byla poskytnuta
pomoc 612 dětem školního věku.
Dárci Tříkrálové sbírky podpořili projekt částkou 184 945 Kč.

UNIVERZITA
Tento projekt umožňuje sociálně znevýhodněným
vysokoškolákům z indické oblasti Belgaum stát se
kvaliikovanými profesionály například v oblasti školství nebo
zdravotnictví.
Dárci Tříkrálové sbírky 2019 podpořili vysokoškolské
studenty částkou 825 777 Kč a dárci projektu Adopce na
dálku® přispěli celkovou částkou 75 500 Kč.
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Dárci se mohou setkat s našimi indickými partnery obvykle jednou za 2–3 roky při jejich návštěvách České republiky.
Během těchto návštěv mají příležitost indické partnery poznat osobně a dozvědět se
více o podmínkách, ve kterých žijí podporované děti a jejich rodiny.

PROPAGACE A SPOLUPRÁCE SE STUDENTY
Pro veřejnost, školy a organizace nabízíme programy, přednášky a besedy na téma Svět indických dětí a projekt Adopce
na dálku®.
Přednášky
Během roku 2019 se uskutečnilo 29 přednášek, kterých se
zúčastnilo 594 lidí. Z toho 14 veřejných přednášek bylo za
přítomnosti indických partnerů, kteří byli pozváni i do TV Noe.
Akce
Vernisáže výstav příběhů z Indie se uskutečnily v hradecké Filharmonii s hudebním doprovodem ilharmoniků a také ve
Společenském centru v Rychnově nad Kněžnou a v Dobrušce
v kostele sv. Václava. Výstavy příběhů z Indie putovaly celý
rok a navštívily 17 míst.
Na podzim 2019 jsme prožili velmi intenzivní návštěvu našich partnerů z Indie, arcibiskupa Petera Machada
z Bangalore, biskupa Dereka Fernandese z Belgaum a také
indického koordinátora projektu P. Patricka Pinta v doprovodu
řeholních sester. Byla to vzácná příležitost k celé řadě setkání
indických partnerů s dárci, jejich návštěvám škol i rozhovorům
se známými osobnostmi. Jedním z nejsilnějších zážitků bylo
beneiční vystoupení Českého chlapeckého sboru Boni Pueri. Nezapomenutelné byly též návštěvy Petrofu a Filharmonie
Hradec Králové. Indické partnery osobně přijal biskup Jan Vokál, hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán i radní Pardubického kraje Pavel Šotola. Velké poděkování náleží všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, že se to naše
česko-indické setkání vydařilo.

Beneiční koncerty, z jejichž výtěžku bylo podpořeno
vzdělávání školáků z nejchudších indických rodin zapojených
do charitního projektu Adopce na dálku®, vynesly celkem
53 164 Kč a 20 eur. Srdečně děkujeme hradecké Filharmonii,
která věnovala výtěžek posledního koncertu sezóny, a také
Českému chlapeckému sboru Boni pueri, který sklidil zasloužený aplaus dárců i dalších návštěvníků v zaplněné hradecké
katedrále Sv. Ducha.
S našimi dárci a příznivci jsme se setkali na pouti v Luži
a v Hradci Králové na setkání dětí. A stejně jako v minulých
letech byl projekt prezentován na Setkání národů v Hradci
Králové.
Praxe v kanceláři projektu
V kanceláři projektu Adopce na dálku® absolvovalo praxi 14
studentů, kteří se podrobně seznámili s projektem a pomáhali v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informováni o projektech Diecézní katolické charity Hradec Králové
a regionálních Charit v oblasti sociálních a zdravotních služeb
pro občany Královéhradeckého kraje. Svou praxi u nás absolvovalo již 110 studentů.
Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové - Adopce na dálku®
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Mobil: +420 731 163 821
Tel.: +420 495 063 175
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
www.adopce.hk.caritas.cz
facebook: adopce.dchhk.cz

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA POMOC A PODPORU.
Každé vzdělané dítě přináší naději na lepší budoucnost.
D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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DOBROVOLNICTVÍ

POMÁHAT JE NORMÁLNÍ – i vy můžete pomoci lidem okolo sebe
Dobrovolnické centrum na Diecézní charitě Hradec
Králové funguje již desátým rokem. Realizujeme tři
akreditované dobrovolnické programy s širokým spektrem
dobrovolnických aktivit – práce s dětmi, mládeží, doučování
a příprava do škol, pomoc cizincům s českým jazykem,
docházení za seniory a pacienty v nemocnici, pomoc v zázemí
organizací s administrativou, propagací apod.

ČINNOST V ROCE 2019:
DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
Dobrovolnické centrum DCH HK realizovalo v roce 2019 tři
akreditované programy.
RAFAEL na pomoc cizincům – program se zaměřuje na
cizince žijící v České republice. Dobrovolníci doučují češtinu,
pomáhají dětem s úkoly a přípravou do školy, konverzují
s dospělými cizinci a pomáhají jim poznat a pochopit českou
společnost. Ve středisku Adopce na dálku pak pomáhají
s administrativou. Již rok do řad dobrovolníků zapojujeme
také samotné cizince, kteří sdílejí své zkušenosti a dovednosti
s českou veřejností.
Těší nás velký zájem dobrovolníků o tento program, v němž se
setkávají s cizinci a pomáhají jim s integrací v České republice.
Celkem se do pomoci cizincům zapojilo 39 dobrovolníků.

GABRIEL na pomoc seniorům a pacientům - program
je určený seniorům a pacientům v nemocnici. Dobrovolníci
docházejí na několik oddělení Fakultní nemocnice
Hradec Králové. Zde zpříjemňují klientům a pacientům
čas povídáním, předčítáním, společenskými hrami,
procházkami či doprovodem na vyšetření. Nadále
spolupracujeme s domovem pro seniory SeneCura
SeniorCentrum Hradec Králové a nově také s TyloCentrem
Hradec Králové o.p.s.
Těší nás, že je dostatek dobrovolníků ochotných docházet
do míst jako je nemocnice, jimž se mnozí zdraví lidé spíše
vyhýbají.
Celkem se starým a nemocným lidem věnovalo 21
dobrovolníků.
MICHAEL na pomoc dětem a mládeži - v tomto programu
jsou dobrovolníci zapojeni do plánování a realizace
aktivit s dětmi a mládeží. Docházejí do čtyř středisek z. s.
Salinger, kde vedou kroužky pro děti, doučují, pomáhají
s administrativou apod. Mladí a aktivní dobrovolníci dostávají
možnost si zde vyzkoušet vedení skupiny dětí, realizování
vlastních nápadů a aktivit a práci v přátelském kolektivu.
Celkem za dětmi docházelo 8 dobrovolníků.

Nabízíme zájemcům o dobrovolnictví příležitost, vybrat takové zapojení, které je bude bavit
a bude přínosem i pro klienty služeb.
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V roce 2019 se na dobrovolnické centrum obrátilo přes 120
zájemců o dobrovolnictví a třetina z nich se nově zapojila do
některého z dobrovolnických programů. Celkem loni pomáhalo
68 dobrovolníků, kteří odvedli úctyhodných 2 337 hodin
práce. Uskutečnilo se několik školení, supervizí a společných
setkání dobrovolníků. Po celý rok probíhala propagace
dobrovolnictví a činnosti charitního dobrovolnického centra na
středních a vysokých školách formou besed se studenty.

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI CHARITAMI
Kromě vlastních dobrovolnických programů naše centrum
metodicky podporuje oblastní a farní Charity v oblasti
dobrovolnictví. Poskytuje informační servis, konzultace
projektů a dobrovolnických programů, podává společné
projektové žádosti a organizuje odborná setkávání sloužících
k výměně zkušeností. I díky těmto společným aktivitám
dobrovolnictví již nabízí uplatnění pro dobrovolníky většina
Charit v královéhradecké diecézi.

Dále je v nabídce dobrovolnického centra program
„Evropský sbor solidarity“, který mimo jiné zprostředkovává
mladým zájemcům o dobrovolnictví vyjet do Evropy a pomáhat
ve vybrané organizaci.

Počet dobrovolníků Charit v královéhradecké diecézi v roce 2019:

Při Tříkrálové sbírce 2019 v královéhradecké diecézi pomáhalo celkem 14 399 dobrovolníků.
Projekt v roce 2019 podpořily: MV ČR, Královéhradecký kraj a Tříkrálová sbírka.

Trikralova
sbirka

Kontakt:
Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové
Adresa: Šafaříkova 666/9 (budova YMCA - 1. patro)
500 02 Hradec Králové
E-mail: dobrovolnici@hk.caritas.cz
Tel.: 492 604 945, 731 402 295
www.hk.caritas.cz
facebook: dobrovolnici.dchhk.cz

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří se v uplynulém roce zapojili do dobrovolnických programů
a ve svém volném čase pomáhali společně s námi klientům Charity a dalších organizací v Hradci Králové
i našich regionech. Vaší pomoci si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.

D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
PRO NEMOCNÉ HUNTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále DCH HK) provozuje od r. 2004 půjčovnu zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou. V půjčovně jsou k dispozici především inančně velmi nákladné pomůcky, které nehradí zdravotní
pojišťovny nebo jsou jiné problémy s jejich získáváním.
Cílem projektu je zkvalitnit péči o pacienty, umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí a udržet tak rodinné
a společenské vazby.
Huntingtonova choroba (HCH) je závažné neurodegenerativní dědičné onemocnění vyznačující se agresivní choreou,
poruchami chování a demencí. Dochází při ní k progresivnímu ubývání tělesných a duševních schopností, což vede k úplné
závislosti postižených na péči okolí. Choroba postihuje především lidi v produktivním věku, nejčastěji mezi 35. – 45. rokem
života, a je nevyléčitelná.

SPEKTRUM SLUŽEB:
V půjčovně jsou k dispozici především 2 typy speciálních křesel vč. antidekubitních podložek. Křesla zvyšují komfort
a bezpečí postiženého a usnadňují situaci pečujícím osobám. Jsou nastavitelná a zabraňují sklouznutí pacienta. Předávají se
obvykle do dlouhodobého užívání na základě doporučení ošetřujícího odborného lékaře. Po dohodě zajistí organizace dovoz
pomůcky na místo určení.

křeslo Halesworth

křeslo Omega

ČINNOST V ROCE 2019:
K 31. 12. 2019 bylo v půjčovně evidováno 7 ks křesel Halesworth a 10 ks křesel Omega. V r. 2019 bylo nemocným a jejich
rodinám zapůjčeno celkem 13 speciálních křesel.
V rámci spolupráce se Společností pro pomoc nemocným HCH byly výše uvedené pomůcky prezentovány na rekondičně edukačních pobytech pořádaných pro rodiny s HCH v Pardubicích.
Projekt v roce 2019 podpořily: Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.
Kontakt: tel. 495 063 135
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Trikralova
sbirka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Foto: Tříkrálová sbírka na Jilemnicku. Autor: Jakub Žák

Všechny Charity královéhradecké diecéze se s pomocí
Diecézní katolické charity Hradec Králové (dále jen DCH
HK) zapojily do 19. ročníku Tříkrálové sbírky. Tuto největší
celorepublikovou sbírku pořádá Charita ČR ve snaze navázat
na starobylé tříkrálové tradice a umožnit široké veřejnosti
podílet se na charitní činnosti.
Začátkem ledna vyšly do ulic měst a obcí v naší oblasti
tisíce dobrovolníků. Oblečeni za tři krále putovali dům
od domu s poselstvím pokoje a vánoční radosti. Přinášeli

požehnání, jehož znamením bylo K+M+B+2019. Do 4 114
úředně zapečetěných pokladniček se podařilo vybrat od
štědrých dárců 18 451 768 Kč. Další dárci přispěli formou
DMS, a tak celkový výtěžek v královéhradecké diecézi činí
18 828 117 Kč.
Darované peníze pomáhají v charitních zařízeních
a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny
s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.

Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky 2019

PROJEKTY OBLASTNÍCH A FARNÍCH CHARIT: 65 %

DCH HK a Charity královéhradecké diecéze také přispěly na

z celkového výtěžku se podle pravidel Tříkrálové sbírky

rozvojové projekty realizované v Indii. Konkrétně na kvaliikační

vrací do místa konání, aby je mohly Charity použít na

kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání

realizaci předem schválených záměrů. Podrobný přehled

v Bangalore a projekty Univerzita (podpora vysokoškolských

těchto projektů je uveřejněn na www.hk.caritas.cz a www.

studentů) a Domky pro chudé v Belgaum. Kromě toho bylo

trikralovasbirka.cz.

podpořeno 14 dětí z oblasti Belgaum v projektu Adopce na
dálku®.

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: 15 % bylo přiděleno DCH
HK, která v královéhradecké diecézi zaštiťuje organizaci sbírky.
DCH HK z těchto prostředků podpořila tyto projekty: vybudování
nového lůžkového hospice, přímá pomoc lidem v nouzi,

PROJEKTY CHARITY ČR: Zbývající část výtěžku sbírky použila Charita ČR na podporu humanitární pomoci do zahraničí
(10 %), na celorepublikové projekty (5 %) a na režii sbírky (5 %).

integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou,
provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU
D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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UDÁLOSTI A PROPAGACE

Foto: Beneičním koncertem Boni pueri pro Adopci na dálku® v katedrále Sv. Ducha vyvrcholila podzimní indická návštěva v naší diecézi. Autor:
Jana Karasová

Den Charity ve znamení sv. Anežky České
Děkovnou bohoslužbu, která vyvrcholila oceněním charitních
pracovníků, a program přednášek k 30. výročí svatořečení sv.
Anežky České, patronky Charity, uspořádala 19. listopadu Diecézní charita Hradec Králové spolu s biskupstvím ke Dni Charity 2019.
Profesor ThLic. David Bouma, ThD. ve své přednášce vyzdvihl
schopnost sv. Anežky České proměňovat společnost k lepšímu,
umění propojovat lidi a být světlem i nadějí pro druhé. Prezident
Diecézní charity Mons. Pavel Rousek připomněl, že se stejně jako
Charita, s láskou starala o ty nejposlednější, Náměstek hejtmana
Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner také ocenil lidský
a laskavý přístup k člověku v charitních službách.
Na odpolední slavnostní mši svaté, kterou celebroval biskup
Mons. Jan Vokál v katedrále Sv. Ducha, bylo za svou obětavou
službu nemocným a potřebným oceněno 23 pracovníků Charit
z celé diecéze - ošetřovatelky, pečovatelky, sociální pracovníci, ředitelé i administrativní pracovníci. Za dlouholetou službu a nasazení jim i zástupcům Charit poděkovali Ing. Anna Maclová, ředitelka
Diecézní charity, biskup Mons. Jan Vokál a generální vikář Mons.
Jan Paseka.

Indická návštěva vyvrcholila koncertem Boni
pueri pro Adopci na dálku
V září jsme přivítali naše partnery projektu Adopce na dálku® z Indie, kteří k nám přijeli informovat o průběhu vzdělávacího programu a poděkovat českým dárcům. Koordinátor
projektu P. Patrick Edward Pinto z Bangalore navštívil desítku
škol na Hradecku a Pardubicku. O životě dětí z nejchudších
indických rodin vyprávěl na besedách v Poličce, Novém Městě
nad Metují, Kutné Hoře, Dobrušce nebo Rychnově nad Kněžnou. Biskupové z Indie se vydali také na zkoušku do hradecké
Filharmonie, setkali se s biskupem Janem Vokálem, hejtmanem Jiřím Štěpánem a dalšími osobnostmi.
Návštěva z Indie vyvrcholila 25. září beneičním koncertem
Českého chlapeckého sboru Boni pueri pod vedením sbormis-
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tra Marka Štilce v katedrále Sv. Ducha. Koncertu, jenž vynesl
přes 34 tisíc korun, předcházela děkovná mše svatá, kterou
sloužil hradecký biskup Jan Vokál s biskupy z Indie, arcibiskupem Peterem Machadem z Bangalore a biskupem Derekem Fernandesem z Belgaum. Beneici uspořádala Diecézní
charita Hradec Králové a Český chlapecký sbor Boni pueri za
laskavé podpory Královéhradeckého kraje a OSA, z.s. Záštitu
nad akcí převzalo Biskupství královéhradecké.
Děkujeme všem dárcům za pomoc a také těm, kteří se podíleli na tom, že se česko-indické setkání vydařilo - spoluorganizátorům besed a beneice, tlumočníkům, průvodcům, řidičům
a všem dalším dobrým lidem.

Setkání národů v ekologickém duchu
Sedmý ročník festivalu, který 13. listopadu přilákal do hradeckého Adalbertina stovky návštěvníků, apeloval na potřebu
chránit naši společnou planetu. Národní tanec, hudbu, umění
i kuchyni tentokrát v ekologickém duchu představilo 25 zemí.
Žáci a studenti osmi hradeckých škol si zkusili africké tance
nebo hru na bubny, a také prezentovali svá videa na téma
„Jak můžeme přispět ke zdravé planetě“. Na závěrečném koncertu si publikum nejvíce získali Roben ze Zimbabwe tancem
na téma sklizně a vystoupením na chůdách, africký hudebník Camara z Guineje, Evsinovi z Ruska, arménská zpěvačka
Alvina a její Vlaštovky, ukrajinský soubor Radost nebo Bety
a tanečnice z Vietnamu. Program vyvrcholil společným tancem pro planetu.
Svou zemi na festivale představili cizinci z Královéhradeckého kraje, kterým Diecézní charita pomáhá s integrací do naší
společnosti, a zahraniční studenti Filozoické fakulty Univerzity Hradec Králové. Novinkou byla etnická módní přehlídka.
Festival tradičně doprovodila výstava výtvarných prací cizinců
z PoS MVČR v Kostelci nad Orlicí.
Akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince DCH HK
ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Krá-

lovéhradeckým krajem, Filozoickou fakultou UHK, Ministerstvem vnitra ČR, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n/O, MKI Klíč,
Regionálním ukrajinským spolkem ve VČ, Královéhradeckou
provozní, a.s. a ZOO Dvůr Králové n/L. Záštitu nad akcí převzal primátor města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr
Hrabálek, CSc.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je inancován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Nový prezident a ředitelka Diecézní charity
Novým prezidentem Diecézní charity Hradec Králové byl
od 1. 1. 2019 jmenován Mons. Mgr. Pavel Rousek, biskupský vikář pro diakonii a pastoraci, který působí rovněž jako
koordinátor nemocniční duchovní služby v královehradecké
diecézi. V letech 1992-2006 byl pověřený pastorací mládeže, stál u založení Diecézního katechetického centra
Biskupství královéhradeckého a Diecézního centra života
mládeže – Vesmír. Za veškerou podporu a pomoc děkujeme
Mons. Josefu Suchárovi, který působil jako prezident DCH HK
do 31. 12. 2018 a byl nám oporou po celých více než 25 let
duchovní služby v Charitě.
Novou ředitelku Diecézní charity Hradec Králové Ing. Annu
Maclovou uvedl do úřadu 4. března generální vikář Mons.
Mgr. Jan Paseka. Bývalá dlouholetá ředitelka Oblastní charity Hradec Králové Ing. Anna Maclová stála u zrodu desítky
služeb pro nemocné a potřebné, a také 7 let působila jako náměstkyně primátora města Hradce Králové. Naše poděkování
patří i dosavadnímu řediteli RNDr. Jiřímu Stejskalovi, který se
významně zasloužil o vybudování a rozvoj sítě Charit u nás
a také humanitárních projektů v zahraničí, Diecézní katolické
charity i dalších projektů v rámci Charity ČR.

Mezinárodní projekt Erasmus+ v oblasti
migrace
I v roce 2019 pokračoval mezinárodní projekt v rámci programu
Erasmus+, jehož koordinátorem je Arcidiecézní charita Kolín
nad Rýnem a jedním z účastníků Diecézní charita Hradec
Králové. Konaly se dva workshopy ve Vídni a Bolzanu. Projekt
se zaměřuje na budování sociální soudržnosti v souvislosti
s migrací, a to zejména formou vzdělávání dospělých s cílem
přijetí rozmanitosti a otevření příležitostí k integraci.

Pomoc při Sbírce potravin
Dobrovolníci a zaměstnanci více než desítky Charit
v královéhradecké diecézi se zapojili do jarní i podzimní Sbírky
potravin, kterou pořádá Česká federace potravinových bank.
Pomáhali především při výběru a třídění darovaných potravin
v obchodních centrech. Vybrané potraviny a drogerie putují
prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do
odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například
opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi,
lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.
V roce 2019 Charity v královéhradecké diecézi uspořádaly
anebo se zúčastnily řady dalších beneičních a propagačních
akcí. Některé z nich jsou již tradiční: Svatoanenské zahradní
slavnosti aneb Slavnosti bez bariér v Žirči, Běh pro hospic
v Červeném Kostelci, Stromeček splněných přání, Kamínková
aukce nebo Festival bez domova v Hradci Králové, Trutnovský
Den pro rodinu, Festival Bez bariér jsme si blíž v Havlíčkově
Brodě, Adventní výstava S vůní vanilky v Poličce, Adventní věnce
pro domácí hospic v Pardubicích, Charitní ples v Pardubicích,
Ústí nad Orlicí i dalších městech.
Charity se zapojily také do celostátních a regionálních kampaní
jako Týden nízkoprahových klubů, Týden pro duševní zdraví,
Noc venku, Den Charity, Doma je doma, Světový den hospicové
péče, MaRS - Maraton s Roztroušenou Sklerózou a další.
Oblastní charita Kutná Hora oslavila 25. výročí svého vzniku.

OCENĚNÍ V ROCE 2019
Cena Charity ČR
Cenu Charity ČR za královéhradeckou diecézi převzala 31.
října v Praze sociální pracovnice Blanka Kelková, DiS., která
stála u zrodu chrudimské Charity a má velkou zásluhu na
vybudování důvěry mezi klienty a zaměstnanci. Paní Blanka
se také pravidelně účastní dobrovolnických akcí, je empatická
ke klientům i kolegům, spolehlivá a samostatná. Umí práci
druhých oceňovat, chválit a povzbuzovat.

Vzdělávací projekt DekaCert CZ
V lednu zahájila DCH HK nový vzdělávací projekt, jehož
záměrem je podpořit identiikaci charitních pracovníků
s křesťanskými hodnotami. V první polovině roku byli
profesorkou Elisabeth Jünemann z Německa vyškoleni
lektoři pro Etický program podle Desatera DekaCert, jehož je
autorkou. V další etapě realizace projektu jsou lektoři Charitám
k dispozici pro zavádění systému DekaCert do praxe v pěti
českých a moravských diecézích – v zařízeních DCH České
Budějovice, DCH Hradec Králové, DCH Plzeň, ADCH Olomouc
a DCH Ostravsko-opavská.

Foto: Cenu Charity 2019 za svou obětavou práci převzala z rukou ředitele Charity ČR Lukáše Curyla paní Blanka Kelková z Farní charity
Chrudim. Autor: Lubomír Kotek

Tento projekt inančně podpořila
Nadace Renovabis.
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Foto: Ocenění charitních pracovníků k 30. výročí svatořečení sv. Anežky České. Autor: Petr Macl

Ocenění Zlatý a Stříbrný charitní kříž
Třiadvacet pracovníků Charit z celé diecéze bylo oceněno
za svou obětavou službu nemocným a potřebným na děkovné
mši svaté, kterou 19. listopadu celebroval biskup Mons. Jan
Vokál v katedrále Sv. Ducha ke Dni Charity u příležitosti 30.
výročí svatořečení sv. Anežky České, patronky české Charity.
Zlatý charitní kříž obdrželo šest pracovníků Charit, jmenovitě: Marie Boštíková – bývalá pečovatelka v pobytové odlehčovací službě Respitní péče Jindra v Litomyšli, Hedvika Jiranová - ředitelka Farní charity Studenec u Horek, RNDr. Robert
Otruba - ředitel Oblastní charity Kutná Hora, Sr. Pavla Rychnovská - administrativní pracovnice v Půjčovně kompenzačních pomůcek Ústí n. Orlicí, Iva Valerová - vrchní sestra Mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci a Blanka
Vopařilová - ředitelka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče.
Stříbrným charitním křížem bylo oceněno sedmnáct pracovníků Charity: Jana Adamcová - zdravotní sestra Charitní
ošetřovatelské služby Oblastní charity Ústí n. Orlicí, Markéta
Bohuslavová - vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Hradec Králové, Hana Ďuránová - vedoucí sestra Charitní
ošetřovatelské služby v Letohradě, Jarmila Cvejnová - pečovatelka Charitní pečovatelské služby Náchod, Mgr. Ilona Fricová
- zástupkyně ředitelky Oblastní charity Pardubice, Jitka Holcová - pracovnice fundraisingu a public relations v Domově
sv. Josefa v Žirči, Mgr. Pavlína Chmelíková - vedoucí Střediska rané péče Sluníčko Hradec Králové, Bc. Zdeňka Kafková - sociální pracovnice v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci, Jarmila Klimešová - vedoucí Charitní pečovatelské
služby Pardubice, Mgr. Květa Kopecká - učitelka češtiny pro
cizince v Integračním centru Diecézní charity Hradec Králové,
Ing. Mgr. Pavel Krátký - ekonom Oblastní charity Pardubice,
Mgr. Václav Kubánek - vedoucí Charitní pečovatelské služby
Oblastní charity Jičín, Bohuslava Medová - vedoucí Astry –
denního centra pro seniory v Humpolci, Erika Novotná - pečovatelka Charitní pečovatelské služby Nové Hrady u Skutče, Renata
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Novotná - asistentka ředitele Oblastní charity Havlíčkův Brod,
PhDr. Irena Salaquardová - vedoucí Střediska rané péče Havlíčkův Brod, Bc. Petra Vališková - vedoucí sociálního úseku
a metodička kvality sociálních služeb ve Dvoře Králové n. L.
Ocenění charitních služeb, pracovníků a dobrovolníků
Cena sociálních služeb Královéhradeckého kraje:
v kategorii „Osobnost v sociální oblasti“ byla 19. září oceněna
Kateřina Litošová z Farní charity Dvůr Králové n/L, vedoucí
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka. V kategorii „Dobrovolník v sociální oblasti“ získali ocenění dobrovolníci
Oblastní charity Hradec Králové Petr Štěpánek a Marie Křepelová. V kategorii „Poskytovatel sociálních služeb“ uspěla také
Domácí hospicová péče hradecké Charity.
Čestný diplom za činnost v sociálních službách obdržel
v říjnu komunitní pracovník Oblastní charity Pardubice Ivan
Červeňák, který nabízí romským dětem smysluplné trávení
volného času, pomáhá jim s úkoly a zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodiči.
Stříbrnou medailí za zásluhy o rozvoj města Dobrušky
byla 9. října oceněna paní Helena Petrová, zástupkyně ředitelky Farní charity Dobruška.
Cenu Křesadlo 23. května v Hradci Králové převzaly dobrovolnice Dana Černíková a Radka Svejštilová, které pomáhají
v hradecké Charitě.
Nezisková organizace roku: ocenění Pardubického kraje
obdržel v prosinci spolek Loly Růža, který podporuje pardubická Charita v rámci projektu Pomoc romským rodinám v Luži.
Společnost přátelská rodině: certiikát Sítě pro rodinu z.s.
v listopadu získalo Rodinné centrum Kopretina Oblastní charity Kutná Hora.

ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Odborná kolegia
Po celý rok 2019 se pravidelně setkávala odborná kolegia,
kterých funguje v naší diecézi čtrnáct:
Kolegium pracovníků pro práci se seniory
Kolegium pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež
Kolegium pro odborné sociální poradenství
Kolegium pro práci se zdravotně postiženými
Kolegium pro pracovníky azylových domů
Kolegium pracovníků sociálně aktivizačních služeb, sanace rodiny
Kolegium náhradní rodinné péče
Kolegium pro práci s dobrovolníky
Kolegium pro zdravotnické pracovníky
Kolegium mateřských a rodinných center
Kolegium pro ekonomy a účetní
Kolegium pro PR a tvůrce webu
Kolegium pro metodiky
Kolegium projektových manažerů
V rámci diecézních odborných kolegií byla navázána spolupráce se Vzdělávacím střediskem, které je oddělením CARITAS – VOŠ sociální Olomouc a specializuje se na další vzdělávání a podporu praktiků sociální práce v ČR. V roce 2019
byla také navázaná spolupráce s řadou lektorů:
Novela insolvenčního zákona 2019; Mgr. Pavla Aschermannová
Management ve sféře zdravotnictví a role vrchní sestry;
Ing. Pavel Svobodník
Selfmanagement: sebeřízení k pracovní produktivitě
a motivaci; Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
Sociálně terapeutické techniky, hranice v sociální práci;
Věra Bechyňová, DiS.
Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby;
Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Semináře pro nové zaměstnance
V rámci Vzdělávacího institutu pro charitní praxi, o.p.s. byly
po celý rok opakovaně pořádány akreditované kurzy: „Úvod do
principů a standardů činnosti Charity a jejich aktuální vývoj v sociálních, zdravotních a humanitárních službách“. Cílem tohoto
vzdělávání je seznámit nové zaměstnance farních a oblastních
Charit s činností, organizační strukturou a duchovním rozměrem Charity. V roce 2019 bylo realizováno 5 seminářů, kterých
se zúčastnilo 75 zaměstnanců.

Odborné vzdělávací semináře a kurzy
Ve spolupráci s Mgr. Helenou Komínkovou byl realizován
seminář pro pracovníky zdravotnických a pečovatelských služeb:
„Duchovní dimenze zdravotníka a pacienta“.
Pro vedoucí pečovatelských služeb a osobní asistence bylo
pořádáno vzdělávání v oblasti managementu, pod vedením
lektorů Mgr. Lenky Polletové a Ing. Pavla Svobodníka.
V rámci metodické podpory, kterou zajištuje pro své Charity
DCH HK se scházela pracovní skupina GDPR, jejíž členy jsou
i zástupci regionálních Charit. V r. 2019 proběhly dvě setkání.

Diecézní katolická charita aktivně spolupracuje s Univerzitou
Hradec Králové a s Obchodní akademií Hradec Králové. Pro
obě školy DCHH HK zprostředkovává praxe, za rok 2019 této
možnosti využilo 24 studentů.

Projekt „Ke kvalitě v Charitě“
DCH HK je zapojena do projektu Charity ČR „Ke kvalitě v Charitě II.“, který je spoluinancovaný Evropskou unií. Jeho cílem je
zvýšit kvalitu charitních sociálních služeb v ČR a prostřednictvím
sociálního pracovníka – metodika posílení odborností a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Sociální pracovník – metodik svoji účastí v celorepublikovém
kolegium metodiků a následném předáváním informací z přednášek mezioborových expertů zajišťuje odborné zasíťování sociálních služeb poskytovaných jednotlivými Charitami. V průběhu
roku 2019 se pod záštitou tohoto projektu a za účasti odborníků
uskutečnilo také 5 auditů kvality poskytování sociální služby ve
vybraných službách farních a oblastních Charit.

Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s. (DCH HK)
Institut se spolupodílí na realizaci projektu DekaCert CZ
– Zavádění křesťanských hodnot do praxe Charit, který s podporou Nadace Renovabis realizuje naše DCH Hradec Králové
spolu s dalšími partnery – DCH Plzeň, DCH České Budějovice, ADCH Olomouc a DCH Ostravsko-opavská. Institut díky
dlouholeté spolupráci s prof. Dr. Elisabeth Jünemann, autorkou
etického programu DekaCert, má u MPSV ČR akreditované semináře pro podporu zavedení etického programu DekaCert do
praxe Charit. Projekt potrvá do konce roku 2021.
V termínu 12. – 15. května se konal Mezinárodní seminář v německém Retzbachu na téma „Charita/láska vytrvá
(1K12,7)“ ve spolupráci s Diecézní charitou Würzburg a Benedisktushöhe Retzbach e.V. Ředitel Caritas – VOŠ sociální
v Olomouci Mgr. Martin Bednář Ph.D. v úvodu zhodnotil 20
let spolupráce. Semináře v Retzbachu se konají od roku 2010
a pokaždé za účasti a s podporou Prof. Dr. Heinricha Pompeye.
Jeho přednáška na téma „Křesťanská kritéria managementu
kvality Charity“ byla zajímavým impulsem pro propojení standardů kvality charitních služeb s jejím křesťanským posláním.
Dr. Jakub Doležel, CMTF UPOL, také významný spoluorganizátor mezinárodních seminářů, prezentoval výsledky výzkumu
„Charitní dobrovolníci: Budoucnost Charity, která začíná dnes“.
Druhý den zahájila ředitelka DCH Würzburg Pia Theresia Franke s tématem „Nové perspektivy pro Charitu“. Poté vystoupil
opat Notker Wolf z Benediktinského kláštera St. Otilien a emeritní primas Benediktinského řádu. Všechny příspěvky jsou ke
stažení na našem webu.
Úspěšně se realizují také akreditované semináře pro nové zaměstnance Charit naší diecéze a semináře na téma „Duchovní
potřeby pracovníků a klientů“ s Mgr. Komínkovou.
Více informací naleznete na stránkách www.desaterovcharite.cz
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EKONOMIKA
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2019 - v tis. Kč
Číslo řádku

A.

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy a nákupové služby

ř. 003 až 008

002

4 115

501+502+503

003

2. Prodané zboží

504

004

3. Opravy a udržování

511

4. Náklady na cestovné
5. Náklady na reprezentaci
6. Ostatní služby

1. Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek

1 310

8

1 318

2

2

4

005

64

88

152

512

006

220

513

007

87

518

008

2 432

87
4

2 436

009
013

10 311

10 311

521

014

7 442

7 442

11. Zákonné sociální pojištění

524

015

2 220

2 220

13. Zákonné sociální náklady

527

017

479

479

14. Ostatní sociální náklady

528

018

170

170

019

18

6

020

18

6

24

021

232

6

238

Ostatní náklady celkem

531+532+538

ř. 022 až 028

24

17. Odpis nedobytné pohledávky

543

023

18. Nákladové úroky

544

024

19. Kursové ztráty

545

025

29

20. Dary

546

026

63

22. Jiné ostatní náklady

549

028

140

6

146

029

400

263

663

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
ř. 030 až 034

VI. a opravných položek

29
63

23. Odpisy dlohodobého majetku

551

030

457

98

555

24. Prodaný dlouhodobý majetek

552

031

1

165

166

556+559

034

-58

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky
VIII. Daň z příjmů
Náklady celkem

ř. 036
ř. 038

037

ř. 002+009+013+019+021+029+035+037

039

Číslo řádku

B.

VÝNOSY

I.

Provozní dotace

-58

035

ř. 042

15 076

377

Činnost hlavní

Činnost
hospodářská

15 453

Celkem

041

6 899

6 899

691

042

6 899

6 899

043

2 632

2 632

2. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami

681

044

710

710

3. Přijaté příspěvky (dary)

682

045

1 922

1 922

601+602+604

047

274

298

572

048

4 953

196

5 149

118

118

78

2 066

1. Provozní dotace
Přijaté příspěvky celkem ř. 044 až 046

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
ř. 049 až 054
IV. Ostatní výnosy
7. Výnosové úroky

644

051

8. Kursové zisky

645

052

9. Zúčtování fondů

648

053

2 965

649

054

1 988

055

15

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

652

056

13. Tržby z prodeje materiálu

654

058

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

060

10. Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

22

220

10. Mzdové náklady

15. Daně a poplatky

V.

Celkem
4 217

IV. Daně a poplatky celkem ř. 020

II.

Činnost
hospodářská
102

II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř. 010-012
ř. 014 až 018
III. Osobní náklady

V.

Činnost hlavní

ř. 056 až 060

ř. 041+043+047+048+055

2 965

263

278

248

248

15

15

15

15

061

14 773

757

15 530

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř. 061-ř.039

062

-303

380

77

D.

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

ř. 062-ř.037

063

-303

380

77
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Rozvaha k 31. 12. 2019 - v tis. Kč
Číslo řádku

AKTIVA
a

b

6 173

6 606

ř. 003 až 009

002

0

0

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

018

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem

0

0

010

9 957

10 416

031
021
022
028
042

011

1 118

1 118

013

4 456

4 529

014

4 165

4 555

017

218

214

021

1 703

1 698

069

027

1 703

1 698

028

-5 487

-5 508

ř. 022 až 027

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV.

006

ř. 011 až 020

Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1. Pozemky

III.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 029 až 039

(-) 078
(-) 081
Oprávky
k
samost.
movit.věcem
a
souborům
movit.věcí
7.
(-) 082
10. Oprávky k drobn. dlouhod. hmotn. majetku
(-) 088
B.

032

6. Oprávky ke stavbám

034

-2 038

-2 202
-3 092

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem
1. Materiál na skladě

ř. 041+051+071+079

Pohledávky celkem

ř. 042 až 050

4. Poskytnuté provozní zálohy

155

051

9 095

4 428

311

052

769

735

314 bez ř. 50

055

137

213

315
335
341
378
388

056

7

-9

057

126

5

ř. 052 až 070

ř. 072 až 078

211
213
221

1. Peněžní prostředky v pokladně
2. Ceniny
3. Peněžní prostředky na účtech

IV.
Jiná aktiva

1. Náklady příštích období

ř. 080 až 081

381
385

2. Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

24 280

155

18. Dohadné účty aktivní

Jiná aktiva celkem

23 775
65

8. Daň z příjmu

IV.

-214

040

65

6. Pohledávky za zaměstnanci

Krátkodobý finanční majetek celkem

-218

041

17. Jiné pohledávky

III.

-3 231

042

5. Ostatní pohledávky

III.
Krátkodobý
finanční
majetek

035
038

112

1. Odběratelé

II.
Pohledávky

019

4. Oprávky k drobn. dlouhodob. nehmot. majetku

1. Zásoby
II.

2

001

Dlouhodobý majetek celkem

II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek

1

ř. 002+010+021+028

A.

II.

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období

ř. 001 + 040

059

98

068

6 634

3 155

069

1 324

329

071

14 455

19 575

072

59

47

073

29

7

074

14 367

19 521

079

160

122

080

160

122

081

082

0

29 948

30 886
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Číslo řádku

PASIVA
a
A.
I.

b
ř. 002+006

Vlastní zdroje celkem

ř. 003 až 005

Jmění celkem
1. Vlastní jmění

I.
Jmění

2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků

II.
II.
Výsledek
hospodaření

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem

I.
Rezervy
II.
III.

ř. 011+013+021+045
ř. 012

941

1. Rezervy

2
27 046

27 594

002

27 091

27 517

18 893

19 042

004

8 198

8 475

005
-45

007
008

77
77

-45

009
010

2 902

3 292

011

190

132

012

190

132

Dlouhodobé závazky celkem

ř. 014 až 020

013

Krátkodobé závazky celkem

ř. 022 až 044

021

2 710

2 718

022

114

66

024

109

102

025

-2

026

449

452

028

270

242

030

59

58

031

95

57

032

-3

2

033

1 112

1 506

034

282

1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
7. Závazky k instit. soc. zabezp. a veř. zdrav.poj.
III.
Krátkodobé
závazky

1

003

006

+/- 963
+/- 931
+/- 932

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

I.

901
911
+/- 921

ř. 007 až 009

Výsledek hospodaření celkem
1. Účet výsledku hospodaření

B.

001

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období

8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní

IV.

Jiná pasiva celkem

IV.
Jiná pasiva

1. Výdaje příštích období

ř. 046 až 047

383
384

2. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

321
324
325
331
336
341
342
343
345
346
348
379
z účtu 389

ř. 001 + 010

029

038

44

42

043

181

191

045

2

442

046

30

047

2

412

048

29 948

30 886

Kompletní znění účetní závěrky (vč. její přílohy) je ke stažení elektronicky na odkazu http://hk.caritas.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/
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Hospodaření dle činností v roce 2019 - v Kč
HS

Název

Výnosy

Náklady

HV

1000 Správa

1 662 452

1 825 055

-162 603

1010 Metodická pomoc

2 159 056

2 159 071

-15

1020 Renovabis - Dekacert

841 116

841 116

0

1194 Tříkrálová sbírka - režie

185 929

187 033

-1 104

7 954

17 157

-9 203

113 013

113 866

-853

0

2 638

-2 638

16 278

16 278

0

1700 Nábor dobrovolníků

173 429

173 429

0

1701 Dobrovolnický program Rafael

131 760

131 760

0

1702 Dobrovolnický program Gabriel

126 649

126 649

0

1703 Dobrovolnický program Michael

118 172

118 172

0

1400 Povodňový a humanitární sklad

41 022

78 316

-37 294

1 310 200

1 310 228

-28

1501 Podpora Adopce na dálku

48 497

48 497

0

1600 Setkání národů

49 491

51 610

-2 119

1601 Zájmové aktivity pro žadatele

192 985

192 985

0

1602 Cizinci

614 254

692 309

-78 055

1603 Podpora "Setkání národů"

180 643

180 643

0

1 299 641

1 306 243

-6 602

111 975

111 975

0

89 372

89 372

0

2 136 082

2 136 082

0

625 239

625 239

0

2 269 159

2 269 160

-1

268 695

271 323

-2 628

14 773 063

15 076 206

-303 143

757 800

377 238

380 562

15 530 863

15 453 444

77 419

1200 Humanitární pomoc
1201 Huntingtonova choroba (dále jako HCH)
1202 Pomůcky pro zdravotně postižené
1211 Potravinová a materiální pomoc II.

1500 Adopce a rozvojová pomoc Indie

1610 Poradna pro cizince a uprchlíky
1614 Integr. kurzy pro cizince a uprchlíky
1621 Žadatelé o mezinárodní ochranu
1630 Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02
1632 Podpora integrace cizinců
1640 Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01
1800 Hospic

Celkem - hlavní činnost
Celkem - hospodářská činnost
Celkem

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019
Fyzický počet zaměstnanců

26

Přepočtený počet zaměstnanců
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
)řizovateli účet í jed otk Die éz í katoli ká harita Hrade Králové

Výrok auditora
Provedli js e audit přilože é účet í závěrk účet í jed otk Die éz í katoli ká harita Hrade
Králové, IČ
97 9 dále také „účet í jed otka“ sestave é a základě český h účet í h předpisů,
která se skládá z rozvah k . .
9, výkazu zisku a ztrát za rok ko čí í . .
9 a příloh
této účet í závěrk , která o sahuje popis použitý h podstat ý h účet í h etod a další v světlují í
i for a e. Údaje o účet í jed ot e jsou uvede y v odě příloh této účet í závěrk .
Podle ašeho ázoru účet í závěrka podává věr ý a po tivý o raz aktiv a pasiv účet í jed otk
Die éz í katoli ká harita Hrade Králové k . .
9 a ákladů a vý osů a výsledku jejího
hospodaře í za rok ko čí í . .
9 v souladu s český i účet í i předpis .

Základ pro výrok
Audit js e provedli v souladu se záko e o auditore h a sta dard Ko or auditorů České repu lik
pro audit, který i jsou ezi árod í sta dard pro audit ISA případ ě dopl ě é a uprave é
souvisejí í i aplikač í i doložka i. Naše odpověd ost sta ove á tě ito předpis je podro ěji
popsá a v oddílu Odpověd ost auditora za audit účet í závěrk . V souladu se záko e o auditore h
a Eti ký kode e přijatý Ko orou auditorů České repu lik js e a účet í jed ot e ezávislí a
spl ili js e i další eti ké povi osti v plývají í z uvede ý h předpisů. Do ívá e se, že důkaz í
i for a e, které js e shro áždili, posk tují dostateč ý a vhod ý základ pro v jádře í ašeho
výroku.

Ostat í i for ace uvede é ve výroč í zprávě
Ostat í i i for a e i jsou v souladu s § pís .
záko a o auditore h i for a e uvede é ve
výroč í zprávě i o účet í závěrku a aši zprávu auditora. )a ostat í i for a e odpovídají ředitel a
zástup i ředitele účet í jed otk .
Náš výrok k účet í závěr e se k ostat í i for a í
evztahuje. Přesto je však součástí aši h
povi ostí souvisejí í h s audite účet í závěrk sez á e í se s ostat í i i for a e i a posouze í,
zda ostat í i for a e ejsou ve výz a é
ateriál í
esouladu s účet í závěrkou či s aši i
z alost i o účet í jed ot e získa ý i ěhe provádě í auditu e o zda se ji ak t to i for a e
ejeví jako výz a ě ateriál ě espráv é. Také posuzuje e, zda ostat í i for a e l ve vše h
výz a ý h ateriál í h ohlede h v pra ová v souladu s přísluš ý i práv í i předpis . Tí to
posouze í se rozu í, zda ostat í i for a e splňují požadavk práv í h předpisů a for ál í
26
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áležitosti a postup v pra ová í ostat í h i for a í v ko te tu výz a osti
aterialit , tj. zda
případ é edodrže í uvede ý h požadavků
lo způso ilé ovliv it úsudek či ě ý a základě
ostat í h i for a í.
Na základě provede ý h postupů, do
x

x

ír , již dokáže e posoudit, uvádí e, že

ostat í i for a e, které popisují skuteč osti, jež jsou též před ěte zo raze í v účet í závěr e,
jsou ve vše h výz a ý h ateriál í h ohlede h v souladu s účet í závěrkou a
ostat í i for a e l v pra ová v souladu s práv í i předpis .

Dále js e povi i uvést, zda a základě poz atků a povědo í o účet í jed ot e, k i ž js e dospěli
při provádě í auditu, ostat í i for a e eo sahují výz a é
ateriál í vě é espráv osti. V
rá i uvede ý h postupů js e v o drže ý h ostat í h i for a í h žád é výz a é
ateriál í
vě é espráv osti ezjistili.

Odpověd ost ředitele a zástupců ředitele účet í jed otky za účet í závěrku
Ředitel a zástup i ředitele účet í jed otk odpovídají za sestave í účet í závěrk podávají í věr ý a
po tivý o raz v souladu s český i účet í i předpis a za takový v itř í ko trol í s sté , který
považuje za ez t ý pro sestave í účet í závěrk tak, a
eo sahovala výz a é
ateriál í
espráv osti způso e é podvode
e o h ou.
Při sestavová í účet í závěrk jsou ředitel a zástup i ředitele účet í jed otk povi i posoudit, zda je
účet í jed otka s hop a epřetržitě trvat, a pokud je to releva t í, popsat v příloze účet í závěrk
záležitosti týkají í se jejího epřetržitého trvá í a použití předpokladu epřetržitého trvá í při
sestave í účet í závěrk , s výji kou případů, kd ředitel a zástup i ředitele plá ují zruše í účet í
jed otky e o uko če í její či osti, resp. kdy e ají ji ou reál ou ož ost ež tak uči it.

Odpověd ost auditora za audit účet í závěrky
Naší
íle je získat při ěře ou jistotu, že účet í závěrka jako elek eo sahuje výz a ou
ateriál í espráv ost způso e ou podvode
e o h ou a v dat zprávu auditora o sahují í áš
výrok. Při ěře á íra jistot je velká íra jistot , i é ě e í zárukou, že audit provede ý
v souladu s výše uvede ý i předpis ve vše h případe h v účet í závěr e odhalí případ ou e istují í
výz a ou ateriál í espráv ost. Nespráv osti ohou vz ikat v důsledku podvodů e o h a
považují se za výz a é ateriál í , pokud lze reál ě předpokládat, že jed otlivě e o v souhr u
ohly ovliv it eko o i ká rozhod utí, která uživatelé účet í závěrk a její základě přij ou.
Při provádě í auditu v souladu s výše uvede ý i předpis je aší povi ostí uplatňovat ěhe
elého auditu od or ý úsudek a za hovávat profes í skepti is us. Dále je aší povi ostí:
x

Ide tifikovat a v hod otit rizika výz a é ateriál í espráv osti účet í závěrk způso e é
podvode
e o h ou, avrh out a provést auditorské postup reagují í a tato rizika a získat
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x
x
x

x

dostateč é a vhod é důkaz í i for a e, a ho
a jeji h základě ohli v jádřit výrok. Riziko,
že eodhalí e výz a ou ateriál í espráv ost, k íž došlo v důsledku podvodu, je větší ež
riziko eodhale í výz a é
ateriál í espráv osti způso e é h ou, protože součástí
podvodu ohou ýt taj é dohod koluze , falšová í, ú sl á opo e utí, epravdivá prohláše í
e o o háze í v itř í h ko trol.
Sez á it se s v itř í ko trol í s sté e účet í jed otk releva t í pro audit v takové
rozsahu, a ho
ohli avrh out auditorské postup vhod é s ohlede
a da é okol osti,
ikoli a ho
ohli v jádřit ázor a úči ost jejího v itř ího ko trol ího s sté u.
Posoudit vhod ost použitý h účet í h pravidel, při ěře ost provede ý h účet í h odhadů a
i for a e, které v této souvislosti ředitel a zástup i ředitele účet í jed otky uvedli v příloze
účet í závěrk .
Posoudit vhod ost použití předpokladu epřetržitého trvá í při sestave í účet í závěrk
ředitele a zástup i ředitele a to, zda s ohlede
a shro áždě é důkaz í i for a e e istuje
výz a á ateriál í ejistota v plývají í z událostí e o pod í ek, které ohou výz a ě
zpo hy it s hop ost účet í jed otk epřetržitě trvat. Jestliže dojde e k závěru, že taková
výz a á ateriál í ejistota e istuje, je aší povi ostí upozor it v aší zprávě a i for a e
uvede é v této souvislosti v příloze účet í závěrk , a pokud t to i for a e ejsou dostateč é,
v jádřit odifikova ý výrok. Naše závěr týkají í se s hop osti účet í jed otk epřetržitě trvat
v házejí z důkaz í h i for a í, které js e získali do data aší zpráv . Ni é ě udou í události
e o pod í k ohou vést k to u, že účet í jed otka ztratí s hop ost epřetržitě trvat.
V hod otit elkovou preze ta i, čle ě í a o sah účet í závěrk , včet ě příloh , a dále to, zda
účet í závěrka zo razuje podkladové tra sak e a události způso e , který vede k věr é u
zo raze í.

Naší povi ostí je i for ovat ředitel a zástup e ředitele i o ji é o plá ova é rozsahu a
ačasová í auditu a o výz a ý h zjiště í h, která js e v jeho prů ěhu uči ili, včet ě zjiště ý h
výz a ý h edostatků ve v itř í ko trol í s sté u.
V Plz i d e 9. červ a

VALENTA - NOCAR, s.r.o.
U Rad uz ,
Plzeň
opráv ě í Ko or auditorů ČR č. 6
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I g. Josef No ar
auditor, opráv ě í č. 9

MAPA CHARITNÍCH SLUŽEB

POMÁHAJÍ NÁM POMÁHAT - PODĚKOVÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) by nemohla pomáhat potřebným bez podpory úřadů státní správy
a samosprávy, církevních institucí, nadací, nadačních fondů, Evropské unie, sponzorů z řad soukromých společností a jednotlivých
dárců z naší republiky i ze zahraničí.
Děkujeme také dobrovolníkům a všem lidem, kteří každoročně přispívají do charitní Tříkrálové sbírky a podporují tak konkrétní
služby na pomoc lidem v nouzi a potřebným ve svém regionu. Naše poděkování patří rovněž všem médiím a hromadným
sdělovacím prostředkům, které průběžně informují veřejnost o charitních projektech a akcích. V roce 2019 to byly především Český
rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas, Katolický týdeník, regionální Deníky, MF DNES, Právo, ČTK, ČT, V1 Východočeská
televize, TV Noe, Adalbert, Zpravodaj Radnice, bulletin Slovo a další.

POMÁHÁME I DÍKY VÁM – DĚKUJEME!
V roce 2019 podpořilo naše charitativní projekty a činnost 1 539 individuálních dárců z ČR i ze zahraničí. Nejvíce z nich je
zapojeno do vzdělávacího programu Adopce na dálku® v Indii.
Za podporu a přízeň děkujeme také všem organizacím a institucím v ČR i zahraničí, které v uplynulém roce podpořili naši činnost:
Organizacím a institucím v České republice:
Azylový, migrační a integrační fond

Organizacím a jednotlivcům v zahraničí:
Diözesancaritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Caritasverband für das Dekanat Zollern Hechingen

Charita Česká republika

Multikulturverein Völkerverständigung

Charity Královéhradecké diecéze

Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace České spořitelny
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Statutární město Hradec Králové
Porsche Hradec Králové
T-Mobile Czech Republic a.s.
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

„Přijímání naplňuje ruce, dávání naplňuje srdce.“
Margarete Seemannová

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují

Foto na přední obálce:
1. Středisko rané péče Na Sioně v Kutné Hoře. Foto: archiv Oblastní charity Kutná Hora
2. Tříkrálová sbírka na Jilemnicku. Foto: Jakub Žák
3. Charitní pečovatelská služba Hradec Králové. Foto: J. Karasová
4. Podporované děti v rámci projektu Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové. Foto: archiv
5. Dobrovolnictví. Foto: archiv
6. Kurzy češtiny a doučování pro cizince. Foto: Lubomír Kotek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ

KDE NÁS NAJDETE
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Adresa: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 063 135
E-mail: dchhk@hk.caritas.cz
www.hk.caritas.cz
facebook: hk.caritas.cz
IČ: 42197449

Bankovní spojení
1006016622/5500 (darový)
2112591844/2700 (provozní)
2019460006/6000 (Adopce na dálku)

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ

