ÚVODNÍ SLOVO
Rok se s rokem sešel a nastal čas, kdy Vám opět předkládáme výroční zprávu. Co vlastně
mám do úvodního slova napsat? Pracujeme, jak nejlépe umíme. Snažíme se pomáhat podle nejlepšího vědomí a svědomí. Jsme rádi, že to můžeme dělat. A co dál? Ano, díky neustálým proměnám
vnějších podmínek a pravidel financování žijeme - stejně jako ostatní pomáhající organizace - v neustálé nejistotě. Nejen proto bych chtěl ze srdce poděkovat všem našim dárcům – vy nám pomáháte
pokračovat i tehdy, kdy už moc nevidíme, jak dál.
Otto von Bismarck kdysi řekl: „Státník nemůže nic nového vytvořit. Musí pouze čekat, až
uslyší Boží kroky, signalizující nové události. Pak musí skočit, chytit se lemu jeho pláště…“
A to v dnešní hodně turbulentní době platí i pro nás. Vím, že je doba vytváření strategických
plánů, dlouhodobých vizí. Přitom se trochu ztrácí „tady a teď“. Denně se potkáváme s lidmi, kteří se
nevejdou do škatulek Zákona o sociálních službách. Přesto potřebují naši pomoc. Jenže komunitní
plány krajů, střednědobé a dlouhodobé koncepce, strategické plány všeho druhu nám v tom paradoxně často brání.
My – charitní pracovníci – bychom měli, vlastně musíme!, mít dobře nastražené uši, abychom Boží kroky nepřeslechli,
abychom přes samé indikátory, dílčí a monitorovací zprávy, tabulky a žádosti o dotace, vyúčtování, termíny a školení, směrnice
a standardy nenechali Boha projít kolem bez povšimnutí. Musíme být připraveni na ten skok a uchycení se na „lemu Jeho pláště“. Protože jedině tak budeme naplňovat naše poslání – caritas – milosrdnou lásku k bližnímu. A jedině tak budeme schopni dát
našim klientům přesně to, co potřebují v situaci, kdy se na nás obrátí.
S hrdostí na to, co se nám v roce 2014 povedlo, přeji příjemné listování
Za Diecézní charitu Hradec Králové

Jiří Stejskal
ředitel
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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 více než dvou desítek farních a oblastních Charit (21) na území královéhradecké
diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 6 krajů (Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského, Libereckého, Jihočeského 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.
Právní forma: Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) 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: Ředitel DCH HK RNDr. Jiří Stejskal, zástupce ředitele DCH HK Ing. Jan Kočí,
zástupce ředitele DCH HK Bc. Jiří Havelka a zástupkyně ředitele DCH HK Ing. Olga Horáková.
IČ: 42197449
Číslo účtu: 1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

NAŠI LIDÉ
RNDr. Jiří Stejskal
Mons. Josef Suchár
Ing. Jan Kočí
Ing. Olga Horáková
Bc. Jiří Havelka
Ing. Miroslava Zbořilová
Marie Seidlová
Marcela Hledíková
Jana Karasová
Pavel Vondřejc, DiS.
Ing. Ludmila Rychtárová
Bc. Alena Lorencová
Gabriela Sebö
Jana Jílková
Kateřina Gužíková
Marta Mikysková
Mgr. Tereza Štaudová
PhDr. Jana Šebová
Bc. Markéta Hůlková
Bc. Adéla Zelbová
Bc. Dita Kujovská
Bc. Vladimíra Dobešová
Mgr. Nataliya Dotsenko
Mgr. Martina Hanusová
Mgr. Veronika Roušalová
Mgr. Jana Vondráčková
Mgr. Bagdasar Chanbekjan
Ing. Zina Grigorjan
Alvina Aghajanyan

ředitel
prezident
zástupce ředitele, vedoucí Integračního centra pro cizince
zástupkyně ředitele, koordinátorka Charit a sociálních projektů
zástupce ředitele, koordinátor projektů
ekonomka
ekonomka projektů
účetní
propagace a tisk
pracovník IT
asistentka ředitele
koordinátorka projektů, mzdová účetní
vedoucí projektu Adopce na dálku®
koordinátorka projektu Adopce na dálku®
koordinátorka projektu Adopce na dálku®
koordinátorka projektu Adopce na dálku®
koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka Tříkrálové sbírky
koordinátorka Tříkrálové sbírky
koordinátorka CHOS
koordinátorka integračních aktivit, vzdělávací integ. kurzy češtiny pro cizince
sociálně integrační pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
vedoucí řezbářské dílny v PoS Kostelec n.O.
vedoucí dílny ručních prací v PoS Kostelec n.O.
vedoucí hudební dílny v PoS Kostelec n.O.
D I E C É Z N Í C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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POSKYTUJEME SLUŽBY
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 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. Naše služby a pomoc vyhledá ročně více než 40 tisíc obyvatel ČR a cizinců. DCH HK a její Charity
se také věnují humanitární činnosti u nás i v zahraničí.
PRO SENIORY A NEMOCNÉ - domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, zapůjčení zdravotních pomůcek, pečovatelské služby, tísňová péče, stacionáře a centra denních služeb pro seniory, sociálně aktivizační služby, lůžkový hospic
a mobilní hospic, odlehčovací služby, zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, chráněné
bydlení, půjčovna zdravotních pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou
PRO HANDICAPOVANÉ - stacionáře a sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, raná péče, sociální rehabilitace,
sociálně aktivizační služby
PRO MATKY S DĚTMI - domovy pro matky s dětmi, byty sociální rehabilitace
PRO RODINY S DĚTMI – mateřská a rodinná centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstouny
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, sociální poradenství a asistenční služby, zájmové
aktivity a další projekty na pomoc cizincům a uprchlíkům
DOBROVOLNICTVÍ – dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům, Evropská dobrovolná služba (EDS)
OSTATNÍ STŘEDISKA POMOCI – sociální rehabilitace, projekty pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce, sociální
šatníky, potravinová pomoc pro potřebné
POMOC POSTIŽENÝM POVODNĚMI – materiální a finanční pomoc obětem povodní, pomoc dobrovolníků
HUMANITÁRNÍ POMOC - projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým dětem v Indii a rozvojové projekty zaměřené na
podporu vzdělávání, výstavby bydlení a zemědělských aktivit v chudých oblastech a další střediska pomoci.

DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi

V Diecézní charitě

Pomohli jsme 1500 cizincům

V roce 2014 jsme poskytli násled-

provozují celkem přes 200 středisek pomo-

pracovalo 24 za-

a uprchlíkům formou pora-

nou pomoc po povodních 45 posti-

ci a projektů v oblasti sociálních a zdravot-

městnanců.

denství, asistence, integrač-

ženým rodinám v devíti postižených

ních aktivit atd.

obcích na Trutnovsku. Z charitního

ních služeb, pomoci migrantům a humanitární činnosti. Služby a pomoc jsme poskytli

povodňového konta bylo rozděleno

více než 40 tisícům klientů.

celkem 1 260 000,- Kč.

DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi
provozují celkem desítku dobrovolnických
Díky pomoci dárců Adopce na dálku může

center. V roce 2014 se do dobrovolnických

V královéhradecké diecézi vynesla čtrnáctá

2230 chudých indických dětí chodit do ško-

programů na pomoc seniorům, nemocným,

Tříkrálová sbírka 12 478 697 Kč. Darované

ly. Současně podporujeme šest rozvojových

dětem a mládeži nebo cizincům zapojilo

peníze pomáhají v charitních zařízeních

projektů v Indii zejména v oblasti vzdělávání,

2440 dobrovolníků. Dalších téměř 11 tisíc

a službách pro nemocné, seniory, handica-

bydlení a zemědělských aktivit.

dobrovolníků pomáhalo při Tříkrálové sbírce.

pované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich

®
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regionech i v zahraničí.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

POMÁHÁME LIDEM, KTEŘÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMĚJÍ
Foto: Charitní pečovatelská služba Pardubice. Foto: archiv Oblastní charity Pardubice

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 (29 středisek charitní pečovatelské služby),

Charity nemocným a potřebným od raného do seniorského

osobní asistenci (9 služeb) a tísňovou péči (1 služba). Tyto

věku. V královéhradecké diecézi bylo v roce 2014 provozová-

služby ještě doplňují charitní půjčovny zdravotních pomů-

no 199 sociálních, zdravotních a ostatních služeb, které

cek (8 půjčoven). Pro lidi, kteří se rozhodli pečovat o své

pomohly 40 414 evidovaným klientům.

blízké, nabízíme odlehčovací služby (7 služeb). V rámci terénní pečovatelské služby zajistily Charity v roce 2014 přes

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Našim klientům nabízíme všechny druhy i formy sociálních služeb, definovaných zákonem o sociálních službách
č. 108/2006 Sb. a souvisejícími předpisy.

320 tisíc vykonaných návštěv.
K dispozici jsou také denní (5 služeb) a týdenní (1 služba)
stacionáře či centra denních služeb (2 služby).
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

RS) nebo zařízení chráněného bydlení (1 služba pro nemocné

při kontaktu s úřady a zprostředkování pomoci. V posledních

RS a jejich rodinné příslušníky). Specializované zdravotnic-

letech se často věnují také dluhovému či právnímu poraden-

ké a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou mozko-

ství. Naše Charity provozují 11 poraden, které poskytly své

míšní sklerózou Domov sv. Josefa v Žirči, které provozuje

služby 4684 klientům a v součtu vykázaly přes 9500 kontaktů

Oblastní charita Červený Kostelec, je prvním a stále jediným

a intervencí.

modelovým zařízením pro pacienty s touto nevyléčitelnou
chorobou v ČR.

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 C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Služby tohoto druhu napomáhají osobám, které jsou ohro-

Diecézní charita Hradec Králové provozuje Půjčovnu zdra-

ženy sociálním vyloučením. Do této kategorie patří služby

votnických pomůcek pro nemocné závažnou a nevyléči-

lidem bez domova: nízkoprahová denní centra (4 služby,

telnou Huntingtonovou chorobou (HCH) ve spolupráci se

v minulém roce je navštívilo přes 19 tisíc mužů a žen, aby se

Společností pro pomoc nemocným HCH.

osprchovali a dostali stravu), noclehárny (2 služby, přespání

Prostor pro setkávání maminek (rodičů) s dětmi v předškol-

poskytly 396 osobám) a azylový dům (1 služba s celkovou ka-

ním věku nabízejí charitní mateřská a rodinná centra ve 13

pacitou 40 míst).

místech diecéze.

Pro matky s dětmi v nouzi jsou útočištěm azylové domy
pro matky s dětmi v tísni (3 domy s celkovou kapacitou 154
míst). K výše uvedené pomoci se často přidružují další služby, jako terénní programy (2 služby) nebo sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (14 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 (3 služby).
Smysluplný program mládeži a dětem, které jsou ohroženy
společensky nežádoucími jevy, nabízejí nízkoprahové kluby
pro děti a mládež (9 zařízení).
Pro rodiny s dítětem, 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
(4 služby).
Charity realizují také další projekty sociální intervence,
jako například sociální rehabilitace (5 služeb).

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
V průběhu roku 2014 Charity provozovaly celkem 16 středisek domácí péče – charitní ošetřovatelské služby (CHOS),
ve kterých pracovalo 181 zdravotních sester, které vykonaly
407 585 návštěv u 7 842 klientů. 15 středisek CHOS poskytuje
také domácí hospicovou péči, 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.
Prožít poslední chvíle života doma a v kruhu svých blízkých
umožňuje těžce nemocným a umírajícím mobilní hospic
a domácí hospicová péče (2), kterou poskytují Charity v celé
diecézi.

6

OSTATNÍ SLUŽBY
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Charity pomáhají také pěstounským rodinám. Služby pro
pěstouny zajišťuje 7 našich Charit.
Volnočasová centra (2) nabízejí různé zájmové a vzdělávací aktivity pro místní děti a mládež.
Podporujeme také dobrovolnictví. Desítka charitních dobrovolnických center nabízí dobrovolnické programy na pomoc
seniorům a nemocným, dětem a mládeži nebo handicapovaným. Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních Charit i jiných neziskových organizací a při Tříkrálové sbírce.
Charity realizují také projekty pomoci osobám znevýhodněným na trhu práce.
Lidem v soc. nouzi nebo krizové situaci jsou určeny charitní
sociální šatníky (5) a potravinová pomoc pro potřebné.
Nové služby a projekty v regionech
Sociální rehabilitace při Duhovém Atriu, Kutná Hora
(provozuje Oblastní charita Kutná Hora) – nová služba pro
lidi bez domova
Sociální sprcha, Ústí nad Orlicí (provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí) – nová služba pro lidi bez přístřeší
Domácí hospic sv. Michaela, Polička (provozuje Oblastní charita Polička) - nová služba pro těžce nemocné
a umírající
Domácí hospicová péče, Hradec Králové (provozuje
Oblastní charita Hradec Králové) – nové samostatné středisko pro těžce nemocné a umírající od roku 2014
Centrum Korálek, Jičín (provozuje Oblastní charita Jičín)
– nové samostatné středisko od roku 2014, které poskytuje
služby pro pěstouny
Projekty
Projekt Rozšíření Domova sv. Josefa (realizuje OCH
Červený Kostelec) - rekonstrukcí zbývající části bývalého
pivovaru a fary v areálu Domova sv. Josefa v Žirči vznikne
další rehabilitační centrum včetně vodoléčby, zázemí pro
zdravotní personál a 44 nových lůžek pro nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Projekt je financován
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod.
Projekt MATAPE do světa (realizuje OCH Pardubice od
1. 7. 2014 - 30. 6. 2015) - financovaný z Erasmu + KA1
– vzdělávání a prezentace projektu MAMI, TATI, PEČUJ,
PRACUJ v zahraničí.

Projekt Komplexní paliativní péče o těžce nemocné
a umírající při Hospici Anežky České (realizuje OCH
Červený Kostelec od října 2013 do září 2015) - komplexní
program péče o těžce nemocné a umírající propojí lůžkové
pobytové služby v Hospici Anežky České, ambulantní péči
a terénní služby mobilního hospice. Přínosem je i vybavení
půjčovny zdravotnických pomůcek. Projekt je financován
z prostředků Švýcarských fondů prostřednictvím MZ ČR.

Projekt Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou (realizuje OCH Červený Kostelec) doba realizace sub-projektu 10/2014 – 09/2016. V rámci tohoto projektu je vytvářen komplexní program péče o nemocné
roztroušenou mozkomíšní sklerózou v Domově sv. Josefa
v Žirči. Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
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POMOC UPRCHLÍKŮM A CIZINCŮM

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 MVČR, Cizinecká policie, krajské, městské a obecní úřady, úřady práce, Správa uprchlických zařízení
MV ČR (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
charita Ústí n. Orlicí v pobytovém středisku zajišťuje služby
sociálního šatníku.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Integrační centrum pro cizince
Sociální poradenství pro cizince a uprchlíky
Komplexní asistenční služby pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
Právní a sociální poradenství a zdravotní asistence pro
žadatele o udělení mezinárodní ochrany (azylu)
Zájmové aktivity pro žadatele o udělení mezinárodní
ochrany v PoS MV ČR
Služby sociálního šatníku v PoS MV ČR

ČINNOST V ROCE 2014:
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 1081 cizincům ze 65
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zemí, nejčastěji z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Mongolska,
Běloruska, Sýrie, Arménie a dalších zemí. 3 osoby byly
bez státní příslušnosti. Uskutečnilo se 82 ambulantních
a 728 terénních kontaktů, 548 ambulantních a 421 terénních
intervencí.
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.
Projekt v roce 2014 podpořily: MPSV ČR, Královéhradecký
kraj, Tříkrálová sbírka.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE
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) na území Královéhradeckého kraje do většinové společnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí a vychází z Aktualizované koncepce
integrace cizinců Společné soužití.
Centrum poskytuje cizincům ze třetích zemí bezplatně
tyto služby:
Informační činnost
Sociální a právní poradenství
Kurzy češtiny a kurzy sociokulturních dovedností v Hradci
Králové i v regionech (Náchod, Dvůr Králové n/L, Jičín, Hořice, Trutnov, Smiřice)
Dobrovolnictví – doučování cizinců s dobrovolníky
Multikulturní a integrační aktivity, besedy a přednášky

Poradenství, informační činnost, překladatelské a tlumočnické služby
V roce 2014 využívala služby Integračního centra pro cizince řada klientů z řad cizinců ze třetích zemí. Nejpočetněji
byli zastoupeni cizinci z Ukrajiny, Vietnamu, Ruska, Mongolska, Běloruska, Sýrie, Arménie a Turecka. Sociální
a právní poradenství bylo poskytnuto 998 cizincům.
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 mediátorů. Celkem
bylo poskytnuto 100 h. tlumočnických a překladatelských služeb.
Integrační kurzy češtiny a sociokulturních dovedností pro
cizince
V roce 2014 probíhaly integrační kurzy češtiny a kurzy sociokulturních dovedností v Hradci Králové a také v regionech
– v Náchodě, Dvoře Králové n. L., Trutnově, Jičíně, Hořicích
a Smiřicích. Uskutečnilo se 24 jazykových kurzů a 26 kurzů
sociokulturní orientace. Kurzů češtiny pro cizince se zúčastnilo 376 cizinců a kurzů sociokulturní orientace 299
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 2014 zorganizovalo 28 multikulturních akcí a integračních aktivit ve
spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu,
kterých se zúčastnilo přes 2600 členů majoritní české společnosti a kolem 900 cizinců. Byly to například akce Setkání národů, kde v jeden den představilo svou zemi 35 zemí, přednášky
o zemích Latinské Ameriky pořádané ve spolupráci s Filozofickou fakultou UHK, beseda s novinářkou Petrou Procházkovou,
multikulturní večery, vernisáže fotografií s cizineckou tématikou, Týden pro Blízký východ apod.
Centrum dále nabízí zázemí pro volnočasové a zájmové
aktivity jako jsou například Taneční klub, Multikulturní klub
dětí a mládeže, Výtvarný kroužek, Dámský klub nebo divadelní soubor Světáci. Podporuje zájmové a svépomocné skupiny cizinců jako např. Mezinárodní kulturní institut Klíč. Pořádá sportovní turnaje a akce pro rodiny s dětmi. V roce 2014
proběhlo 116 setkání a akcí, kterých se zúčastnilo přes 400
cizinců a 300 příslušníků majoritní společnosti.
Pracovnice centra uspořádaly v roce 2014 také 30 besed
na školách pro celkem 699 žáků v Královéhradeckém kraji,
do kterých se zapojili také cizinci jako asistenti školitelů. Cyklus besed byl rozdělen na 3 navazující moduly: „Právo na
odlišnost“, „Cizincem v jiné zemi“ a „Odbourávat stereotypy“.
Žáci a studenti měli možnost seznámit se interaktivní formou

s problematikou odlišnosti, vzájemného soužití a přijetím cizinců.
Dobrovolnický program Rafael
Do dobrovolnického programu Rafael DCH HK na pomoc
cizincům se v roce 2014 zapojilo 24 dobrovolníků, kteří pomáhali s češtinou i jinými předměty 30 cizincům. Dobrovolníci
v tomto programu odpracovali celkem 364 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.

Foto: Světáci na festivalu Poznejme se navzájem 2014 v Hradci Králové vystoupili s hudební pohádkou Moucha Cokotoucha.

Integrační centrum pro cizince spolupracovalo v průběhu
roku 2014 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
Poradna pro cizince a uprchlíky
Integrační kurzy pro cizince
Podpora integrace cizinců
Podpora multikulturní výchovy dětí a mládeže a interkulturního dialogu
Dobrovolnické aktivity mládeže s dětmi, seniory a cizinci
Setkání národů

Projekty v roce 2014 podpořily: Evropský fond pro integraci
státních příslušníků třetích zemí, MV ČR, MŠMT ČR, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Tříkrálová
sbírka.
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KOMPLEXNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY
S UDĚLENOU MEZINÁRODNÍ OCHRANOU
Komplexní asistenční služby zahrnují právní a sociální poradenství a zdravotní asistenci pro osoby, kterým byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana. Služby byly poskytovány na území
Královéhradeckého, Pardubického a Středočeského kraje.
Jednalo se především o podporu integrace do většinové
společnosti:
právní a sociální poradenství
vybavování integračních bytů nábytkem a zákl. zařízením
zprostředkování kontaktu s lékaři a zdrav. zařízením
asistenci při hledání zaměstnání
zajištění rekval. a vzdělávacích kurzů pro dospělé a děti
volnočasové aktivity atd.
Služby byly poskytovány v IAS Jaroměř Josefov a PoS Kostelec nad Orlicí. Celkem byly služby v roce 2014 poskytnuty 70 osobám s udělenou mezinárodní ochranou.
Projekt v roce 2014 podpořily: Evropský uprchlický fond

PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
A ZDRAVOTNÍ ASISTENCE PRO ŽADATELE
O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY (AZYLU)
Poradci poskytovali právní a sociální poradenství žadatelům o udělení mezinárodní ochrany v PoS MV ČR Kostelec
nad Orlicí 3x týdně po celý rok. Poradenských služeb využilo
celkem 226 klientů ze 33 zemí, nejčastěji z Ukrajiny, Ruska, Arménie, Sýrie, Iráku, Nigérie a dalších zemí. 6 klientů
bylo bez státní příslušnosti.
Jednalo se především o zprostředkování informací o povinnostech účastníka řízení, o právních předpisech týkajících se
azylového řízení a o systému státní správy v této oblasti. Dále
šlo o asistenci při sepisování podání souvisejících s řízením
o udělení azylu, nejčastěji při sepisování žaloby proti zamítnutí
žádosti o udělení azylu.
V rámci projektu bylo poskytováno poradenství v oblasti
zdravotní asistence a příspěvky na doplatky za zdravotní péči
a léky, rehabilitační a kompenzační pomůcky.
Služby jsou poskytovány na základě principů občanského
poradenství: bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně.
Vzhledem k jazykové bariéře je využíváno také tlumoč. služeb.
Projekt v roce 2014 podpořily: Evropský uprchlický fond,
Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.

debníci z řad dospělých vystupovali při různých kulturních
a společenských příležitostech v PoS i mimo PoS: Den otevřených dveří v PoS, Refufest 2014, Setkání národů 2014, na
soutěžích v ZŠ Kostelec n. O. atd.
Počty návštěv dílen v roce 2014:
Hudební dílna
402 návštěvy
Řezbářská dílna
381 návštěva
Dílna ručních prací
376 návštěv
Projekt v roce 2014 podpořily: SUZ MV ČR, Evropský
uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.

SLUŽBY SOCIÁLNÍHO ŠATNÍKU V POS MV 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 460 klientů, celkem
bylo vydáno 2 979 ks ošacení.
Projekt v roce 2014 podpořily: SUZ MV ČR, Evropský
uprchlický fond, Tříkrálová sbírka.

OSTATNÍ AKTIVITY
DCH HK se podílí finančními příspěvky na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti, pro které se pořádají v PoS
MV ČR výlety, soutěže, prázdninové pobyty na horách atd.
Snažíme se částečně finančně podporovat také talentované
děti, které navštěvují různé zájmové mimoškolní aktivity nebo
dojíždějí do střední školy. Pozornost věnujeme uprchlíkům,
kteří jsou zdravotně a sociálně znevýhodněni.
PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC
CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
EVROPSKÝM UPRCHLICKÝM FONDEM, EVROPSKÝM
FONDEM PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
TŘETÍCH ZEMÍ, MVČR, MPSV ČR, SUZ MVČR, MŠMT ČR,
KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM, STATUTÁRNÍM
MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ A Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO ŽADATELE
O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
V POS MV ČR - ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA,
DÍLNA RUČNÍCH PRACÍ A HUDEBNÍ DÍLNA
Řezbářská dílna a dílna ručních prací byly v provozu po
celý pracovní týden, hudební dílna 3x týdně. Jde o společný
projekt DCH HK a SUZ MV ČR. Vedoucí pracovníci – rodilí mluvčí - zajišťují odborně činnost dílen a jednotlivé aktivity
– dřevořezbu, výrobu dekorativních předmětů, šití a úpravu
oděvů, pletení, háčkování, vyšívání atd. Výrobky z těchto dílen
byly vystaveny v rámci Dne otevřených dveří v PoS a při dalších akcích mimo uprchlické zařízení.
Dětský sbor Vlaštovky složený z dětí žadatelů a další hu-
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Kontakt:
Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA
- 3. patro), 500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 492 604 940
Skype: poradnahk
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
www.cizincihradec.cz
Facebook: cizincihradec

POMOC POSTIŽENÝM POVODNĚMI

POSKYTUJEME POMOC LIDEM POSTIŽENÝM ZÁPLAVAMI
Foto: Pomoc dobrovolníků Oblastní charity Jičín při odklízení následků povodní v obci Rudník u Hostinného. Foto: archiv Oblastní charity Jičín

Diecézní katolická charita Hradec Králové v roce 2014 pokračovala v poskytování cílené pomoci rodinám postiženým
povodněmi v červnu 2013 na Trutnovsku. Po úspěšné realizaci česko-německého projektu v roce 2013, který v tomto
regionu pomohl s obnovou bydlení 40 vyplaveným domácnostem, byly v uplynulém roce rozdělovány finanční prostředky
z veřejné povodňové sbírky Charity ČR. Z charitního povodňového konta bylo v roce 2014 rozděleno 1 260 000,- Kč
do 45 postižených rodin v devíti postižených obcích na
Trutnovsku.
Následnou pomoc po povodních poskytovala Charita především seniorům, rodinám s handicapovanými členy a rodinám,
které se potýkají s finanční tísní a nezaměstnaností:
Finanční pomoc
Zapůjčení vysoušečů
Pomoc občansko-právní poradny a psychická podpora

Poskytování následné pomoci po povodních probíhalo ve
spolupráci se sociálními odbory místních úřadů, které pomáhaly s vyhledáváním nejpotřebnějších domácností, a byla realizována do konce března 2014.
Zmíněný česko-německý projekt v roce 2013 pomohl obyvatelům osmi obcí na Trutnovsku, které byly zasaženy červnovými povodněmi. Do 40 postižených domácností byla rozdělena finanční pomoc v celkové výši 1 200 000 Kč, kterou
poskytla Německá charita v rámci tohoto projektu s názvem
„Spolufinancování vysoušečů pro obnovení obydlí jakož i finanční pomoc a sociální doprovázení domácností postižených
povodní v Hradci Králové, Česká republika, 2013“. Diecézní
charita Hradec Králové byla partnerem tohoto projektu.
Charita díky své celorepublikové síti pomáhá ve všech regionech postižených povodněmi. Více informací najdete na
http://povodne.charita.cz/.

Děkujeme všem, kteří přispěli do charitní sbírky na povodně i všem sponzorům.

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 nebo válečnými konflikty a rozvojovým státům třetího světa.
Charita ČR zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou spolupráci v řadě zemí - v zemích Evropy a bývalého SSSR:
Moldavsko, Gruzie, Kosovo, Čečna – Ruská federace, Ukrajina; v asijských zemích: Mongolsko, Kambodža, Filipíny,
Nepál; v afrických zemích: Jižní Súdán, Zambie, Etiopie;
na Blízkém východě: v Sýrii, Jordánsku, v Palestině a Iráku.

Programy a projekty se týkají poskytování vzdělávání, obnovy
zdrojů obživy a zlepšování schopností a znalostí našich místních partnerů.
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, výstavby bydlení a zemědělských aktivit
v chudých oblastech – viz kapitola ADOPCE NA DÁLKU® –
PROJEKT NA POMOC CHUDÝM DĚTEM V INDII.

D I E C É Z N Í C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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ADOPCE NA DÁLKU®

- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

POMÁHÁME BEZ HRANIC
Foto: Karnataka - indické děti podporované v projektu Adopce na dálku® na školní besídce.

Posláním projektu Adopce na dálku® je podpora vzdělání
dětí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své
rodinné a kulturní zázemí. V praxi probíhá tak, že se koordinátor projektu v ČR snaží vyhledat co nejvíce dárců, kteří by byli
ochotni podporovat chudé dítě z Indie roční finanční částkou
5000 Kč. Jde o závazek na dobu minimálně 1 roku.
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci s indickou
diecézí Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 byl projekt
rozšířen do indické arcidiecéze Bangalore. Partnery projektu
jsou arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore,
biskup Most. Rev. Dr. Peter Machado z Belgaum a od roku
2010 biskup Most. Rev. Dr. Derek Fernandes z Karwaru.
V rámci projektu Adopce na dálku® jsou v Indii realizovány také návazné humanitární projekty zaměřené na podporu
vzdělání, výstavbu bydlení a zemědělských aktivit v chudých
oblastech Indie.

ČINNOST V ROCE 2014:
Díky finanční podpoře dárců bylo k 31. 12. 2014 do projektu
Adopce na dálku® zapojeno 2230 chudých indických dětí.
Během roku 2014 byla ukončena podpora 423 indických žáků
a studentů zapojených do programu. Důvodem ukončení podpory bylo završení jejich studia nebo rodinné důvody. Nově
bylo zapojeno 171 dětí. Do Adopce na dálku® se zapojují jak
jednotlivci, tak rodiny, studenti, školy, různá společenství lidí
a kolektivy zaměstnanců. Od roku 2000 projektem prošlo již
přes 5500 dětí.
Příspěvky dárců byly použity na úhradu nákladů spojených
se školní docházkou konkrétních dětí z chudých indických rodin - tj. na školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu,
stravu, dětský prázdninový tábor a v případě potřeby i na cestovní výdaje. Z příspěvku byly také uhrazeny dárky k Vánocům
a v rámci prázdninového tábora.
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V roce 2014 se na několika různých místech konaly prázdninové tábory pro děti, které probíhaly v místních jazycích.
Hlavní důraz byl kladen na témata rozvíjející osobnost. Děti
i dobrovolníci se jich aktivně účastnili.
Kromě předškoláků, žáků a studentů v Indii dárci podpořili
2 indické studentky medicíny, které studují na Lékařské fakultě v Hradci Králové.

PROPAGACE A SPOLUPRÁCE
SE STUDENTY V ČR
Pro veřejnost, školy a organizace nabízíme v rámci projektu
přednášky a besedy na téma Adopce na dálku® a Indie
- země plná kontrastů. Nově pořádáme besedy ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem DCH HK. Tématem je Adopce
na dálku® - pomoc chudým lidem v Indii a dobrovolná činnost
v ČR - poskytované služby v Královéhradeckém kraji. V průběhu roku 2014 zaměstnanci projektu uspořádali pro školy
a veřejnost 13 přednášek, kterých se zúčastnilo přes 300 posluchačů.
Projekt byl prezentován na 3 setkáních pro veřejnost, které
pořádaly neziskové organizace. Již tradičně jsme se v Hradci
Králové zúčastnili například Festivalu sociálních služeb „Poznejme se navzájem“ v červnu a také festivalu „Setkání národů“ v listopadu, kde se návštěvníci mohou seznámit s lidmi
z různých zemí a kultur, kteří žijí, pracují anebo studují v Královéhradeckém kraji.
V roce 2014 absolvovalo v projektu Adopce na dálku® praxi
5 studentů VŠ, kteří se více seznámili s projektem a pomáhali
v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informováni
o projektech DCH HK v oblasti sociálních a zdravotních služeb
pro občany Královéhradeckého kraje. V projektu Adopce na
dálku® vykonalo svou praxi již celkem 52 studentů.

Návazné rozvojové projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - podpora bydlení
chudých rodin s dětmi
Důvodem pro realizaci tohoto projektu jsou velmi žalostné
životní podmínky řady indických rodin, zejména pak bydlení. V roce 2014 se indickým partnerům podařilo postavit 11
domků a pro 7 dalších domů byly připraveny základy. Projekt
„Podpora bydlení chudých rodin s dětmi“ je realizován na území indické diecéze Belgaum.
Z Tříkrálové sbírky 2014 bylo na tento účel věnováno
572.545 Kč, z části výtěžku určeného pro humanitární pomoc
do zahraničí. Na projekt přispěli také dárci Adopce na dálku®
celkovou částkou 40.124 Kč. Po dobu trvání projektu Domky
pro chudé se s pomocí štědrých dárců podařilo postavit již 109
a opravit 25 domků.

PROVOZ ŠKOLNÍHO AUTOBUSU PRO DĚTI
Z VESNICE MANSAPUR - oblast BELGAUM
Od roku 2010 je dětem z vesnice Mansapur pro jízdu do
školy několikrát denně k dispozici školní autobus. Během cesty se o děti starají pečovatelka a řidič. V autobuse je učí různá
společenská pravidla, mluvit anglicky, společně s dětmi zpívají, soutěží atd. Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 v královéhradecké diecézi byl tento projekt podpořen částkou 58.000 Kč.

PRŮMYSLOVÉ ŠKOLÍCÍ CENTRUM - oblast
SENAPATI, MARAM

Příběh paní Nirmaly
Paní Nirmala pracuje jako vychovatelka ve škole, kterou provozuje biskupství v Belgaum. Jako samoživitelka se stará
o dvě děti. Její životní podmínky jsou velmi špatné, proto požádala o pomoc s výstavbou bydlení. Z darů byl postaven dům
pro rodinu paní Nirmaly, která všem dárcům děkuje za pomoc.

KVALIFIKAČNÍ KURZY V ARCIDIECÉZI
BANGALORE
V listopadu 2014 začaly ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore desetiměsíční kvalifikační kurzy. Studenti se v nich mohou vyučit v oboru krejčová, opravář mobilů a řidič z povolání.
Ročně by mělo těmito kurzy projít až 130 mladých lidí, kteří
s pomocí arcidiecéze v Bangalore budou mít již během studia
podepsanou pracovní smlouvu s organizací, ve které budou
pracovat po obdržení certifikátu o úspěšném ukončení kurzu.
Dárci Tříkrálové sbírky 2014 přispěli na vzdělávání mladých
lidí celkovou částkou 202.000 Kč.

VEČERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V ARCIDIECÉZI
BANGALORE
Díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky bylo v červnu 2014,
společně se začátkem školního roku v Indii, zahájeno večerní
vzdělávání dětí. V odpoledních a večerních hodinách je dětem
školního věku poskytováno doučování a pomoc při úkolech.
Na tento projekt byla poskytnuta částka 180.000 Kč.

ZDRAVOTNICKÝ FOND
Mladé ženy v šicí dílně, která byla rovněž pomocí dárců vybavena
šicími stroji, a byl tak zajištěn její provoz.

Ve školícím centru Maram v oblasti Senapati se od 10. 2. do
24. 4. 2014 uskutečnil vzdělávací kurz pro budoucí švadleny.
Absolvovalo jej 10 mladých žen ve věku od 19 do 26 let. Dívky
obdržely certifikát 1. 5. 2014. Tento kurz byl hrazen z příspěvků dárců Tříkrálové sbírky 2014 částkou ve výši 65.000 Kč.
Projekt je určený pro dívky, které nedokončily školní docházku
anebo mají minimální vzdělání. Byl realizován ve spolupráci
se společností Dona Bosca. Celková částka, kterou dárci přispěli na tento projekt, činila 150.000 Kč.

Do zdravotnického fondu přispěli v roce 2014 dárci v ČR
částkou 10.006 Kč. Z tohoto fondu je možné v případě nouze uhradit výdaje spojené s operací nebo léčbou dlouhodobě
nemocného dítěte zapojeného do projektu. V roce 2014 byla
finančně podpořena léčba nevidomé dívky Mercy Angel, a to
částkou ve výši 5.000 Kč.
Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 177 (135), E-mail: adopce@hk.caritas.cz
www.adopce.hk.caritas.cz,
Facebook: adopce.dchhk.cz

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, kterým není lhostejný život chudých lidí v Indii a rozhodli se podpořit vlastní projekt Adopce na dálku® i všechny doprovodné projekty. Velice si této pomoci vážíme. Věříme, že se
nám společně podaří v budoucnosti pomoci dalším indickým dětem a jejich rodinám.

D I E C É Z N Í 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
Foto: Dobrovolnictví u pacientů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v rámci programu Gabriel.

Dobrovolnické centrum zřídila Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) v r. 2009 se záměrem šířit
myšlenku dobrovolnictví ve společnosti. Centrum realizuje
tři akreditované dobrovolnické programy – Gabriel na pomoc seniorům a pacientům, Rafael na pomoc cizincům
a Michael pro děti a mládež. V rámci uvedených programů
dobrovolníci pomáhají klientům Integračního centra pro cizince, komunitních center a nízkoprahových klubů, domovů pro
seniory, zařízení pro zdravotně postižené a pacientům v nemocnici.
Posláním Dobrovolnického centra DCH HK je také napomáhat vzniku nových dobrovolnických center, zvýšení počtu
dobrovolníků i zkvalitnění práce s dobrovolníky v Charitách
zastřešených DCH HK, jejich koordinace a metodické vedení.
V rámci královéhradecké diecéze působí celkem 10 dobrovolnických center – v Hradci Králové (2), Havlíčkově Brodě, Chrudimi, Jičíně, Kutné Hoře, Litomyšli, Pardubicích,
Přelouči a Trutnově. Dobrovolnické programy dále realizují
Charity v Červeném Kostelci, Dvoře Králové n/Labem, Poličce,
Rychnově n/Kněžnou, Ústí n/Orlicí a Žirči. Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních Charit nebo jiných neziskových organizací pro seniory, pro děti a mládež, pro handicapované apod.
S dobrovolníky spolupracují i ostatní Charity, zejména při Tříkrálové sbírce.

ČINNOST V ROCE 2014:
Dobrovolnické programy
Dobrovolnické centrum DCH HK realizovalo v roce 2014 tři
akreditované dobrovolnické programy.
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RAFAEL na pomoc cizincům – dobrovolníci doučují cizince češtinu i další školní předměty, konverzují, vysvětlují jim
české zvyky a tradice, nebo jak fungují české úřady, pošty,
školy a další instituce. Někteří dobrovolníci ochotně doučovali i o letních prázdninách studenty, které čekal reparát.
Dobrovolníci pomáhali klientům Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové.
GABRIEL na pomoc seniorům a pacientům - dobrovolníci tráví s klienty domovů důchodců a s pacienty nemocnice
volný čas povídáním, nasloucháním, předčítáním, hraním
her, malováním, procházkou.
Dobrovolnické centrum vysílalo dobrovolníky do Střediska
sociálních služeb v Chlumci nad Cidlinou, do Domova pro
seniory v Hradci Králové a do Fakultní nemocnice Hradec
Králové, kde je o dobrovolnictví stále velký zájem.
MICHAEL na pomoc dětem a mládeži - dobrovolníci jsou
zapojeni do plánování a realizace aktivit nízkoprahového
klubu a komunitních center pro děti a mládež. Vedou kroužky pro děti, doučují, pomáhají s administrativou apod. Mladí a aktivní dobrovolníci vítají možnost si vyzkoušet vedení
skupiny dětí, realizování vlastních nápadů i aktivit a práci
v přátelském kolektivu.
Dobrovolníci pomáhali dětem a mládeži v centrech Občanského sdružení Salinger v Hradci Králové – v nízkoprahovém klubu, v komunitním centrech a ve středisku pěstounských rodin.

V roce 2014 se do dobrovolnických programů a aktivit zapojilo celkem 70 dobrovolníků, kteří odpracovali 2400 dobrovolnických hodin.
V rámci výše uvedených programů byl dobrovolníkům poskytovaný kompletní dobrovolnický servis - smlouva o dobrovolnické činnosti, proškolení, supervize, pojištění, společná
setkávání.

Metodická podpora oblastních a farních Charit
v oblasti dobrovolnictví
Dobrovolnické centrum DCH HK metodicky podporuje oblastní a farní Charity v oblasti dobrovolnictví – informační
servis, konzultace projektů a dobrovolnických programů, společné projektové žádosti. Pořádá kolegia koordinátorů dobrovolníků, sloužící zejména pro výměnu dobré praxe.

Evropská dobrovolná služba (EDS)
DCH HK má akreditaci vysílající organizace pro EDS, která nabízí mladým zájemcům o dobrovolnictví vyjet do Evropy
a pomáhat ve vybrané organizaci v zahraničí. Koordinátorka
projektu poskytuje zájemcům informace o EDS, pomáhá najít
a kontaktovat zahraniční organizaci a zajišťuje výjezd dobrovolníka. V roce 2014 se vrátila naše dobrovolnice z dobrovolnické služby v Irsku, kde organizovala volnočasové aktivity pro
lidi se zdravotním postižením. Roční pobyt v Irsku dobrovolnici
přinesl plno cenných osobních i profesních zkušeností a také
zážitků.

Propagace dobrovolnictví
Po celý rok probíhala propagace dobrovolnictví a činnosti
centra na SŠ a VŠ formou besed se studenty. Dobrovolnické
centrum prezentovalo svou činnost také na Festivalu sociálních služeb Poznejme se navzájem 2014 v Hradci Králové, na
akcích DCH HK a Univerzity Hradec Králové.

Počet dobrovolníků Charit v královéhradecké diecézi v roce 2014:

Při Tříkrálové sbírce 2014 v královéhradecké diecézi pomáhalo celkem 10 972 dobrovolníků.
Projekt v roce 2014 podpořily: MV ČR, Královéhradecký kraj a Tříkrálová sbírka
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/dobrovolnictvi/
Facebook: dobrovolnici.dchhk.cz

„Dobrota se vrací za vrata dobrých.“ Perské přísloví
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15

PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
PRO NEMOCNÉ HUNGTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále DCH HK) provozuje od r. 2004 půjčovnu zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou. V půjčovně jsou k dispozici
především finančně 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.

křeslo Halesworth

křeslo Omega

SPEKTRUM SLUŽEB:
V půjčovně jsou k dispozici 2 typy speciálních křesel vč.
antidekubitních podložek, elektrická polohovací lůžka
vybavená polstrovanými bočnicemi a vanové zvedáky.
Zapůjčované pomůcky zvyšují komfort a bezpečí postiženého
a usnadňují situaci pečujícím osobám. Křesla jsou pohodlná
a nastavitelná, zabraňují sklouznutí pacienta. Jsou předávána
na základě doporučení ošetřujícího odborného lékaře, obvykle do dlouhodobého užívání. Po dohodě zajistí organizace dovoz pomůcky na místo určení.

polohovací lůžko

elektrický vanový zvedák

ČINNOST V ROCE 2014:
K 31. 12. 2014 bylo v půjčovně evidováno 7 ks křesel Halesworth a 10 ks křesel Omega, 4 elektrické vanové zvedáky
a 2 elektrická polohovací lůžka. V r. 2014 bylo nemocným a jejich rodinám zapůjčeno celkem 9 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.
Projekt v roce 2014 podpořily: Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.
Kontakt: tel. 495 063 135
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Foto: Tříkrálová sbírka v obci Vrchoviny u Nového Města nad Metují. Foto poskytla: Ludmila Horáková

Všech 21 Charit královéhradecké diecéze se s pomocí
Diecézní katolické charity Hradec Králové (dále jen DCH HK)
zapojilo do 14. 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+2014. Do 3135 úředně zape-

četěných pokladniček se podařilo vybrat od štědrých dárců 12
234 006 Kč. Další dárci přispěli formou DMS, a tak celkový
výtěžek v královéhradecké diecézi činí 12 478 697 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.
Srdečné poděkování patří všem dárcům, koledníkům a dobrovolníkům, kteří zajišťovali organizaci sbírky a doprovodné
akce - tříkrálové koncerty, živé betlémy, výtvarné a fotografické
soutěže, tříkrálové průvody ad.

Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky 2014

PROJEKTY OBLASTNÍCH A FARNÍCH CHARIT: 65% z celkového výtěžku se podle pravidel Tříkrálové sbírky vrací do
místa konání, aby je mohly Charity použít na realizaci předem schválených záměrů. Podrobný přehled těchto projektů
je uveřejněn na www.hk.caritas.cz. Více také na www.trikralovasbirka.cz.
PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: 15% bylo přiděleno DCH
HK, která v královéhradecké diecézi zaštiťuje organizaci sbírky. Z těchto prostředků v r. 2014 podpořila tyto vlastní projekty: půjčovna zdravot. pomůcek pro nemocné Huntingtonovou
chorobou, humanitární sklad, projekty na pomoc cizincům
a uprchlíkům, práce s dobrovolníky a pomoc při mimořádných
událostech.

DCH HK a Charity královéhradecké diecéze dále přispěly na
rozvojové projekty realizované v Indii v rámci Adopce na dálku®. Konkrétně na kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a na večerní vzdělávání dětí v oblasti Bangalore - Karnataka. Díky Tříkrálové sbírce proběhl vzdělávací
kurz pro 10 mladých švadlen v oblasti Senapati a byl zajištěn
provoz školního autobusu v oblasti Mansapur.
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%).

Děkujeme všem dárcům za štědrost
a solidaritu
D I E C É Z N Í 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: Charitní pouť v Neratově k 350. výročí královéhradecké diecéze. Foto: archiv DCH HK

Charitní pouť v Neratově
Neratov u Bartošovic v O.h.: Neratovské poutní slavnosti
2014 byly spojeny s oslavami 350 let založení diecéze a 20
let fungování Diecézní charity Hradec Králové. Slavnostní mši
sv. v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie celebrovali
v neděli 16. 8. 2014 biskup J. E. Mons. Jan Vokál společně
s indickým arcibiskupem Most. Rev. Dr. Bernardem Morasem
z Bangalore, Mons. Josefem Suchárem a kněžími diecéze.
Zástupci regionálních Charit přednesli přímluvy za své klienty
a zaměstnance. Biskup Vokál požehnal přinesené obětní dary,
které symbolizovaly činnost Charity pro nemocné a potřebné.
V závěru předali biskupové ocenění charitním zaměstnancům
za jejich obětavou práci pro nemocné a potřebné. Zlatým charitním křížem bylo oceněno 6 charitních pracovnic, stříbrným
13 zaměstnanců.
Pro poutníky byl připraven duchovní, kulturní i charitativní
program, např. charitativní Běh naděje, koncerty, divadlo, beseda o Adopci na dálku® s indickým arcibiskupem Morasem
a biskupem Janem Vokálem, výstava fotografií a příběhů ke
20. výročí charity v diecézi, jarmark řemesel a výrobků z dílen
nebo ukázky pomůcek a vozítek ad. Charitní pouť uspořádaly
Sdružení Neratov, Diecézní charita Hradec Králové, o. s. Pons
21, Římskokatolická farnost Neratov a regionální Charity.

lil koncertem, kde vystoupili americký saxofonista a zpěvák
David Wiljo Kangas, italská zpěvačka Giulia Catania, Oxana
Evsina z Ruska, kapela MBUNDA AFRIKA z Konga, skupina
DUNJIN GARAV z Mongolska a taneční soubor SAHAR. Závěrečnou píseň Hallelujah věnovali účinkující zemím, kde lidé
na rozdíl od nás žijí v těžkých životních podmínkách.
Multikulturní akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince
při DCH HK společně se zahraničními studenty FF UHK, LF
UK a se SUZ MV ČR – PoS Kostelec n.O. Festival se uskutečnil díky podpoře Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí, MŠMT ČR, Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje. Posláním festivalu je
předcházet vzniku předsudků vůči cizincům, kteří u nás hledají nový domov.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích
zemí.

Setkání národů 2014
Hradec Králové: Pětatřicet zemí ze čtyř kontinentů představilo svou kulturu, tradice i kuchyni 6. 11. 2014 na Setkání
národů v hradeckém Adalbertinu. Festival přilákal téměř tisícovku návštěvníků a zahájení se zúčastnili významní hosté
jako náměstkyně primátora města Ing. Anna Maclová, krajský
radní PaedDr. Mgr. Josef Lukášek a prezident DCH HK Mons.
Josef Suchár. V dopoledním programu se žáci desítky hradeckých škol utkali ve znalostním kvízu. Odpolední program pro
veřejnost zahájila hudební pohádka v podání souboru Světáci
při Integračním centru pro cizince. Vpodvečer festival vyvrcho-
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Foto: Setkání národů 2014 v Hradci Králové. Foto: archiv DCH HK

Den Charity 2014
Královéhradecká diecéze: Naše Charity se v roce 2014
opět zapojily do celostátní kampaně Den Charity, kterou tradičně pořádá Charita ČR na podzim u příležitosti svátku sv.
Vincence (27. 9.), patrona charitních zařízení. Pro širokou

veřejnost připravily dny otevřených dveří, výstavy, koncerty,
divadlo, soutěže a další zajímavé akce pro děti a dospělé.
Integrační centrum pro cizince Diecézní charity uspořádalo
v hradeckém Adalbertinu 8. 10. vernisáž výstavy fotografií
a příběhů cizinců „Jsme ze stejné planety“ od Jindřicha Štreita a Martiny Vašíčkové a výstavy fotografií ze „Setkání národů
2013“ od Luďka Bárty. Akce se zúčastnili také náměstkyně
primátora Ing. Aneta Maclová, vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Ing. Mgr. Jiří Vitvar, ředitel Diecézní charity
RNDr. Jiří Stejskal, partneři z Německa a další hosté.

Kampaň s Nadací České spořitelny 2014
Letohrad: V roce 2014 úspěšně pokračovala spolupráce
Nadace České spořitelny a Charity ČR. V královéhradecké
diecézi Nadace ČS v rámci této společné kampaně finančně
podpořila potřebnou rekonstrukci střechy Stacionáře sv. Františka, který už přes 20 let provozuje Farní charita v Rychnově
nad Kněžnou. Stacionář slouží lidem s mentálním i kombinovaným postižením a autismem. V posledních letech pomáhá
také seniorům. Poškozená střecha mohla být opravena a do
budovy už nezatéká.

anebo se zúčastnily řady dalších benefičních a propagačních
akcí. Některé z nich jsou již tradiční. Zapojily se také do celostátních a regionálních kampaní jako Týden nízkoprahových
klubů, Týden pro duševní zdraví, Den Charity, Světový den
hospicové péče a další. Pro své klienty zorganizovaly jednorázové akce jako karneval, pohádkový les, vánoční besídky,
besedy a další.

OCENĚNÍ V ROCE 2014
Cena Charity ČR
Při příležitosti Dne Charity je každoročně udílena celostátní Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla. Za královéhradeckou diecézi byla v roce 2014 oceněna Ing. Anna Maclová,
bývalá dlouholetá ředitelka Oblastní charity Hradec Králové,
která původní azylový dům na Pouchově přeměnila v moderní
středisko pomoci lidem bez domova a založila domov pro maminky s dětmi. Stála u zrodu Poradny pro lidi v tísni, Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a Střediska
rané péče Sluníčko. Věnovala se domácí zdravotní péči a také
přípravě Domácí hospicové péče.

Ocenění za obětavou práci v Charitě
Festival sociálních služeb „Poznejme se
navzájem“ 2014
Hradec Králové: Na 6. ročníku festivalu, který proběhl 30.
5. 2014 v kampusu UHK, prezentovala DCH HK zejména
svou sociální službu poradenství pro cizince a uprchlíky, Integrační centrum pro cizince, Dobrovolnické centrum a Adopci
na dálku®. Integrační centrum pro cizince DCH HK se zapojilo
i do doprovodného kulturního programu. Divadelní soubor Čechů a cizinců Světáci při uvedeném centru vystoupil s hudební pohádkou „Moucha Cokotoucha“. Oblastní charita Hradec
Králové prezentovala všechny své služby a také výrobky klientů. Akce se konala pod záštitou primátora města a rektora
UHK za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové.
Hlavním pořadatelem festivalu, jehož cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních službách ve
městě Hradec Králové, byla Mgr. Jana Fišerová - Vzdělávací
agentura.

Diecézní charita Hradec Králové ocenila 19 zaměstnanců
za obětavou práci pro nemocné a potřebné na Charitní pouti
u příležitosti 350 let diecéze v Neratově v neděli 16. 8. 2014.
Ocenění Zlatý charitní kříž obdrželo 6 charitních pracovnic:
Marcela Hledíková - účetní z DCH HK, Ludmila Laštovičková
– účetní z OCH Červený Kostelec, Stanislava Holendová –
vrchní sestra z OCH Havlíčkův Brod, Marie Junová – koordinátorka Tříkrálové sbírky, pečovatelka a prodavačka v charitním obchodě z OCH Nové Hrady, Helena Jurenková – vrchní
sestra z OCH Ústí nad Orlicí a Ludmila Synková – zdravotní
sestra z OCH Polička.

Dobrovolníci a zaměstnanci Charity pomáhali
při Národní potravinové sbírce
Královéhradecká diecéze: Do Národní potravinové sbírky
se 22. 11. 2014 zapojili také dobrovolníci a zaměstnanci devíti
našich Charit, konkrétně z Havlíčkova Brodu, Chrudimi, Jičína, Kutné Hory, Litomyšle, Nových Hradů u Skutče, Pardubic,
Trutnova a Ústí nad Orlicí. Dobrovolníci rozdávali lidem propagační letáky a vybírali darované potraviny, které v daných regionech putovaly i do charitních zařízení na pomoc potřebným
lidem v nouzi. Do sbírky se zapojilo třikrát více obchodů, než
v roce 2013, a vybralo se 173 tun potravin. Akci uspořádala organizace Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou
federací potravinových bank a Armádou spásy. Zapojením
do Národní potravinové sbírky se naše Charity také připojily
k mezinárodní kampani Caritas Internationalis „Jedna rodina
lidstva, jídlo pro všechny“.
V roce 2014 Charity v královéhradecké diecézi uspořádaly

Foto: Zlatým charitním křížem byla oceněna také paní Stanislava Holendová z Oblastní charity Havlíčkův Brod, která pracuje jako vrchní
sestra v Charitní ošetřovatelské službě. Vybudovala stabilní tým sester a spolupracovníkům je vždy oporou. V Charitě pracuje od r. 1992,
stála i u zrodu a zavádění domácí hospicové péče v regionu. Foto:
archiv DCH HK

Ocenění Stříbrný charitní kříž obdrželo 11 zaměstnanců a 2 dobrovolnice: Lenka Vlčková – vedoucí pečovatelek
z OCH Červený Kostelec, Jana Ptáčníková – dobrovolnice
Tříkrálové sbírky OCH Havlíčkův Brod, Mgr. Slávka Kunášková – vedoucí střediska Duhové Atrium z OCH Kutná Hora,
Mgr. Markéta Sieglová – vedoucí Střediska rané péče z OCH
D I E C É Z N Í C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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Kutná Hora, Zdeňka Koutníková – vedoucí Domova pro matky
s dětmi z OCH Hradec Králové, Petra Gläznerová – účetní
z FCH Litomyšl, Marie Špicarová – zdravotní sestra a vedoucí
pečovatelek z OCH Trutnov, Radka Holubová – vedoucí Domova pro matky s dětmi Sv. Anna z FCH Náchod, Ing. Anna
Nevrlá – dobrovolnice Tříkrálové sbírky FCH Chrudim, Ing.

Marcela Náhlíková – vedoucí Občanské poradny z OCH Ústí
nad Orlicí, Jana Flídrová - vedoucí Občanské poradny z OCH
Polička, Hana Smutná – pečovatelka a administrativní pracovnice Charity Přelouč a Jana Karasová – propagace a tisk
z DCH HK.

ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Odborná kolegia
Po celý rok 2014 se pravidelně konala setkání odborných
kolegií, kterých funguje v rámci naší diecéze třináct:
Kolegium pracovníků pro práci se seniory
Kolegium pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež
Kolegium pro 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
Zdravotnické kolegium
Kolegium mateřských a rodinných center
Ekonomické kolegium
Kolegium pro účetní
Kolegium pro tvůrce webu
PR kolegium

Semináře pro nové zaměstnance
Pro velký zájem ze strany farních a oblastních Charit byly
opakovaně pořádány Semináře pro nové zaměstnance
Charit s cílem seznámit pracovníky s činností, organizační
strukturou a duchovním posláním Charity. V roce 2014 bylo
realizováno 5 seminářů, kterých se zúčastnilo 76 pracovníků.

Odborné vzdělávací semináře a kurzy
Ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně byly již tradičně realizovány pod vedením paní Mgr. Heleny Komínkové semináře pro
pracovníky zdravotnických a pečovatelských služeb Duchovní
dimenze zdravotníka I. a Duchovní dimenze zdravotníka II.
Zejména pro pracovníky v přímé péči byl uspořádán jednodenní seminář Ošetřovatelské minimum – ošetřování
klientů s DM, Parkinsonem, nácvik polohování na lůžku,
lektorka Mgr. Jana Uhrová.
V souvislosti se zaváděním Nového občanského zákoníku
do praxe bylo naší Charitou organizováno školení Novela
zákoníku práce v souvislosti s NOZ, lektorské činnosti se
ujal Mgr. Tomáš Pavlíček, a Nový občanský zákoník, lektoři
JUDr. Ing. Veronika Ryšávková a JUDr. Pavel Staněk.

20

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 1 4

Mezi další akce realizované v roce 2014 patří semináře:
Základy církevního práva pro zaměstnance církevní
organizace - lektor ICLic. Karel Moravec
Geneze a správa církevního majetku od středověku do
21. století - lektor Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.,Th.D.
Liturgický rok a církevní svátky
- lektorka Bc. Jana Dománková
Fundraising farnosti a organizace
- lektor Mgr. Jiří Kučera
Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky
v pomáhajících profesích - lektoři Mgr. Miroslav Kucej
a Bc. Roman Zatloukal
Novela zákona o sociálních službách ve vztahu
k přípravě na inspekci kvality poskytovaných služeb
- školení pod vedením Mgr. Ivy Kuchyňkové
Etický rozměr práce s klientem - ve spolupráci s OCH
Hradec Králové, pod vedením PhDr. Jana Svobody
Managemet zdravotnictví - školení v rámci vícedenního
setkání zdravotnického kolegia, lektoři Ing. Pavel Svobodník a Bc. Lenka Polletová
Specifika komunikace s Romy - školení na podnět pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, přednášela Mgr. Jana Poláková, PhD.

Nedílnou součástí péče o pracovníky Charit se již tradičně
stala vícedenní setkávání ředitelů, dále setkávání vedoucích
služeb ať už v rovině vícedenních kolegií či jiných vzdělávacích aktivit. Charity realizují také vlastní vzdělávací projekty
s cílem zvýšení kvalifikace pracovníků a ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Edukační centrum Háčko (Oblastní charita Červený Kostelec)
V r. 2014 probíhaly v Edukačním centru Háčko Oblastní
charity Červený Kostelec tematické vzdělávací semináře,
školení a kurzy pro lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kterých se zúčastnilo celkem 550 zájemců.

EKONOMIKA
Výkaz zisků a ztrát DCH HK k 31. 12. 2014
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Rozvaha k 31. 12. 2014 – DCH HK

Kompletní znění účetní závěrky (vč. její přílohy) je ke stažení elektronicky na odkazu http://hk.caritas.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/
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Hospodaření dle činností 2014
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