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ÚVODNÍ SLOVO
Milí a váení,
rok se s rokem sešel a do rukou se vám opět dostává naše výroèní zpráva. Shrnuje ve velké zkratce
ohromné nasazení stovek lidí v kadodenní péèi o ty, kteří naši pomoc potřebují. Jim všem, které moná
poznáte, a je třeba někdy budete potřebovat, patří velký dík. Velký dík patří také všem, kteří nám svými
dary (nejen) v rámci Tříkrálové sbírky, èi Adopce na dálku umonili a umoňují nebýt závislí na
„penězích daňových poplatníků“  jak se dnes skloňuje ve všech pádech…
Nedávno jsem u jednoho kamaráda na
facebooku narazil na tento obrázek (zdroj:
facebook):
Snad jeho pouitím nenaruším něèí autorská práva, pokud
ano, předem se omlouvám. Ale zaujalo mne, kolik dnes
potřebujeme slov. Nepoèítal jsem slova ani v Desateru, ani
v americké ústavě, za to věřím poètu slov ve vyhlášce o zelí. Je to
toti něco, s èím se potýkáme dnes a denně. Nové předpisy
a vyhlášky, nové zákony, kadý týden něco nového k připomínkování - stovky a tisíce slov…
„Transparentnost“, „zkvalitnění“, „úèinná kontrola“, jo
a málem bych zapomněl na „monitoring“  to jsou hity dneška. Že
v sociálních slubách u na èlověka nemáme tolik èasu? To se
nedá nic dělat, musíme vyplnit příslušné papíry dle standardů
a mít vše v pořádku, jinak můeme být pokutováni za správní
delikt… Přesto děláme, co můeme…
179 slov staèilo na poloení základů nejen evropské
civilizace. 1300 slov staèilo na dlouhá léta budování světové
velmoci. EU potřebuje na zelí 27000 slov a my na prostou, byť
odbornou, pomoc èlověku stovky stránek. Tvoříme manuály, skripta, profesní zákony, profesní komory… Jene nic z toho
nevede ke kýenému cíli. Proè?
Protoe zmizelo to, na èem byla postavena Americká deklarace nezávislosti: důvěra a èest. Kadou chvíli slyšíme, nebo
èteme o podvodech s dotacemi, zavedeme tedy přísnější kontroly. Pravda, někdy kontroly stojí víc, ne původně přidělená
dotace, èasto se odhalí „závané“ pochybení, e na dokladu na 55 Kè chybí razítko a podobně…, ale my víme své!
Důvěra a èest  pojmy minulosti, patřící do knih o středověkých rytířích, èi do legendy o králi Artušovi. Dnes slyšíme
èastěji: nedůvěřuj, prověřuj! Jene, i kdy se to ve spoleènosti u moc nenosí, důvěra pořád patří k základním lidským
emocím. Psychologové oznaèují potřebu důvěry jako třetí nejdůleitější hned po stravě a přístřeší. Důvěra je tedy nezbytným
předpokladem ivota ve spoleènosti. Proto dříve nebylo potřeba tolika slov…
Přál bych tedy vám všem, kteří doètete a sem - věnujte nám i sobě svou důvěru, důvěřujte i nadále nám, e děláme, co
můeme, abychom zlepšili ivot těm, kterým pomáháme, a my chceme i nadále důvěřovat vám, e nás v tom ani v roce 2014,
ani v roce 2015 nenecháte samotné.
A za tuto důvěru v minulosti i budoucnosti (byť jsem na to potřeboval 458 slov  ach jo…) bych vám chtěl dopředu
poděkovat.
Za Diecézní charitu Hradec Králové

RNDr. Jiří Stejskal
ředitel Diecézní katolické charity
Hradec Králové
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KDO JSME A NAE POSLÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) je nestátní nezisková organizace. Naším posláním je charita
neboli „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti
nebo náboenství. Poskytujeme pomoc těm, kteří se ocitli v tíivé ivotní situaci nebo na okraji spoleènosti  zejména:
osamělým matkám s dětmi, těce nemocným, handicapovaným, opuštěným seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým
rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem ivelných katastrof v naší zemi i v zahranièí.
Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. DCH HK rozvíjí svou èinnost od 1. ledna 1992 jako přímý
pokraèovatel diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi ji před II. světovou válkou a po ní a do násilného
přerušení její èinnosti v 50. letech. Charitní sluba vychází ze samé podstaty křesťanství. Křesťané odjakiva pomáhali chudým,
nemocným, sirotkům, hluchoněmým nebo slepým.
V souèasné době zastřešujeme síť více ne dvou desítek farních a oblastních Charit (21) na území královéhradecké
diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 6 krajů (Královéhradeckého, Pardubického, Středoèeského, Libereckého, Jihoèeského
a Kraje Vysoèina). Hlavní èinností Charit je pomáhat potřebným v České republice i v zahranièí.
Jsme èlenem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem
sociálně zdravotních slueb v ČR. Charita Česká republika je èlenem 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 (úèelovým zařízením
církve), evidovanou podle zákona è. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboenských spoleènostech, v platném znění. Je
evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako úèelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm.
b) uvedeného zákona.
Statutární orgán: Øeditel DCH HK RNDr. Jiří Stejskal, zástupce ředitele DCH HK ing. Jan Koèí, zástupce ředitele DCH HK Bc. Jiří
Havelka a zástupkyně ředitele DCH HK ing. Olga Horáková.
IČ: 42197449

Číslo úètu: 1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové
Struktura organizace:
Caritas Internationalis

Caritas Europa

Charita Česká republika

Adopce na dálku®
a rozvojové projekty v Indii

Diecézní katolická charita
Hradec Králové

Integraèní centrum pro cizince
a další projekty na pomoc cizincům
a uprchlíkům

Dobrovolnické centrum

Oblastní charita
Farní charita

Půjèovna zdravotnických pomůcek
pro nemocné Huntingtonovou chorobou

Středisko pomoci/charitní projekt
/domácí zdravotní péèe, peèovatelská péèe, stacionář pro seniory, hospic, domov pro
matky s dětmi, azylový dům, dům na půli cesty, stacionář pro handicapované,
nízkoprahové zařízení pro děti a mláde, poradna nebo jiné středisko pomoci/
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POSKYTUJEME SLUŽBY, NAI LIDÉ
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity provozují přes 200 středisek pomoci a projektů
v oblasti sociálních a zdravotních slueb a také humanitární pomoc:
PRO SENIORY A NEMOCNÉ - domácí zdravotní péèe, peèovatelské sluby, stacionáře a centra denních slueb pro seniory,
hospic a domácí hospicová péèe, odlehèovací sluby, zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou,
půjèovna zdravotních pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou
PRO HANDICAPOVANÉ - stacionáře a sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, raná péèe
PRO MATKY S DĚTMI - domovy pro matky s dětmi
PRO RODINY S DĚTMI - mateřská a rodinná centra, sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, sluby pro pěstouny
PRO LIDI BEZ DOMOVA - azylový dům, noclehárny a denní centra, dům na půl cesty, terénní programy
PRO LIDI V TÍSNI - obèanské a sociální poradny, intervenèní centrum pro oběti domácího násilí
PRO DĚTI A MLÁDEŽ - nízkoprahová zařízení pro děti a mláde, volnoèasové aktivity pro děti a mláde
PRO ETNICKÉ MENINY A CIZINCE  integraèní centrum pro cizince a další projekty na pomoc cizincům a uprchlíkům
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.
Naše sluby a pomoc vyhledá roèně více ne 40 tisíc obyvatel České republiky a cizinců. DCH HK a její Charity se také
věnují humanitární èinnosti u nás i v zahranièí.

POMÁHÁME LIDEM, KTEŘÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMÌJÍ
NAI LIDÉ
RNDr. Jiří Stejskal
Mons. Josef Suchár
Ing. Jan Koèí
Ing. Olga Horáková
Bc. Jiří Havelka
Gabriela Sebö
Jana Jílková
Kateřina Guíková
Marta Mikysková
Ing. Ludmila Rychtárová
Marie Seidlová
Marcela Hledíková
Bc. Alena Lorencová
Mgr. Tereza taudová
Bc. Markéta Hůlková
Bc. Dita Kujovská
Jana Karasová
Bc. Vladimíra Dobešová
PhDr. Jana ebová
Pavel Vondřejc, DiS.
Mgr. Veronika Roušalová
Mgr. Jana Vondráèková, Dis.
Mgr. Iva pinlerová
Mgr. Baghdasar Khanbekyan
Ing. Zina Grygorjan
Alvina Aghajanyan
Mgr. Nataliya Dotsenko
Marie picarová
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ředitel
prezident
zástupce ředitele, vedoucí Integraèního centra pro cizince
zástupkyně ředitele, koordinátorka Charit a sociálních projektů
zástupce ředitele, koordinátor projektů
vedoucí projektu Adopce na dálku®
koordinátorka projektu Adopce na dálku®
koordinátorka projektu Adopce na dálku®
koordinátorka projektu Adopce na dálku®
asistentka ředitele
ekonomka projektů
úèetní
koordinátorka projektů, mzdová úèetní
koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka CHOS
propagace a tisk
koordinátorka integraèních aktivit
překladatelská a tlumoènická èinnost, koordinace dobrovolníků
pracovník IT
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociálně právní poradce
vedoucí řezbářské dílny v PoS Kostelec n.O.
vedoucí dílny ruèních prací v PoS Kostelec n.O.
vedoucí hudební dílny v PoS Kostelec n.O.
sociálně integraèní pracovnice
koordinátorka projektů

CELKOVÝ PØEHLED ČINNOSTI CHARIT
Lidský ivot, od narození do smrti, prochází různými etapami, kdy èlověk bývá odkázaný na pomoc druhých. V takovém
období kadý zaívá nelehké chvíle spojené s tělesnými, psychickými i duchovními potíemi a krizemi. anci k návratu do
běného ivota a obnovení důvěry ve vlastní síly můe èlověku v takové situaci přinést odborně a lidsky hřejivě podaná
pomocná ruka. Právě tak pomáhají lidem Charity prostřednictvím zdravotních a sociálních slueb, které poskytují nemocným
a potřebným od raného do seniorského věku.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(sociální sluby definované zákonem o sociálních slubách è. 108/2006 Sb. a souvisejícími předpisy)
Našim klientům nabízíme všechny druhy i formy sociálních slueb, tedy:
A) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
B) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
C) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Formy poskytování sociálních slueb
Sociální sluby se poskytují jako sluby pobytové, ambulantní nebo terénní.
Pobytovými slubami se rozumí sluby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních slueb.
Ambulantními slubami se rozumí sluby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení
sociálních slueb, a souèástí sluby není ubytování.
Terénními slubami se rozumí sluby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

30%

10%
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DOMÁCÍ PÉČE

CHARITNÍ OETØOVATELSKÁ SLUŽBA

JSME NABLÍZKU NEMOCNÝM
Foto: Charitní ošetřovatelská sluba Pardubice poskytuje zdravotní péèi
pacientům v jejich domácím prostředí (provozuje Oblastní charita Pardubice)

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Charitní ošetřovatelská sluba (CHOS) - Domácí zdravotní péèe je odborná ošetřovatelská péèe v domácím prostředí
poskytovaná zdravotními sestrami dle indikace registrujícího praktického lékaře. Je hrazena z veřejného zdravotního
pojištìní. V rámci domácí zdravotní péèe poskytují CHOS také domácí hospicovou péèi, která umoňuje tìce nemocnému
strávit poslední dny ivota doma a v kruhu svých blízkých. Ordinuje ji praktický lékař a vychází z přání a potřeb nemocného
a jeho rodiny. Střediska CHOS nabízejí klientům také zapůjèení zdravotnických pomůcek.
CHOS Červený Kostelec
CHOS Dolní Újezd
CHOS Havlíèkův Brod (poboèky: Golèův Jeníkov,
Ledeè n. Sáz., Lipnice n. Sáz., Světlá n. Sáz.)
CHOS Hlinsko v Čechách
CHOS Holice
CHOS Hradec Králové
CHOS Chrudim
CHOS Lanškroun
CHOS Letohrad
CHOS Litomyšl
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CHOS Náchod
CHOS Pardubice
CHOS Polièka
CHOS Studenec u Horek
CHOS Trutnov
CHOS Ústí nad Orlicí (poboèka: Česká Třebová, Choceň)
Poèet středisek CHOS
Poèet klientů celkem
Poèet vykonaných návštěv celkem

16
7 988
353 458

Foto: Lubomír Kotek

DOMÁCÍ PÉČE

CHARITNÍ OETØOVATELSKÁ SLUŽBA
OSTATNÍ SLUŽBY
Půjèovny zdravotnických pomůcek - Charity nabízejí klientům domací péèe také zapůjèení zdravotnických,
rehabilitaèních a kompenzaèních pomůcek.
Půjèovna zdravotnických pomůcek, Dobruška
Půjèovna zdravotnických pomůcek, Chrudim
Půjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomůcek, Litomyšl
Regionální půjèovna kompenzaèních pomůcek, Letohrad, Ústí n. O. a Lanškroun
Charitní půjèovna zdravotních pomůcek, Náchod
Půjèovna zdravotních pomůcek, Pardubice
Půjèovna zdravot. a kompenzaèních pomůcek, Polièka
Poèet středisek celkem
Sklad pomůcek pro imobilní obèany, Studenec u Horek
Půjèovna zdravotních pomůcek, Trutnov
Poèet uivatelů slueb celkem

9
1 542

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
CHOS Holice (Oblastní charita Pardubice)  v roce 2013 vznik samostatného střediska CHOS Holice
Domácí hospicová péèe Hradec Králové (Oblastní charita Hr. Králové)  poskytování sluby zahájeno 16. 4. 2013.
Oblastní charita se v listopadu 2013 stala také mimořádným èlenem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péèe.
CHOS Trutnov (Oblastní charita Trutnov) - rozšíření registrace o poskytování paliativní péèe v roce 2013
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PÉČE O SENIORY A NEMOCNÉ

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PÉČE

POMÁHÁME DŘÍVE NAROZENÝM
Foto: Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci nabízí aktivity a spoleènost
lidem v seniorském vìku (provozuje Oblastní charita Havlíèkův Brod)

Charitativní peèovatelská sluba (CHPS) - Terénní nebo ambulantní sluba, která je poskytována lidem se sníenou
sobìstaèností z důvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, a rodinám s dìtmi, jejich situace
vyaduje pomoc jiné osoby.
Řada středisek CHPS nabízí klientům vedle peèovatelských slueb, jako jsou např. doprovody k lékaři, nákupy apod., ještì
tzv. doplňkové sluby, jako je pedikúra, zapůjèování zdravot. pomůcek aj.
CHPS Červený Kostelec
CHPS Česká Třebová (detaš. pracoviště CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Dolní Újezd
CHPS Golèův Jeníkov (středisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Havlíèkův Brod
CHPS Hlinsko v Čechách
CHPS Holice
CHPS Hostinné (středisko CHPS Červený Kostelec)
CHPS Hradec Králové
CHPS Humpolec
CHPS Choceň (detaš. pracoviště CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Chotovice
CHPS Chrudim
CHPS Jièín (střediska: Kopidlno, Libáň a Vysoké Veselí)
CHPS Kutná Hora (Duhové Atrium  peèovatelská sluba)
CHPS Lanškroun (středisko CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Lázně Bohdaneè
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CHPS Letohrad (středisko CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Lipnice nad Sázavou (středisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Litomyšl
CHPS Moravany
CHPS Náchod
CHPS Pardubice
CHPS Polièka
Caritas  středisko sociálních slueb pro Přelouèsko
CHPS Trutnov
CHPS Třebechovice pod Orebem
CHPS Ústí nad Orlicí
CHPS Želiv (středisko CHPS Havl. Brod)
Poèet středisek CHPS
Poèet uivatelů slueb celkem
Poèet vykonaných náštěv celkem
Celklová kapacita

29
2 390
373 230
1 553

PÉČE O SENIORY A NEMOCNÉ
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Tísňová péèe - Terénní sluba, kterou se poskytuje nepřetritá distanèní hlasová a elektronická komunikace s osobami
vystavenými stálému vysokému riziku ohroení zdraví nebo ivota v případì náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu
nebo schopností.
Poèet středisek celkem
1
Charitní peèovatelská sluba, Červený Kostelec
Poèet uivatelů slueb celkem
65
Denní stacionáře - Ambulantní sluby poskytované lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost z důvodu vìku nebo
zdravotního postiení, a lidem s chronickým duševním onemocnìním, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.
Poèet středisek celkem
1
Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryštofa,
Poèet
uivatelů
slueb
celkem
12
Ústí nad Orlicí  Kerhartice
Centra denních slueb - Ambulantní sluby poskytované lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost z důvodu vìku,
chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby.
Astra  denní centrum pro seniory, Humpolec
Duhové Atrium, Kutná Hora

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

2
42

Odlehèovací sluby - Terénní, ambulantní nebo pobytové sluby poskytované lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost
z důvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, o které je jinak peèováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem sluby je umonit peèující osobì nezbytný odpoèinek.
Respitní péèe Jindra, Litomyšl
Caritas  středisko sociálních slueb pro Přelouèsko
Stacionář sv. Františka, Rychnov n. K.
Charitní odlehèovací sluby Červánky, Třebosice u Pardubic

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

4
325

SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Sociálně aktivizaèní sluby pro seniory a osoby se zdravotním postiením - Ambulantní sluby, popřípadì terénní
sluby, poskytované obèanům v důchodovém vìku nebo lidem se zdravotním postiením ohroeným sociálním vylouèením.
Duhové Atrium, Kutná Hora
Caritas - středisko sociálních slueb pro Přelouèsko

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

2
181

9

POMOC TĚŽCE NEMOCNÝM

LÉČÍME A DOPROVÁZÍME TÌCE NEMOCNÉ
Foto: Hospic Aneky České v Červeném Kostelci, první hospic u nás, peèuje o tìce
nemocné u témìř 20 let (provozuje Oblastní charita Červený Kostelec)

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Hospic - Speciální lůkové zařízení, které pomáhá terminálnì nemocným pacientům (převánì s onkologickým
onemocnìním) a jejich rodinám. Pacientům poskytuje individuální a celistvou péèi a paliativní léèbu, která je zamìřena na
kvalitu ivota. (Zdravotní sloka hospicové paliativní péèe je od r. 2006 zakotvena v zák. è. 48/1997 Sb. o veřejném
zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonů (§ 22a) zvláštní ústavní péèe – péèe paliativní
lůková). Obsahem poskytování hospicových slueb je kromì zdravotní péèe, vázané na zdravotní stav pacienta
v terminálním stádiu nemoci, také poskytování souboru slueb sociálního charakteru a péèe. Sociální sloka hospicové péèe
je vykazována pod § 44 Zákona o sociálních slubách 108/2006 Sb. (pobytové odlehèovací sluby).
Hospic Aneky České, Červený Kostelec

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem
Celková kapacita

1
417
30

Domácí hospicová péèe - Nabízí slubu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a v případì zájmu
také duchovního v situaci, kdy si rodina přeje peèovat o vánì nemocného èlena rodiny doma ve svém přirozeném prostředí.
Domácí hospicová péèe zahrnuje péèi o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob bìhem doprovázení
nemocného i po jeho smrti.
Poèet středisek celkem
1
Mobilní hospic Aneky České, Červený Kostelec
Poèet klientů celkem
61
10

POMOC TĚŽCE NEMOCNÝM
Ambulance paliativní péèe - Pomáhá tìce nemocným pacientům v preterminálním a terminálním stádiu zůstat ve svém
domácím prostředí. Poskytuje blízkým odbornou lékařskou péèi v ambulanci nebo v domácím prostředí. Pomáhá jim zvládat
bolest i další obtíe jejich nemoci. Nabízí zaškolení, jak o nemocné peèovat.
Ambulance paliativní péèe, Červený Kostelec

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem

1
194

Lůka následné péèe - Zdravotní a sociální péèe s důrazem na rehabilitaci a další doprovodné terapie.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem

1
174

Fyzioterapie
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem

1
21

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Domov pro osoby se zdravotním postiením - Pobytové sluby poskytované lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost
z důvodu zdravotního postiení a jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet středisek celkem

1

Poèet uivatelů slueb celkem

14

Celková kapacita

14

Odlehèovací sluby - Terénní, ambulantní nebo pobytové sluby poskytované lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost
z důvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, o které je jinak peèováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem sluby je umonit peèující osobì nezbytný odpoèinek.
Hospic Aneky České, Červený Kostelec
Domácí hospicová péèe, Havlíèkův Brod
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

3
478

Chráněné bydlení - Pobytová sluba poskytovaná lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost z důvodu zdravotního postiení
nebo chronického onemocnìní, vèetnì duševního onemocnìní, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Chránìné bydlení
má formu skupinového, popř. individuálního bydlení.
Poèet středisek celkem
1
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè
Poèet uivatelů slueb celkem
2
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Celková kapacita

2

Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obèanům potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìřením na potřeby klientů v obèanských
poradnách, manelských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postiením,
poradnách pro obìti trestných èinů a domácího násilí.
Hospic Aneky České, Červený Kostelec
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet středisek celkem

2

Poèet kontaktů celkem

1 752
11

POMOC TĚŽCE NEMOCNÝM
OSTATNÍ SLUŽBY
Ostatní střediska péèe o těce nemocné - Diecézní kat. charita HK provozuje půjèovnu zdravotnických pomůcek pro
nemocné Huntingtonovou chorobou. Jde o závané neurodegenerativní dìdièné onemocnìní. Choroba postihuje lidi
v produktivním vìku, je nevyléèitelná a nemocný se postupnì stává plnì závislý na péèi okolí. Cílem projektu je zkvalitnit
péèi o pacienty, umonit jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí a udret tak rodinné a spoleèenské vazby.
Půjèovna zdravotnických pomůcek
pro nemocné Huntigtonovou chorobou, Hradec Králové

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem

1
14

Půjèovna zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntigtonovou chorobou, Hradec Králové  více informací viz PØEHLED
ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK.

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Bylinková zahrada v Domově sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè u Dvora Králové n/L - 2.
etapa (Oblastní charita Červený Kostelec)  v bývalém zahradnictví v areálu Domova sv. Josefa pro nemocné roztroušenou
sklerózou byla 14. 6. 2013 nově otevřena ukázková bylinková zahrada. Vznikla tak další relaxaèní zóna pro klienty Domova
i veřejnost. Ve 2. etapě byly vytvořeny také speciální pracovní stoly pro lidi na vozíku, kteří se dle svých schopností mohou
zapojit do zahradnických prací. Areál je bezbariérový. Cílem projektu bylo vytvořit další místo pro setkávání zdravých lidí
s hendikepovanými.
Projekt na podporu nemocných v Hospici Aneky České, Červený Kostelec (Oblastní charita Červený Kostelec) 
projekt realizován s podporou Nadaèního fondu Avast.

Projekt “Komplexní paliativní péèe o těce nemocné a umírající při Hospici Aneky České v Červeném
Kostelci” (Oblastní charita Červený Kostelec)  v rámci projektu je vytvářen komplexní program péèe o těce nemocné
a umírající, který propojí lůkové pobytové sluby pro pacienty Hospice Aneky České a ambulantní péèi i terénní sluby
poskytované v domácnostech klientů prostřednictvím Mobilního hospice Aneky České. Projekt realizuje Oblastní charita
Červený Kostelec ve spolupráci se švýcarským partnerem, městem Küsnacht. Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-èeské
spolupráce a bude probíhat do září 2015.
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POMOC LIDEM S HANDICAPEM

JSME PRO SVÌT BEZ BARIÉR

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Foto: Osobní asistence Ústí nad Orlicí pomáhá lidem
se zdravotním postiením (provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

SLUBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Osobní asistence - Terénní sluba poskytovaná lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost z důvodu vìku, chronického
onemocnìní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby. Sluba se poskytuje bez èasového
omezení, v přirozeném prostředí klientů a při èinnostech, které klient potřebuje.
Osobní asistence, Dobruška
Osobní asistence, Dvůr Králové n/L
Centrum osobní asistence, Havlíèkův Brod
Centrum osobní asistence, Chotovice
Osobní asistence, Chrudim
Osobní asistence, Pardubice

Osobní asistence, Polièka
Osobní asistence, Trutnov
Osobní asistence, Ústí nad Orlicí
Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

9
234

Denní stacionáře - Ambulantní sluby poskytované lidem, kteří mají sníenou sobìstaènost z důvodu zdravotního
postiení a lidem s chronickým duševním onemocnìním, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Dům sv. Josefa  denní stacionář, Chotovice
Petrklíè - denní stacionář pro děti a mláde s mentálním a kombinovaným
postiením, Ledeè nad Sázavou
Denní stacionář pro lidi s mentálním postiením, Polièka
Stacionář sv. Františka, Rychnov n/K

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

4
65
13

POMOC LIDEM S HANDICAPEM
Týdenní stacionáře - Pobytové sluby poskytované lidem, kteří mají
sníenou sobìstaènost z důvodu zdravotního postiení a lidem s chronickým
duševním onemocnìním, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.

Poèet středisek celkem

1

Poèet uivatelů slueb celkem

16

Celková kapacita

11

Stacionář sv. Františka, Rychnov nad Kněnou

SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Raná péèe - Terénní, popřípadì ambulantní sluba, poskytovaná dítìti a rodièům dítìte ve vìku do 7 let, které je zdravotnì
postiené, nebo jeho vývoj je ohroen v důsledku nepříznivé sociální situace. Sluba je zamìřena především na podporu
rodiny a podporu vývoje dítìte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Středisko rané péèe, Havlíèkův Brod
Středisko rané péèe Sluníèko, Hradec Králové
Středisko rané péèe, Kutná Hora

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

3
258

Sociálně aktivizaèní sluby pro seniory a osoby se zdravotním postiením - Ambulantní sluby, popřípadì terénní
sluby, poskytované lidem se zdravotním postiením ohroeným sociálním vylouèením.
A + D Klub Dobrý den, Kutná Hora
Klubová dílna Maják, Kutná Hora

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

2
108

Sociálně terapeutické dílny - Ambulantní sluby, poskytované lidem se sníenou sobìstaèností z důvodu zdravotního
postiení, kteří nejsou z tohoto důvodu uplatnitelní na otevřeném ani chránìném trhu práce. Jejich úèelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálnì pracovní terapie.
Sociálně terapeutické dílny, Dvůr Králové nad Labem
Dům sv. Josefa  sociálně-terapeutické dílny, Chotovice
Sociálně terapeutická dílna, Ledeè nad Sázavou
AC dílny, Polièka

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

4
61

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních slueb nebo formou pobytových slueb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních slueb. Jedná se o soubor specifických èinností smìřujících k dosaení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientů, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyků a nácvikem výkonů bìných pro samostatný ivot.
Poèet středisek celkem
1
Otevřené dveře, Polièka
Poèet uivatelů slueb celkem
42
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Nová budova stacionáře Petrklíè v Ledèi nad Sázavou (Oblastní charita Havlíèkův Brod) - 28. 1. 2013 byl poloen
základní kámen stavby nové budovy stacionáře Petrklíè pro děti a mláde s mentálním a kombinovaným handicapem v Ledèi
nad Sázavou, který bude mít potřebnou větší kapacitu a umoní rozšíření slueb pro handicapované vèetně monosti
chráněného bydlení. Spoleèným úsilím pracovníků a za podpory Diecézní charity Hradec Králové a Kraje Vysoèina se podařilo
získat prostředky z evropských fondů ROP. Termín dokonèení stavby je leden 2014. Realizace projektu je podpořena také z darů
do veřejné sbírky, sponzorských darů a Tříkrálové sbírky.
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PÉČE O MATKY S DĚTMI

Domov pro matky s dìtmi v Hradci Králové
(provozuje Oblastní charita HK), foto: Aneta Maclová.

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
NABÍZÍME POMOCNOU RUKU
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MAMINKÁM S DÌTMI V TÍSNI
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové sluby poskytované na přechodnou dobu lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení.
Charitní domov pro matky s dětmi, Havlíèkův Brod
Domov pro matky s dětmi, Hradec Králové
SV. ANNA Domov pro matky s dětmi, Náchod

Poèet středisek celkem

3

Poèet uivatelů slueb celkem

426

Celková kapacita

154

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních slueb nebo formou pobytových slueb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních slueb. Jedná se o soubor specifických èinností smìřujících k dosaení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientů, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyků a nácvikem výkonů bìných pro samostatný ivot.
Byty sociální rehabilitace, Humpolec

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

1
33
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POMOC RODINÁM

Foto: Rodinné a vzdìlávací centrum Holoubek v Holicích nabízí
program pro celou rodinu od pondìlí do pátku (provozuje Oblastní charita Pardubice)

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POSKYTUJEME PODPORU RODINÁM S DÌTMI

SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi - Terénní, popřípadì ambulantní sluby, poskytované rodinì s dítìtem,
u kterého je jeho vývoj ohroen v důsledku dopadů dlouhodobì krizové sociální situace, kterou rodièe nedokáí sami bez
pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohroení jeho vývoje.
Domek, Čáslav
Rodinné centrum Kopretina  sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Čáslav
Klub Labyrint - sociálně aktivizaèní sluba pro rodiny s dětmi, Dvůr Králové n/L
ipka - sociálně aktivizaèní sluba pro rodiny s dětmi, Havlíèkův Brod
Sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Chotovice
Centrum Sasanka - sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, podpora rodin v rámci SPOD, Jièín
Předškolní klub Maják, Kutná Hora
Racek  sociální aktivizace pro rodiny s dětmi, Kutná Hora
Středisko rané péèe - sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Kutná Hora
Sluba Sanace rodiny, Litomyšl
Sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Pardubice
Poèet středisek celkem
ance pro rodinu, Polièka
Poèet uivatelů slueb celkem
Podpora rodiny, Přelouè
Centrum sociálních slueb Lanškroun - ance pro rodinu, Orlicko-ústecko
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651

POMOC RODINÁM
OSTATNÍ SLUŽBY
Sluby pro pěstouny - Charity pomáhají také rodinám s dìtmi v náhradní rodinné péèi. Pìstounským rodinám poskytují
například vzdìlávání, poradenství, respitní pobyty, pomoc při komunikaci s OSPOD a dalšími institucemi a úřady,
doprovázení rodiny, setkávání pìstounů a další pomoc. Tyto sluby zajišují především Charity, které jsou povìřenou osobou
v rámci sociálnì právní ochrany dìtí, je uzavírá dohody o výkonu pìstounské péèe podle §47b zákona è. 359/1999 Sb.,
o sociálnì-právní ochranì dìtí.
Maják - centrum pro rodiny s dětmi
Centrum pro rodinu Klubko, Dvůr Králové n/L
v náhradní rodinné péèi, Trutnov
Středisko rané péèe - sluby pro pěstouny, Kutná Hora
Sluby pro pěstouny, Pardubice
Poèet středisek celkem
6
ance pro rodinu - náhradní rodinná péèe, Polièka
Poèet uivatelů slueb celkem
69
Podpora pro pěstouny, Přelouè
Mateřská a rodinná centra - Mateřská a rodinná centra slouí k neformálnímu setkávání maminek (rodièů) s dìtmi ve
vìku 0-6 let. Maminky (rodièe) zde mají monost navázat nová přátelství, vzdìlávat se a předávat si zkušenosti s ostatními.
Dìti mají příleitost být v kolektivu vrstevníků a mohou zde rozvíjet své výtvarné, hudební a pohybové schopnosti.
Rodinné centrum Kopretina, Čáslav
Mateřské centrum Veselý Kopeèek, Červený Kostelec
Mateřské centrum Zvoneèek, Havlíèkův Brod
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Holice
Mateřské centrum Rodinka, Jilemnice
Mateřské centrum Ledňáèek, Ledeè n. Sáz.
Rodinné centrum Mozaika, Letohrad
Mateřské centrum DaR, Lue

Rodinné a mateřské centrum Mikeš, Proseè
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Mateřské centrum Rolnièka, Světlá nad Sáz.
Mateřské centrum Slůně, Úpice
Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

12
4 240

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Klub Labyrint - sociálně aktivizaèní sluba pro rodiny s dětmi, Dvůr Králové n/L (Farní charita Dvůr Králové nad Labem)
 klub poskytuje od ledna 2013 podporu a pomoc rodinám s dětmi, které jsou ohroené sociálním vylouèením.
Centrum SASanka - sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, podpora rodin v rámci SPOD, Jièín (Oblastní charita
Jièín)  realizace nové sluby od 1. 1. 2013.
Racek - sociální aktivizace pro rodiny s dětmi, Kutná Hora (Oblastní charita Kutná Hora)  středisko Racek poskytuje od
1. 10. 2013 vedle odborného sociálního poradenství i sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi a terénní programy v rámci
projektu Města Kutná hora „Rozvoj slueb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vylouèených lokalit Kutné Hory“
financovaného z ESF  OPLZZ.
Středisko rané péèe - sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Kutná Hora (Oblastní charita Kutná Hora) - od
listopadu 2013 zahájení slueb pro rodiny dětí s PAS  SASRD a rozšíření poskytování slueb rané péèe na celý Středoèeský
kraj.
Sluby pro pěstouny - v roce 2013 se naše Charity ve Dvoře Králové nad Labem, v Pardubicích, Polièce, Přelouèi
a Trutnově staly pověřenou osobou v rámci sociálně právní ochrany dětí, která uzavírá dohody o výkonu pěstounské péèe
podle §47b zákona è. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jejich posláním je dlouhodobá podpora rodin s dětmi
v náhradní rodinné péèi. Charity pěstounským rodinám poskytují především vzdělávání, poradenství, respitní pobyty, pomoc
při komunikaci s OSPOD a dalšími institucemi a úřady, doprovázení rodiny, setkávání pěstounů a další pomoc.
Sluby pro pěstouny zajišťují tato charitní centra: Centrum pro rodinu Klubko, Dvůr Králové n/L (FCH Dvůr Králové n/L),
Středisko rané péèe - sluby pro pěstouny, Kutná Hora (OCH Kutná Hora), Sluby pro pěstouny, Pardubice (OCH Pardubice),
ance pro rodinu - náhradní rodinná péèe, Polièka (OCH Polièka), Podpora pro pěstouny, Přelouè (Charita Přelouè), Maják centrum pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péèi, Trutnov (OCH Trutnov)
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CENTRA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Foto: Centrum pod střechou v Letohradì nabízí volnoèasové
aktivity pro dìti a mláde (provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:

VÌNUJEME SE TAKÉ VZDÌLÁVÁNÍ A PREVENCI

SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nízkoprahová zařízení pro děti a mláde - Ambulantní, popřípadì terénní sluby, poskytované dìtem ve vìku od 6 do 26
let ohroeným spoleèensky neádoucími jevy. Cílem sluby je zlepšit kvalitu jejich ivota předcházením nebo sníením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich ivota, umonit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sluba můe být poskytována osobám anonymnì.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mláde a předškolní klub Domek, Čáslav
Nízkoprahové zařízení pro děti a mláde Střelka, Dvůr Králové n. L.
Nízkoprahový klub BAN!, Havlíèkův Brod
Nízkoprahový klub Pohoda, Hořice
Nízkoprahový klub Exit, Jièín
Nízkoprahové zařízení pro děti a mláde Maják, Kutná Hora
Nízkoprahové zařízení pro děti a mláde, Letohrad
Nízkoprahové zařízení pro děti a mláde Jakub klub, Přelouè
eNCéèko  nízkoprahové centrum pro děti a mláde, Světlá nad Sázavou

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

9
799

OSTATNÍ SLUŽBY
Volnoèasové aktivity pro děti a mláde - Volnoèasová centra nabízejí zájmové a vzdìlávací aktivity pro dìti a mláde .
Háèko  centrum volného èasu a vzdělávání, Červený Kostelec
Volnoèasové aktivity pro děti a mláde, Letohrad
Středisko volného èasu, Úpice

Poèet středisek celkem
Poèet klientů slueb celkem
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CENTRA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Centrum Maják v nových prostorách (Oblastní charita Kutná Hora)  Centrum Maják pro děti a mláde se v říjnu 2013
přestěhovalo do nových prostor v rekonstruovaném historickém domě v Tylově ulici v Kutné Hoře. Rekonstrukci realizovala
Oblastní charita Kutná Hora z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operaèního
programu v době od dubna 2010 do srpna 2013. Centrum pomáhá dětem a mládei i handicapovaným v Kutné Hoře u od
roku 1998. Poskytuje dvě sociální sluby: nízkoprahové zařízení pro děti a mláde a sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny
s dětmi. V rámci této sluby funguje i předškolní klub. Dále provozuje rukodělnou dílnu, která je fakultativní slubou.
Preventivní program Pět P i v Nové Pace (Oblastní charita Jièín) - v září 2013 rozjela Oblastní charita Jièín preventivní program
Pět P (Pomoc, Přátelství, Podpora, Péèe a Prevence), urèený dětem ve věku od 6 do 15 let, i v Nové Pace. Program funguje na
principu přátelského vztahu dítěte s dospělým dobrovolníkem a jeho cílem je řešit sociální a komunikaèní obtíe zapojených
dětí. Přišel k nám z USA, kde funguje ji přes sto roků, a je rozšířen nejen po celé Evropě, ale také v Japonsku a Austrálii.
Vyhledávání takových dětí probíhá například prostřednictvím školních metodiků prevence, pedagogicko-psychologické
poradny, nebo sociálních pracovníků městských úřadů.
Rekonstrukce Centra pod střechou v Letohradě (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)  v roce 2013 byla dokonèena rekonstrukce
objektu uvedeného centra, kde jsou poskytovány sluby Nízkoprahové denní centrum pro děti a mláde, Rodinné centrum
Mozaika a Volnoèasové aktivity pro děti a mláde. Projekt je spolufinancován EU prostřednictvím PRV v programu LEADER.
Rekonstrukci objektu podpořila také Nadace ČS.

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

Foto: Dům Matky Terezy v Hradci Králové – sociální rehabilitace pro lidi bez domova v kreativní dílnì
(provozuje Oblastní charita Hradec Králové)

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POMÁHÁME TÌM NEJPOTŘEBNÌJÍM V NOUZI

SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové sluby poskytované na přechodnou dobu
lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Dům Matky Terezy, Hradec Králové

Poèet středisek celkem

1

Poèet uivatelů slueb celkem

79

Celková kapacita

32
19

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
Domy na půl cesty - Pobytové sluby poskytované zpravidla lidem do 26 let vìku, kteří po dosaení zletilosti opouštìjí
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadì pro osoby z jiných zařízení pro péèi o dìti a mláde,
a pro osoby, které jsou propuštìny z výkonu trestu odnìtí svobody nebo ochranné léèby. Způsob poskytování sociálních
slueb v tìchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám klientů.
1
Poèet středisek celkem
Dům na půli cesty, Náchod
36
Poèet uivatelů slueb celkem
Celková kapacita

Nízkoprahová denní centra - Ambulantní, popřípadì terénní sluby,
poskytované lidem bez přístřeší.
Dům Matky Terezy, Hradec Králové
Duhové Atrium, Kutná Hora
Nízkoprahové denní centrum, Lanškroun
Nízkoprahové denní centrum, Polièka

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

11
4
706

Poèet návštěv celkem

17 578

Poèet úkonů celkem

23 136

Noclehárny - Ambulantní sluby poskytované lidem bez přístřeší, kteří
mají zájem o vyuití hygienického zařízení a přenocování.

Poèet středisek celkem

Dům Matky Terezy, Hradec Králové
Duhové Atrium, Kutná Hora

Celková kapacita

Poèet uivatelů slueb celkem

2
365
48

Terénní programy - Terénní sluby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob ivota nebo jsou tímto způsobem
ivota ohroeny. Sluba je urèena pro problémové skupiny osob, uivatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, lidi bez přístřeší, osoby ijící v sociálnì vylouèených komunitách a jiné sociálnì ohroené skupiny.
Cílem sluby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu ivota. Sluba můe být osobám poskytována
anonymnì.
Poèet středisek celkem
2
Duhové Atrium, Kutná Hora
Poèet uivatelů slueb celkem
228
Racek  terénní sluby, Kutná Hora
Poèet kontaktů celkem
445
Poèet intervencí celkem

3 067

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních slueb nebo formou pobytových slueb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních slueb. Jedná se o soubor specifických èinností smìřujících k dosaení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientů, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyků a nácvikem výkonů bìných pro samostatný ivot.
Poèet středisek celkem
1
Dům Matky Terezy, Hradec Králové
Poèet uivatelů slueb celkem
54
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Duhové Atrium - noclehárna, Kutná Hora - (Oblastní charita Kutná Hora) - od 1. 1. 2013 je poskytována nová sluba
noclehárny pro mue o kapacitě 8 lůek. Další aktivitou Duhového Atria je aktivizaèní krouek pro lidi bez domova, která dala
vzniknout nové slubě sociální rehabilitace poskytované od 1. 1. 2014.
Nízkoprahové denní centrum Lanškroun - (Oblastní charita Ústí nad Orlicí) - v roce 2013 zahájení provozu této sluby na
pomoc lidem bez přístřeší v novém Centru sociální slueb Lanškroun.
Racek - terénní sluby, Kutná Hora - (Oblastní charita Kutná Hora)  středisko Racek poskytuje od 1. 10. 2013 vedle
odborného sociálního poradenství i terénní programy a sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi v rámci projektu Města
Kutná hora „Rozvoj slueb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vylouèených lokalit Kutné Hory“ financovaného z ESF
 OPLZZ.
20

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA

Foto: Obèanská poradna v Havlíèkovì Brodì (provozuje Oblastní charita Havlíèkův Brod)

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ A KRIZOVOU POMOC

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obèanům potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìřením na potřeby klientů v obèanských
poradnách, manelských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postiením,
poradnách pro obìti trestných èinů a domácího násilí.
Obèanská poradna, Dvůr Králové nad Labem
Obèanská poradna, Havlíèkův Brod
Obèanská poradna, Dvůr Králové n. L. - Hořice
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové
Obèanská poradna, Chrudim
Obèanská poradna, Dvůr Králové n. L. - Jaroměř
Obèanská poradna, Polièka
Obèanská poradna, Ústí nad Orlicí

A + D  odborné sociální poradenství, Kutná Hora
Racek  sociální poradna s terénní slubou, Kutná Hora
Poèet středisek celkem

10

Poèet uivatelů slueb celkem

4 590

Poèet kontaktů celkem

7 132

Intervenèní centra - Terénní, ambulantní nebo pobytová sluba na přechodnou dobu. Na základì rozhodnutí o vykázání ze
spoleèného obydlí nebo zákazu vstupu do nìj vydaného podle zvláštního právního předpisu je osobì ohroené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozdìji do 48 hodin od doruèení opisu tohoto rozhodnutí intervenènímu
centru. Pomoc intervenèního centra můe být poskytnuta rovnì na základì ádosti osoby ohroené násilným chováním
jiné osoby obývající s ní spoleèné obydlí, nebo i bez takového podnìtu, a to bezodkladnì poté, co se intervenèní centrum
o ohroení osoby násilným chováním dozví. Souèástí sluby je
zajištìní spolupráce a vzájemné informovanosti mezi Poèet středisek celkem
1
intervenèními centry, poskytovateli jiných sociálních slueb,
159
Poèet uivatelů slueb celkem
orgány sociálnì-právní ochrany dìtí, obcemi, útvary Policie ČR
Poèet intervencí (30 min.) celkem
842
a obecní policie, jako i ostatními orgány veřejné správy.
Intervenèní centrum pro osoby
ohroené domácím násilím, Hradec Králové
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DOBROVOLNICTVÍ

POMÁHAT JE NORMÁLNÍ - I VY MÙETE POMOCI LIDEM OKOLO SEBE
Foto: Dobrovolníci Charity Přelouè pomáhají dìtem v Nízkoprahovém zařízení pro dìti a mláde Jakub klub

Dobrovolnická centra - slouí lidem, kteří nabízejí svou pomoc a jsou ochotni pomáhat v neziskové nestátní organizaci při
její práci pro druhé. Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních Charit a jiných neziskových organizací pro seniory, dìti a mláde,
handicapované nebo pacientům v nemocnicích. S dobrovolníky spolupracují Charity také při Tříkrálové sbírce.
Dobrovolnické centrum, Havlíèkův Brod
Dobrovolnické centrum, Hradec Králové
Kruh dobrovolníků, Hradec Králové
Centrum Sasanka  dobrovolnické aktivity, Jièín
A + D  Dobrovolnické centrum, Kutná Hora

Dobrovolnické centrum, Litomyšl
Dobrovolnické centrum, Pardubice
Dobrovolnické centrum, Přelouè
Středisko dobrovolnictví, Trutnov
Poèet středisek celkem

9

Celkem poèet dobrovolníků Charit v královéhradecké diecézi v roce 2013:
Dobrovolníci

Poèet dobrovolníků

Poèet dobrovolnických hodin

Dlouhodobí dobrovolníci

629

25 000

Jednorázoví dobrovolníci

2 498

10 000

Při Tříkrálové sbírce 2013 v královéhradecké diecézi pomáhalo celkem 9485 dobrovolníků.
Dobrovolnické centrum při DCHHK  více informací viz PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Dobrovolnictví.

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Centrum SASanka - dobrovolnické aktivity, Jièín - (Oblastní charita Jièín)  v roce 2013 centrum zahájilo nové
dobrovolnické programy. Celkem nabízí u 6 dobrovolnických programů se zaměřením na děti, rodiny, seniory, pacienty,
uivatele sociálních slueb a jednorázové akce, z toho tři programy získaly akreditaci MV ČR.
Centrum dobrovolníků, Trutnov - (Oblastní charita Trutnov) - Oblastní charita Trutnov získala 29. 1. 2013 akreditaci
MV ČR pro dobrovolnický program těpán na pomoc při péèi o děti, mláde a rodiny v jejich volném èase a pro dobrovolnický
program Michaela, který se zaměřuje na pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postieným a seniorům.
22

OSTATNÍ STØEDISKA POMOCI
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních
a ambulantních slueb nebo formou pobytových slueb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních slueb.
Jedná se o soubor specifických èinností smìřujících
k dosaení samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti
klientů, a to rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů
bìných pro samostatný ivot.
A + D AHOJ  sociální rehabilitace, Kutná Hora
Centrum sociálních slueb, Lanškroun - ance pro rodinu
Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

2
41

OSTATNÍ SLUŽBY
Projekty pomoci osobám znevýhodněným na trhu
práce - Charitní projekty pomoci osobám znevýhodnìným
na trhu práce nebo při vstupu na trh práce nabízejí pomoc
a pracovní uplatnìní zejména dlouhodobì nezamìstnaným
nebo obtínì zamìstnatelným obèanům, kterým hrozí
sociální vylouèení.

REALIZUJEME DALÍ PROJEKTY
SOCIÁLNÍ INTERVENCE
Foto: Projekt Pomocník pomáhá najít pracovní uplatnìní
lidem se zdravotním omezením nebo postiením
(realizuje Oblastní charita Kutná Hora)

Projekt „Budeme se vzdělávat“, Chotovice
„Pomocník“  projekt na podporu
zaměstnanosti OPLZZ, Kutná Hora

Poèet projektů celkem
Poèet klientů slueb celkem

2
44

Sociální šatník - Sociální šatníky nabízejí materiální pomoc v podobì obnošeného obleèení apod. zejména lidem
v nouzi a sociálnì slabším skupinám obyvatel.
Humanitární sklad ošacení a sociální šatník, Jilemnice
Sociální šatník v PoS MVČR v Kostelci nad Orlicí
Charitní šatník, Litomyšl

Potravinová pomoc pro potřebné - distribuce potrav. pomoci lidem v nouzi.
Potravinová pomoc pro potřebné, Chotovice

Charitní šatník, Studenec
Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem
Poèet středisek celkem
Poèet balíèků celkem

4
3 655
1
150

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2013:
Centrum sociálních slueb Lanškroun - ance pro rodinu ·(Oblastní charita Ústí nad Orlicí) - 1. 10. 2013 zahájení
nové sluby ance pro rodinu  Sociální rehabilitace. Jejím cílem je dopomoci klientům v nouzi k samostatnosti a nezávislosti.
Sluba je urèena lidem v nouzi od 18 do 64 let, pro osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby do 26 let opouštějící školská ústavní
a výchovná zařízení nebo náhradní rodinnou péèi a pro osoby s lehkým mentálním postiením. Klientům je k dispozici 6 bytů,
max. délka pobytu je zpravidla 1 rok. V Centru jsou nabízeny další ètyři sluby: ance pro rodinu  Sociálně aktivizaèní sluby
pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší, Půjèovna kompenzaèních pomůcek a Obèanská poradna.
Projekt “Budeme se vzdělávat, Chotovice” (Oblastní charita Nové Hrady u Skutèe) - vzdělávací projekt OP LZZ
realizovaný od 1. 1. 2013. Jedná se o vzdělávání pro 2 x 10 klientů po dobu 2 x 14 měsíců v následujících třech oborech:
Úklidové a peèovatelské práce, Výroba rukodělných předmětů, Základy administrativy.
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Foto: Lubomír Kotek

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2013:

POMÁHÁME CIZINCÙM NAJÍT U NÁS NOVÝ DOMOV

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obèanům potřebné informace přispívající k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìřením na potřeby klientů v obèanských
poradnách, manelských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postiením,
poradnách pro obìti trestných èinů a domácího násilí.
Poèet středisek celkem
1
Poradna pro cizince a uprchlíky, Hradec Králové

Poèet uivatelů slueb celkem
Poèet kontaktů celkem
Poèet intervencí celkem

Projekty DCH HK na pomoc cizincům a uprchlíkům: ·
- Integraèní centrum pro cizince
- Sociální poradenství pro cizince a uprchlíky
- Komplexní asistenèní sluby pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
- Právní a sociální poradenství a zdravotní asistence pro adatele o udělení mezinárodní ochrany (azylu)
- Zájmové aktivity pro adatele o udělení mezinárodní ochrany v PoS MV ČR
- Sluby sociálního šatníku v PoS MV ČR
ČINNOST V R. 2013 a informace o uvedených projektech:
viz PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Pomoc cizincům a uprchlíkům.
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POMOC POSTIŽENÝM POVODNĚMI

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

Pomoc lidem postieným povodněmi na Trutnovsku
V èervnu 2013 se naše Charity zapojily do okamité pomoci obětem povodní na Trutnovsku a Vrchlabsku. Povodňovou
pomoc v regionu zajišťovaly Oblastní charity Červený Kostelec a Trutnov ve spolupráci se starosty postiených obcí.
Pomoc dobrovolníků
Dobrovolníci Oblastní charity Jièín a Hradec Králové vypomáhali s odklízením následků povodní v obci Rudník
u Hostinného, dobrovolníci trutnovské Oblastní charity v areálu Z a M v Dolní Olešnici u Trutnova.
Materiální pomoc
Oblastní charity v Hradci Králové a Pardubicích uspořádaly materiální sbírky pro postiené oblasti. Diecézní charita
zapůjèila 30 ks vysoušeèů vyplaveným domácnostem v Hostinném, Rudníku a na Trutnovsku.
Finanèní pomoc
Velkou solidaritu projevili návštěvníci Benefièního koncertu na pomoc oblastem zasaeným èervnovými povodněmi,
který byl uspořádán v hradecké Filharmonii 4. 7. 2013 a vynesl celkem 25 660,- Kè. Ve farnostech Kutná Hora a Letohrad
proběhly sbírky na povodně.
Spoleèný èesko  německý projekt
Spoleèný projekt Německé charity a Diecézní charity Hradec Králové s názvem „Spolufinancování vysoušeèů pro
obnovení obydlí jako i finanèní pomoc a sociální doprovázení domácností postiených povodní v Hradci Králové, Česká
republika, 2013“ pomohl s obnovou bydlení 40 domácnostem v osmi obcích na Trutnovsku, které byly v èervnu 2013
postieny povodněmi.
Finanèní pomoc, zapůjèení vysoušeèů, pomoc obèansko-právní poradny a èasto také psychická podpora byla poskytnuta
především seniorům, rodinám s handicapovanými èleny a rodinám, které se potýkají s finanèní tísní a nezaměstnaností.
Do záplavami postiených domácností v obcích Rudník, Javorník, Arnultovice, Hostinné, Horní Olešnice, Svoboda nad
Úpou, Horní Maršov a Nevratice byla rozdělena finanèní pomoc v celkové výši 99 500 euro, kterou poskytla Německá charita
v rámci uvedeného projektu.
Diecézní charita Hradec Králové je partnerem uvedeného projektu, který byl realizován od srpna 2013 ve spolupráci
s místními obecními úřady a jejich sociálními odbory, a také s Charitami v Královéhradeckém kraji.
Charita díky své celorepublikové síti pomáhá ve všech regionech postiených povodněmi. Partnerské Charity pomáhaly
v zaplavených oblastech v jiních a severních Čechách a ve Středoèeském kraji. Do povodňové pomoci se zapojily i moravské
Charity. Více na http://povodne.charita.cz./.

Dìkujeme všem, kteří přispìli do charitní sbírky na povodnì i všem sponzorům
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HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ

POMÁHÁME BEZ HRANIC
Diecézní kat. charita Hradec Králové se úèastní veřejných charitních sbírek vyhlášených Charitou Česká republika na
pomoc zemím postieným přírodními katastrofami nebo váleènými konflikty a rozvojovým státům třetího světa.
Charita ČR zajišťuje humanitární pomoc èi rozvojovou spolupráci v řadě zemí. Vlastní mise má v Indonésii, Mongolsku
a na Haiti. Dále Charita ČR pomáhá ve spolupráci s místními partnery v Afghánistánu, Čeèně  Ruské federaci, Gruzii, Etiopii,
Jiním Súdánu, Kambodi, Mali, Moldavsku, Myanmaru (Barmě), Somálsku, Srbsku a Zambii.
Programy a projekty se týkají poskytování vzdělávání, obnovy zdrojů obivy a zlepšování schopností a znalostí našich
místních partnerů.
V roce 2013 směřovala humanitární pomoc Charity zejména do těchto zemí:
- Filipíny  na pomoc obětem nièivého tajfunu Haiyan
- Sýrie  na pomoc uprchlíkům z této válkou zmítané země
- Jiní Súdán - Charita ČR zde v rámci rozvojové spolupráce buduje skalní rezervoáry na vodu a také školí uèitele

Adopce na dálku®- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

Diecézní charita Hradec Králové v oblasti humanitární pomoci do zahranièí realizuje projekt Adopce na dálku® a návazné
rozvojové projekty zaměřené na podporu vzdělávání, výstavby bydlení a zemědělských aktivit v chudých oblastech
 viz PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Adopce na dálku®.
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PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK
Diecézní charita Hradec Králové realizuje tyto projekty na pomoc potřebným u nás i v zahranièí:
Adopce na dálku® a rozvojové projekty v Indii
Pomoc uprchlíkům a cizincům
- Integraèní centrum pro cizince
- Sociální poradenství pro cizince a uprchlíky
- Komplexní asistenèní sluby pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
- Právní a sociální poradenství a zdravotní asistence pro adatele o udělení mezinárodní ochrany (azylu)
- Zájmové aktivity pro adatele o udělení mezinárodní ochrany v PoS MV ČR
- Sluby sociálního šatníku v PoS MV ČR
Půjèovna pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou
Dobrovolnické centrum
®
®

ADOPCE NA DÁLKU

- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

Foto: Karnataka - indické dìti podporované v projektu Adopce na dálku®® ve škole.
Posláním projektu Adopce na dálku® je podpora vzdělání dětí z nejchudších indických rodin, ani by musely opustit své
rodinné a kulturní zázemí. V praxi probíhá tak, e se koordinátor projektu v ČR snaí vyhledat co nejvíce dárců, kteří by byli
ochotni podporovat chudé dítě z Indie roèní finanèní èástkou 5000 Kè. 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.
V rámci projektu Adopce na dálku® jsou v Indii realizovány také návazné humanitární projekty zaměřené na podporu
vzdělávání, výstavby bydlení a zemědělských aktivit v chudých oblastech.
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ADOPCE NA DÁLKU

- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

ČINNOST V ROCE 2013:
V roce 2013 se podařilo najít dárce pro 181 nových dětí z chudých indických rodin. Díky finanèní podpoře dárců tak bylo
k 31. 12. 2013 do projektu Adopce na dálku® zapojeno 2482 chudých indických dětí. V průběhu uplynulého roku byla u 419
indických áků a studentů zapojených do programu ukonèena podpora z důvodu završení jejich studia nebo z rodinných
důvodů. Do Adopce na dálku® se zapojují jak jednotlivci, tak rodiny, studenti, školy, různá spoleèenství lidí a kolektivy
zaměstnanců. Od roku 2000 projektem prošlo ji přes 5500 dětí.
Příspěvky od dárců pouili partneři projektu v Indii 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 na
cestovní výdaje v případě potřeby. Z příspěvku byly také uhrazeny dárky k Vánocům a během prázdninového tábora.

Propagace a spolupráce se studenty v ČR
V průběhu roku 2013 zaměstnanci projektu uspořádali pro školy a veřejnost 26 přednášek o Adopci na dálku® a o ivotě
lidí v Indii. Propagaèní stánek byl umístěn na 6 setkáních, které pořádaly neziskové organizace pro veřejnost. Projekt byl
prezentován na Festivalu sociálních slueb a na Setkání národů v Hradci Králové.
V roce 2013 absolvovalo v projektu Adopce na dálku® praxi 9 studentů V, kteří se podrobně seznámili s projektem
a pomáhali v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informováni o projektech DCH HK v oblasti sociálních
a zdravotních slueb pro obèany Královéhradeckého kraje.

Dohled nad podporovanými dětmi v Indii
Koordinátoři v Indii kontrolují, zda podporované děti chodí řádně do školy. S pomocí více ne 200 dobrovolníků sledují
a podporují rozvoj áků v intelektuální, spoleèenské, fyzické i duchovní oblasti. V případě potřeby zajišťují dětem douèování.
Navštěvují i jejich rodiny a školy, kde studují. Snaí se rodièe motivovat, aby posílali děti pravidelně do školy a dbali na jejich
vzdělávání. Vysvětlují jim přínos vzdělání pro ivot jejich dětí. Pořádají také setkání s rodièi, tradièně o Vánocích. Podporované
děti dostaly vánoèní dárky, například v oblasti Bangalore sadu nádobí, která potěšila celé rodiny.

Prázdninové tábory a školení pro podporované děti
V roce 2013 byly pro podporované děti v Indii organizovány prázdninové tábory na více ne 20 místech. Tématem táborů
byl vztah mezi dětmi a rodièi. Koordinátoři pro studenty organizují také školení a poradenské programy o budoucím povolání,
kde posilují sebedůvěru dětí, aby měly větší šanci najít zaměstnání.

Vzdělávání rodièů podporovaných dětí
Setkání pro rodièe podporovaných dětí proběhlo v uplynulém roce celkem na 11 místech. Koordinátoři s rodièi
diskutovali o významu vzdělání jejich dětí, o hospodaření s rodinným rozpoètem, o právech ve spoleènosti a také o budování
vztahů v rodinách podporovaných dětí. Velký zájem byl o přednášky týkající se moností uplatnění dětí po ukonèení urèitého
stupně vzdělání. Setkání byla přínosem i pro vzájemné poznávání mezi rodièi, kteří se èasto iví jako nádeníci.

Návazné rozvojové projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - PODPORA BYDLENÍ
CHUDÝCH RODIN S DĚTMI
V roce 2013, kdy slavila diecéze Belgaum 60 let od
svého zaloení, bylo postaveno 14 nových domků. Z èásti
výtěku Tříkrálové sbírky urèeného pro humanitární pomoc
do zahranièí bylo věnováno 519.555,50 Kè. Další
poskytnuté finance ve výši 207.905,- Kè byly od dárců
projektu Adopce na dálku®.
Za dobu 10 let trvání projektu Domky pro chudé se
s pomocí dárců podařilo postavit ji 98 a opravit 25 domků.
Důvodem pro realizaci tohoto projektu jsou velmi alostné
ivotní podmínky řady indických rodin, zejména pak bydlení.
Foto: Díky pomoci dárců má pìtièlenná rodina p. Motese Shantana z vesnice Mansapur vlastní bydlení.
Pan Motes pracuje v pekárnì, jeho manelka Sangeeta vypomáhá jako kuchařka. Mají dvì dìti
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a v domì ijí spoleènì s nemocnou babièkou. Dìkují všem dárcům za štìdrost a solidaritu
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ADOPCE NA DÁLKU

- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

ZDRAVOTNICKÝ FOND
Díky dárcům, kteří přispívají do zdravotnického fondu, je moné v případě nouze uhradit výdaje spojené s operací nebo
dlouhodobou nemocí kteréhokoli z podporovaných dětí. V roce 2013 do tohoto fondu přispěli dárci èástkou 1.600,- Kè.

NADZEMNÍ ZÁSOBNÍK NA VODU PRO VESNICI NIRMAL NAGAR - OBLAST
BELGAUM
Projekt výstavby nadzemního zásobníku na vodu ve vesnici Nirmal Nagar
(na obrázku vpravo) byl realizován na podporu zemědělských aktivit místních vesnièanů
a chlapecké internátní školy. Na zdejší farmě se kromě jiného pěstuje také vzácné týkové
dřevo, co zabezpeèuje financování internátní školy a místní nemocnice. Chlapci
z internátní školy mají praxi přímo na plantáích, a tím jsou vedeni k pěstitelské práci.
Celkové náklady na stavbu nadzemního zásobníku byly 403.810,60 Kè. Jeho
výstavba byla podpořena z èásti výtěku Tříkrálové sbírky 2013 v královehradecké diecézi
ve výši 278.802,60 Kè. Díky pomoci dárců byla stavba dokonèena v prosinci 2013.

KOLNÍ AUTOBUS PRO DĚTI Z VESNICE MANSAPUR - OBLAST BELGAUM
Provoz školního autobusu pro chudé děti v indické vesnici Mansapur byl podpořen
z výtěku Tříkrálové sbírky 2013 v královéhradecké diecézi. Na tento projekt humanitární
pomoci v rámci programu Adopce na dálku® byla z výnosu sbírky věnována èástka
65.200,- Kè. koláci ze vzdálených vesnic jezdí tímto autobusem denně do školy u třetím
rokem a díky tomu mají více èasu na uèení.

PRÙMYSLOVÉ KOLÍCÍ CENTRUM - OBLAST SENAPATI, MARAM
Tento projekt poskytuje monost dívkám, které
nedokonèily školní docházku anebo mají minimální
vzdělání, vyuèit se v oboru krejèová. Na projekt byla
poskytnuta èástka 85.000,- Kè z Tříkrálové sbírky
2013. Projekt je realizován ve spolupráci se
spoleèností Dona Boska.

Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 177 (135)
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
Web: www.hk.caritas.cz/adopce
facebook: adopce.dchhk.cz

icí dílna v průmyslovém školícím centru v Maramu
(oblast Senapati), kde se dívky uèí na krejèovou

DÌKUJEME VEM DÁRCÙM, kterým není lhostejný ivot chudých lidí v Indii a rozhodli se podpořit
vlastní projekt Adopce na dálku® i všechny doprovodné projekty. Velice si této pomoci váíme. Vìříme, e se
nám spoleènì podaří v budoucnosti pomoci dalším indickým dìtem a jejich rodinám.
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POMÁHÁME CIZINCÙM 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 èlenem 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 migraèní
politiky MVČR, Cizinecká policie, krajské, mìstské a obecní úřady, úřady práce, Správa uprchlických zařízení MV ČR (SUZ MV
ČR), MPSV ČR, PoS Kostelec nad Orlicí, IAS v Jaromìři - Josefovì a také s nevládními organizacemi, které působí v oblasti
pomoci cizincům a uprchlíkům. Od 1. 1. 2013 provozuje DCH HK Integraèní 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 adatele o udělení
mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí. Poskytuje zde adatelům o udělení mezinárodní ochrany sociální a právní
poradenství a organizuje pro ně zájmové aktivity. Oblastní charita Ústí n. Orlicí v pobytovém středisku zajišťuje sluby
sociálního šatníku.
Foto: Lubomír Kotek

SPEKTRUM SLUŽEB:
Integraèní centrum pro cizince
Sociální poradenství pro cizince a uprchlíky
Komplexní asistenèní sluby pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
Právní a sociální poradenství a zdravotní asistence pro adatele o udělení mezinárodní ochrany (azylu)
Zájmové aktivity pro adatele o udělení mezinárodní ochrany v PoS MV ČR
Sluby sociálního šatníku v PoS MV ČR

ČINNOST V ROCE 2013:
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 1152 cizincům ze 75 zemí, nejèastěji z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska, Ruska, Sýrie,
Běloruska, Kazachstánu, Číny a dalších zemí. 6 osob neuvedlo státní příslušnost nebo byly bez státní příslušnosti.
Uskuteènilo se 113 kontaktů ambulantních, 498 intervencí ambulantních, 818 kontaktů terénních, 360 intervencí terénních.
Poradci řešili problémy cizinců ze třetích zemí i z èlenských států EU a Schengenského prostoru. Jednalo se především
o sociální a právní poradenství týkající se povolení k pobytu na území ČR, monosti zaměstnání, povolení k zaměstnání,
systému sociálního zabezpeèení, zdravotního pojištění.
Jedná se o registrovanou sociální slubu. Poradenské sluby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou na základě
principů obèanského poradenství: bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně. V rámci terénní sluby byly například
v Integraèním azylovém středisku (IAS) Josefov poskytovány ubytovaným osobám s udělenou mezinárodní ochranou sluby
sociálně-právního poradenství se zaměřením na jejich integraci.
Projekt v roce 2013 podpořili: MPSV ČR, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE
Projekt Integraèního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji zahájila Diecézní charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) v lednu 2013. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) na území
Královéhradeckého kraje do většinové spoleènosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci
státních příslušníků třetích zemí a vychází z Aktualizované koncepce integrace cizinců Spoleèné souití. Jde ji o dvanácté
integraèní centrum pro cizince v ČR, které bylo zřízeno za finanèní podpory uvedeného evropského fondu.
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Centrum poskytuje cizincům ze třetích zemí bezplatně tyto sluby:
Informaèní èinnost
Dobrovolnictví  douèování cizinců s dobrovolníky
Sociální a právní poradenství
Multikulturní a integraèní aktivity, besedy a přednášky
Kurzy èeštiny a kurzy sociokulturních dovedností
v Hradci Králové i v regionech (Náchod, Dvůr Králové n/L, Jièín, Hořice, Trutnov a další)
Diecézní charita Hradec Králové 27. 6. 2013 otevřela Integraèní centrum pro cizince v nových a větších prostorách budovy
YMCA v afaříkově ul. 666/9. Slavnostního zahájení se zúèastnila řada významných hostů jako vedoucí odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ing. Mgr. Jiří Vitvar, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví
Magistrátu města Hradec Králové ing. Anna Maclová, ředitel DCH HK RNDr. Jiří Stejskal, zástupci Ministerstva vnitra ČR,
Cizinecké policie a dalších institucí. Nové prostory poehnal Mons. Josef Suchár, prezident DCH HK.

PORADENSTVÍ, INFORMAČNÍ ČINNOST, PØEKLADATELSKÉ A TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
V roce 2013 vyuilo sluby Integraèního centra pro cizince celkem 805 klientů. Nejpoèetněji byli zastoupeni cizinci
z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska, Ruska a Sýrie. Sociální a právní poradenství bylo poskytnuto 526 cizincům.
Poradenské sluby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou na základě principů obèanského poradenství:
bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně. Jednalo se především o problematiku pobytových oprávnění na území ČR,
zaměstnávání cizinců, bydlení a zdravotní péèe.
V průběhu poradenského procesu bylo vyuíváno
slueb komunitních tlumoèníků a interkulturních
mediátorů. Překladatelské a tlumoènické sluby byly
poskytnuty cizincům v rozsahu 150 hodin.

INTEGRAČNÍ KURZY ČETINY A SOCIOKULTURNÍCH
DOVEDNOSTÍ PRO CIZINCE
V roce 2013 probíhaly integraèní kurzy èeštiny
a kurzy sociokulturních dovedností v Hradci Králové a také
v regionech  v Náchodě, Dvoře Králové n. L., Trutnově,
Jièíně, Hořicích a Ledèi nad Sázavou. Uskuteènilo se 16
jazykových kurzů a 18 kurzů sociokulturní orientace.
Kurzů èeštiny pro cizince se zúèastnilo 263 cizinců
a kurzů sociokulturní orientace 225 osob.
Kurzy jsou bezplatné a cizinci si mohou vybrat podle
úrovně znalosti, buï kurz èeštiny pro zaèáteèníky, nebo
pro pokroèilé. Na kurzu si cizinci mají monost osvojit
základy èeského jazyka a seznámit se s naší kulturou, aby
se lépe zorientovali v ivotě v ČR.

Foto: Vystoupení kapely MBUNDA AFRIKA z Konga na festivalu
Setkání národů 2013 v hradeckém Adalbertinu. Foto: L. Bárta

MULTIKULTURNÍ A INTEGRAČNÍ AKTIVITY,
BESEDY A PØEDNÁKY
Integraèní centrum pro cizince DCH HK v roce 2013
zorganizovalo 22 multikulturních akcí a integraèních
aktivit ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími
organizacemi v regionu, kterých se zúèastnilo 1800 èlenů
majoritní èeské spoleènosti a 1500 cizinců. Byly to
například akce Setkání národů, kde v jeden den
představilo svou zemi 27 zemí, a cyklus Etnokultura, ve
kterém představily svou kulturu veřejnosti země jako
Arménie, Ukrajina, Indie, státy Latinské Ameriky i ČR.

Foto: Na Festivalu sociálních slueb Poznejme se navzájem
v Hradci Králové představil divadelní soubor Svìtáci
pohádku Honza a tři zakleté princezny
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Centrum dále nabízí zázemí pro volnoèasové a zájmové aktivity jako jsou například Taneèní klub, Multikulturní klub dětí
a mládee, Dámský klub nebo divadelní soubor Světáci. Podporuje zájmové a svépomocné skupiny cizinců jako např. ISU, MKI
Klíè, Nedělní škola pro Ukrajince. Pořádá sportovní turnaje a akce pro rodiny s dětmi. V roce 2013 proběhlo 71 setkání a akcí,
kterých se zúèastnilo 350 cizinců a 143 příslušníků majoritní spoleènosti.
Pracovnice centra uspořádaly v roce 2013 také 30 besed na školách pro celkem 619 áků v Královéhradeckém kraji, do
kterých se zapojilo 6 cizinců. Cyklus besed byl rozdělen na 3 navazující moduly: „Právo na odlišnost“, „Cizincem v jiné zemi“
a „Odbourávat stereotypy“. Žáci a studenti měli monost seznámit se interaktivní formou s problematikou odlišnosti,
vzájemného souití a přijetím cizinců.

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM RAFAEL
Do dobrovolnického programu Rafael DCH HK na pomoc cizincům se v roce 2013 zapojilo celkem 15 dobrovolníků, kteří
pomáhali s èeštinou i jinými předměty celkem 19 cizincům. Dobrovolníci v tomto programu odpracovali celkem 222
dobrovolnických hodin. Dobrovolníci pomáhali cizincům individuálně. Jejich èinnost byla zaměřena především na pomoc
s douèováním èeštiny, domácí přípravou do školy a na orientaci v běných ivotních situacích.
Integraèní centrum pro cizince spolupracovalo v průběhu roku 2013 s dalšími institucemi a subjekty podílejícími se na
procesu integrace cizinců na lokální úrovni jako například OAMP MV ČR, Cizinecká policie, ivnostenské úřady, úřady práce,
městské a obecní úřady, neziskové organizace, Z, S a V, komunity cizinců a další.
V uplynulém roce vykonávali v Integraèním 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:
Integraèní centrum pro cizince
Poradna pro cizince a uprchlíky
Podpora multikulturní výchovy dětí a mládee a interkulturního dialogu
Integraèní kurzy pro cizince
Dobrovolnické aktivity mládee s dětmi, seniory a cizinci
Podpora integrace cizinců
Setkání národů
Projekty v roce 2013 podpořili: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, MV ČR, MMT ČR, Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Tříkrálová sbírka

KOMPLEXNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S UDĚLENOU MEZINÁRODNÍ OCHRANOU
Komplexní asistenèní sluby zahrnují právní a sociální poradenství a zdravotní asistenci pro osoby, kterým byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana. Sluby byly poskytovány na území Královéhradeckého, Pardubického a Středoèeského kraje.
Jednalo se především o podporu integrace do většinové spoleènosti:
- právní a sociální poradenství
- vybavování integraèních bytů nábytkem a základním zařízením
- zprostředkování kontaktu s lékaři a zdravotnickým zařízením
- asistenci při hledání zaměstnání
- zajištění rekvalifikaèních a vzdělávacích kurzů pro dospělé a děti
- volnoèasové aktivity atd.
Sluby byly poskytovány v IAS Jaroměř Josefov a PoS Kostelec nad Orlicí. Celkem byly sluby v roce 2013 poskytnuty
65 osobám s udělenou mezinárodní ochranou.
Projekt v roce 2013 podpořili: Evropský uprchlický fond, T-Mobile

PRÁVNÍ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A ZDRAVOTNÍ ASISTENCE PRO ŽADATELE
O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY (AZYLU)
Poradci poskytovali právní a sociální poradenství adatelům o udělení mezinárodní ochrany v PoS MV ČR Kostelec nad
Orlicí 3x týdně po celý rok. Poradenských slueb vyuilo celkem 206 klientů ze 36 zemí, nejèastěji z Ukrajiny, Ruska,
Běloruska, Sýrie, Arménie, Turecka, Kuby a dalších zemí. 7 klientů bylo bez státní příslušnosti. Právní poradenství bylo
poskytnuto 152 klientům, sociální poradenství 162 klientům.
Jednalo se především o zprostředkování informací o povinnostech úèastníka 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, nejèastěji při sepisování aloby proti zamítnutí ádosti o udělení azylu.
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V rámci projektu bylo poskytováno poradenství v oblasti zdravotní asistence a příspěvky na doplatky za zdravotní péèi
a léky, rehabilitaèní a kompenzaèní pomůcky.
Sluby jsou poskytovány na základě principů obèanského poradenství: bezplatně, nezávisle, nestranně a diskrétně.
Vzhledem k jazykové bariéře je vyuíváno také tlumoènických slueb.
Projekt v roce 2013 podpořili: Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka

ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
V POS MV ČR - ØEZBÁØSKÁ DÍLNA, DÍLNA RUČNÍCH PRACÍ A HUDEBNÍ DÍLNA
Øezbářská dílna a dílna ruèních prací byly v provozu po celý pracovní týden, hudební dílna 3x týdně. Jde o spoleèný
projekt DCH HK a SUZ MV ČR. Vedoucí pracovníci dílen hovořící arménsky, rusky, gruzínsky a francouzsky zajišťují odborně
èinnost dílen a jednotlivé aktivity  dřevořezbu, výrobu dekorativních předmětů, šití a úpravu oděvů, pletení, háèkování,
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 sloený z dětí adatelů a další hudebníci z řad dospělých vystupovali při různých kulturních
a spoleèenských příleitostech v PoS i mimo PoS: Den otevřených dveří v PoS, Refufest 2013, na soutěích v Z Kostelec n. O. atd.
Poèty návštěv dílen v roce 2013:
Hudební dílna
586 návštěv
Øezbářská dílna
1163 návštěvy
Dílna ruèních prací
1192 návštěvy
Projekt v roce 2013 podpořili: SUZ MV ČR, Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.

SLUŽBY SOCIÁLNÍHO ATNÍKU V POS MV ČR
V PoS MV ČR pro adatele o udělení mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí zajišťovala sluby sociálního šatníku
Oblastní charita Ústí nad Orlicí po celý rok 1x za 14 dnů. Jde o spoleèný projekt Charity a Správy uprchlických zařízení.
Pracovníci šatníku spolupracují se sociálními pracovníky PoS.
Slueb sociálního šatníku vyuilo 825 klientů, celkem bylo vydáno 5076 ks ošacení.
Projekt v roce 2013 podpořili: SUZ MV ČR, Evropský uprchlický fond, Tříkrálová sbírka.

OSTATNÍ AKTIVITY
DCH HK se podílí finanèními příspěvky na pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti, pro které se pořádají v PoS MV
ČR výlety, soutěe, prázdninové pobyty na horách atd. Snaíme se èásteèně finanèně podporovat také talentované děti, které
navštěvují různé zájmové mimoškolní aktivity nebo dojídějí do střední školy. Pozornost věnujeme uprchlíkům, kteří jsou
zdravotně a sociálně znevýhodněni.

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC CIZINCÙM A UPRCHLÍKÙM JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
EVROPSKÝM UPRCHLICKÝM FONDEM, EVROPSKÝM FONDEM PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PØÍSLUNÍKÙ TØETÍCH ZEMÍ,
MVČR, MPSV ČR, SUZ MVČR, MMT ČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM,
STATUTÁRNÍM MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ A Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

Kontakt:
Adresa: afaříkova 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

http://cizincihradec.cz/
facebook: cizincihradec
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PÙJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMÙCEK PRO NEMOCNÉ
HUNGTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále DCH HK) provozuje od r. 2004 půjèovnu zdravotnických pomůcek pro nemocné
Huntingtonovou chorobou. V půjèovně jsou k dispozici především finanèně velmi nákladné pomůcky, které nehradí zdravotní
pojišťovny nebo jsou jiné problémy s jejich získáváním. Cílem projektu je zkvalitnit péèi o pacienty, umonit jim setrvat co
nejdéle v domácím prostředí a udret tak rodinné a spoleèenské vazby.
Huntingtonova choroba (HCH) je závané neurodegenerativní dědièné onemocnění vyznaèující se agresivní choreou,
poruchami chování a demencí. Dochází při ní k progresivnímu ubývání tělesných a duševních schopností, co vede k úplné
závislosti postiených na péèi okolí. Choroba postihuje především lidi v produktivním věku, nejèastěji mezi 35.  45. rokem
ivota, a je nevyléèitelná.

SPEKTRUM SLUŽEB:
V půjèovně jsou k dispozici 2 typy speciálních křesel vè. antidekubitních podloek, elektrická polohovací lůka vybavená
polstrovanými boènicemi a vanové zvedáky. Zapůjèované pomůcky zvyšují komfort a bezpeèí postieného a usnadňují situaci
peèujícím osobám. Křesla jsou pohodlná a nastavitelná, zabraňují sklouznutí pacienta. Jsou předávána na základě doporuèení
ošetřujícího odborného lékaře, obvykle do dlouhodobého uívání. Po dohodě zajistí organizace dovoz pomůcky na místo
urèení.

polohovací lůko

křeslo Omega

křeslo Halesworth

elektrický vanový zvedák

ČINNOST V ROCE 2013:
K 31. 12. 2013 bylo v půjèovně evidováno 7 ks křesel Halesworth a 10 ks křesel Omega, 4 elektrické vanové zvedáky a 3
elektrická polohovací lůka. V r. 2013 bylo nemocným a jejich rodinám zapůjèeno celkem 12 speciálních křesel a 2
polohovací postele.
V rámci spolupráce se Spoleèností pro pomoc nemocným HCH byly výše uvedené pomůcky prezentovány na rekondièně
edukaèních pobytech pořádaných pro rodiny s HCH.
Projekt v roce 2013 podpořili: Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.
Kontakt: tel. 495 063 135
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POMÁHAT JE NORMÁLNÍ – i vy můete pomoci lidem okolo sebe
Dobrovolnický program Rafael na pomoc cizincům

Foto: Lubomír Kotek

Dobrovolnické centrum zřídila Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) v r. 2009 se záměrem šířit myšlenku
dobrovolnictví ve spoleènosti. Centrum realizuje tři akreditované dobrovolnické programy  Gabriel na pomoc seniorům
a pacientům, Rafael na pomoc cizincům a Michael pro děti a mláde. V rámci uvedených programů dobrovolníci pomáhají
klientům Integraèního centra pro cizince, komunitních center a nízkoprahových klubů, domovů pro seniory, zařízení pro
zdravotně postiené a nemocnice.
Posláním Dobrovolnického centra DCH HK je také napomáhat vzniku nových dobrovolnických center, zvýšení poètu
dobrovolníků i zkvalitnění práce s dobrovolníky v Charitách zastřešených DCH HK, jejich koordinace a metodické vedení.
V rámci královéhradecké diecéze působí celkem 9 dobrovolnických center  v Hradci Králové (2), Havlíèkově Brodě,
Jièíně, Kutné Hoře, Litomyšli, Pardubicích, Přelouèi a Trutnově. Dobrovolnické programy dále realizují Charity v Červeném
Kostelci, Dvoře Králové n/L, Polièce, Rychnově n/Kněnou, Ústí n/Orlicí, Žirèi a Chrudimi. Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních
Charit nebo jiných neziskových organizací pro seniory, pro děti a mláde, pro handicapované apod. S dobrovolníky
spolupracují i ostatní Charity, zejména při Tříkrálové sbírce.

ČINNOST V ROCE 2013:
Dobrovolnické programy
Dobrovolnické centrum DCH HK realizovalo v roce 2013 tři akreditované dobrovolnické programy. V září 2013 bylo nově
zahájeno dobrovolnictví u pacientů Fakultní nemocnice Hradec Králové v rámci programu Gabriel, konkrétně na II. interní
gastroenterologické klinice a III. interní gerontometabolické klinice. Dobrovolníci se snaí ulehèit a zpříjemnit pacientům èas,
který tráví v nemocnici. Jejich pomoc je různorodá - drobné nákupy, předèítání z knih a èasopisů, spoleèný rozhovor nebo
procházky v nemocnièním areálu.
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Foto: Dobrovolnictví u pacientů na interní klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové v rámci programu Gabriel.
Dobrovolnický program Rafael na pomoc cizincům  dobrovolníci douèují cizince èeštinu i další školní předměty,
konverzují, vysvětlují jim èeské zvyky a tradice, nebo jak fungují èeské úřady, pošty, školy a další instituce.
Dobrovolnický program Gabriel na pomoc seniorům a pacientům - dobrovolníci tráví s klienty domovů důchodců
a s pacienty nemocnice volný èas povídáním, nasloucháním, předèítáním, hraním her, malováním, procházkou.
Dobrovolnický program Michael na pomoc dětem a mládei - dobrovolníci jsou zapojeni do plánování a realizace aktivit
nízkoprahového klubu a komunitních center pro děti a mláde.
V roce 2013 se do dobrovolnických programů a aktivit zapojilo 80 dobrovolníků, kteří odpracovali 2070
dobrovolnických hodin.
Dobrovolnické centrum vysílalo dobrovolníky do nízkoprahového klubu pro děti a mláde a komunitních center pro děti
a mláde v Hradci Králové (Obèanské sdruení Salinger), do Střediska sociálních slueb v Chlumci nad Cidlinou, do domovů pro
seniory v Chlumci nad Cidlinou a Hradci Králové a do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
V rámci výše uvedených programů byl dobrovolníkům poskytovaný kompletní dobrovolnický servis - smlouva
o dobrovolnické èinnosti, proškolení, supervize, pojištění, spoleèná setkávání. V průběhu roku uspořádalo centrum pro své
dobrovolníky dvě víkendové relaxaèně-vzdělávací akce v Hradci Králové a předvánoèní setkání.

Metodická podpora oblastních a farních Charit v oblasti dobrovolnictví
Dobrovolnické centrum DCH HK metodicky podporuje oblastní a farní Charity v oblasti dobrovolnictví  informaèní servis,
konzultace projektů a dobrovolnických programů, spoleèné projektové ádosti. Pořádá kolegia koordinátorů dobrovolníků,
slouící zejména pro výměnu dobré praxe.

Evropská dobrovolná sluba (EDS)
DCH HK má akreditaci vysílající organizace pro EDS. Koordinátorka projektu poskytovala pomoc zájemcům o EDS
a podařilo se vyslat zájemkyni na dobrovolnickou pomoc do Irska.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Propagace dobrovolnictví
Po celý rok probíhala propagace dobrovolnictví a èinnosti centra na S a V formou besed se studenty. Dobrovolnické
centrum prezentovalo svou èinnosti také na Festivalu sociálních slueb Poznejme se navzájem 2013 v Hradci Králové, na akcích
DCH HK a Univerzity Hradec Králové.
Poèet dobrovolníků Charit v královehradecké diecézi v roce 2013:
Dobrovolníci

Poèet dobrovolníků

Poèet dobrovolnických hodin

Dlouhodobí dobrovolníci

629

25 000

Jednorázoví dobrovolníci

2 498

10 000

Při Tříkrálové sbírce 2013 v královéhradecké diecézi pomáhalo celkem 9485 dobrovolníků.
Projekt v roce 2013 podpořili: MV ČR, MMT ČR, Královéhradecký kraj a Tříkrálová sbírka

Kontakt:
Dobrovolnické centrum
Diecézní charity Hradec Králové
Adresa: afaříkova 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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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Diecézní katolická charita Hradec Králové
(dále jen DCH HK) a její Charity se jako v
předchozích letech zapojily do Tříkrálové sbírky na
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahranièí. Tuto
celostátní sbírku pořádá Charita ČR od r. 2000 ve
snaze obnovit tradici svátků Tří králů a souèasně
umonit spoluobèanům podílet se na charitní
èinnosti.
V r. 2013 se do Tříkrálové sbírky v
královéhradecké diecézi zapojilo celkem 26
profesionálních
a dobrovolných
Charit. V domácnostech, institucích i v ulicích měst
a obcí koledovalo 2710 skupinek tří králů, kterým
se podařilo vybrat do kasièek více ne 10 milionů
korun (10 847 778 Kè). Velké díky tedy patří všem
dárcům, ale také koledníkům a dobrovolníkům.

Foto: Koledníci Farní charity Dvůr Králové nad Labem.

PØEHLED PROJEKTÙ Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2013
PROJEKTY OBLASTNÍCH A FARNÍCH CHARIT: Z celkové èástky se podle pravidel Tříkrálové sbírky vrátilo 65% výtěku do
místa, kde byly peníze vykoledovány, a Charity je pouily na realizaci předem schválených záměrů. Uvádíme zde přehled
některých z nich:
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ  rekonstrukce nízkoprahového zařízení pro děti a mláde „Pod Střechou“ v Letohradě
OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC  zdravotnické vybavení pro Mobilní hospic Aneky České
OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ  příspěvek na vybavení a provoz hospicové péèe charitní peèovatelské sluby
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA  stavební úpravy Střediska rané péèe
FARNÍ CHARITA NÁCHOD  příspěvek na provoz Domova pro matky s dětmi sv. Anny
FARNÍ CHARITA LITOMYL  příspěvek na provoz Respitní péèe Jindra
FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  podpora aktivit Stacionáře sv. Františka
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA  podpora Denního stacionáře, který pomáhá lidem s mentálním postiením
PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: Diecézní katolická charita Hradec Králové, která zajišťovala organizaci Tříkrálové sbírky
v královéhradecké diecézi, pouila dalších 15% výtěku na podporu vlastních projektů, např. právního poradenství a zájmových
aktivit pro uprchlíky, na pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou a přímou pomoc, na integraèní kurzy pro cizince a na
provoz projektu práce s dobrovolníky.
Diecézní charita spolu s Charitami královéhradecké diecéze dále přispěly na výstavbu vodárny v Nirmal Nagar a šicí dílny
v oblasti Senapati, Maram v Indii. Tyto rozvojové projekty jsou realizované v rámci projektu Adopce na dálku®.
PROJEKTY CHARITY ČR: Zbývající èást výtěku sbírky pouila Charita ČR na podporu humanitární pomoci do zahranièí (10%),
na celorepublikové projekty (5%) a na reii sbírky (5%).

Tříkrálová sbírka 2013
65% přerozděleno zpět 15 % projekty
Celkem vykoledováno Poèet
v HK diecézi vèetně DMS pokladnièek dle místa konání sbírky DCH HK
11 128 895 Kè

2 710

7 201 290 Kè

10 % humanitární 5 % projekty
pomoc
CHČR

1 661 836 Kè 1 107 890 Kè 553 945 Kè 553 945 Kè 49 953 Kè

Dìkujeme všem dárcům za štìdrost a solidaritu
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5 % reie
migraèní
sbírky - CHČR koordinátor (CHČR)

UDÁLOSTI A PROPAGACE
Návštěva prezidenta ČR a kardinála Duky v Hospici Aneky České
Červený Kostelec: Prezident Miloš Zeman
spoleèně s kardinálem Dominikem Dukou navštívili
16. 7. 2013 Hospic Aneky České v Červeném
Kostelci, první zařízení svého druhu v ČR, a dále
Domov sv. Josefa, první a stále jediné zařízení pro
lidi nemocné roztroušenou sklerózou u nás. Vzácní
hosté se setkali s pracovníky, klienty a dobrovolníky
těchto zařízení Oblastní charity Červený Kostelec,
a také se zástupci příslušných měst. Seznámili se se
zdravotní a sociální péèí v uvedených zařízeních
i s potřebami jejich pacientů. lo o první prezidentovu cestu do Královéhradeckého kraje.
V den prezidentské návštěvy byl také poloen
základní kámen pro stavbu budovy mobilního
hospice se stacionářem a ambulancí v sousedství
stávajícího Hospice Aneky České, který poskytuje Foto: Návštìva prezidenta ČR a kardinála Duky v Hospici Aneky České
komplexní péèi  tedy všechny tři formy hospicové
péèe  lůkovou, mobilní a ambulantní péèi paliativní medicíny, co je v ČR ojedinělé.
Vzácní hosté navštívili také Domov sv. Josefa v Žirèi, další zařízení Oblastní charity Červený Kostelec. Prohlédli si prostory
bývalého jezuitského kláštera vèetně stěejního oddělení rehabilitace a vodoléèby, kam se jezdí léèit lidé nemocní RS z celé ČR.
V přilehlém kostele sv. Anny se uskuteènilo setkání s představiteli veřejné samosprávy Královédvorska, s klienty i zaměstnanci
Domova.

Slavnostní otevření Integraèního centra pro cizince v nových prostorách
Hradec Králové: Diecézní charita Hradec
Králové (dále jen DCH HK) zahájila v lednu 2013
nový projekt Integraèního centra pro cizince
v Královéhradeckém kraji. 27. 6. 2013 bylo
centrum otevřeno v nových a větších prostorách
budovy YMCA v afaříkově ul. 666/9. Slavnostního
zahájení se zúèastnila řada významných hostů jako
vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ing. Mgr. Jiří Vitvar,
náměstkyně primátora pro školství, sociální věci
a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové
ing. Anna Maclová, ředitel DCH HK RNDr. Jiří
Stejskal, zástupci Ministerstva vnitra ČR, Cizinecké
policie a dalších institucí. Nové prostory poehnal
Mons. Josef Suchár, prezident DCH HK.
V doprovodném programu vystoupili zpěvák
Foto: Slavnostní otevření Integraèního centra pro cizince
a saxofonista David Wiljo Kangas původem z USA
v nových prostorách
a arménská zpěvaèka Alvina Aghajanyan. Nechyběly
ukázky národních oděvů z Indie nebo Mongolska a etnické ochutnávky arménské kuchyně.
Posláním centra je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) na území Královéhradeckého kraje do
většinové spoleènosti. Integraèní centrum poskytuje cizincům bezplatně informaèní èinnost, poradenství, kurzy èeštiny
a sociokulturních dovedností, zázemí pro volnoèasové a zájmové aktivity, organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve
spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.
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UDÁLOSTI A PROPAGACE
Zahájení stavby nového stacionáře Petrklíè
Ledeè nad Sázavou: 28. 1. 2013 byl poloen základní kámen stavby nové budovy stacionáře Petrklíè pro děti a mláde
s mentálním a kombinovaným handicapem v Ledèi nad Sázavou, který bude mít potřebnou větší kapacitu a umoní rozšíření
slueb pro handicapované vèetně monosti chráněného bydlení. Spoleèným úsilím pracovníků a za podpory Diecézní charity
Hradec Králové a Kraje Vysoèina se podařilo získat prostředky z evropských fondů ROP. Termín dokonèení stavby je leden 2014.
Základní kámen posvětil a stavbě poehnal ThDr. P. Jan Bárta, prezident DCH HK Mons. Josef Suchár a vikář
havlíèkobrodského vikariátu P. Pavel Adamec. Slavnostního aktu se zúèastnili také starosta Ledèe n. Sáz. Mgr. Petr Vaněk,
starosta Světlé n. Sáz. Mgr. Jan Tourek a místostarostka ing. Lenka Arnotová, pracovníci a klienti stacionáře, vedení Oblastní
charity Havlíèkův Brod a zástupci firem. Děkujeme všem, kteří na stavbu přispěli prostřednictvím veřejné sbírky, sponzorských
darů a Tříkrálových sbírek.

Centrum sociálních slueb Lanškroun zahájilo provoz
Lanškroun: V roce 2013 zahájilo provoz Centrum sociálních slueb Lanškroun, které slavnostně otevřela Oblastní charita
Ústí nad Orlicí 22. 11. 2012 za přítomnosti řady hostů. Realizaci projektu finanèně podpořily MPSV ČR, Pardubický kraj,
Oblastní charita Ústí n. O. a Město Lanškroun darovalo pozemek. Centrum poskytuje obèanům města a okolí tyto sluby: ance
pro rodinu - Sociální rehabilitace, ance pro rodinu - sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Nízkoprahové zařízení pro
osoby bez přístřeší, Půjèovna kompenzaèních pomůcek a Obèanská poradna.

Centrum Maják v nových prostorách
Kutná Hora: Centrum Maják pro děti a mláde se v říjnu 2013 přestěhovalo do nových prostor v rekonstruovaném
historickém domě v Tylově ul. v Kutné Hoře. Rekonstrukci realizovala Oblastní charita Kutná Hora z prostředků Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operaèního programu v době od dubna 2010 do srpna 2013.
Maják pomáhá dětem a mládei i handicapovaným v Kutné Hoře u od roku 1998. Poskytuje dvě sociální sluby: nízkoprahové
zařízení pro děti a mláde a sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi. V rámci této sluby funguje i předškolní klub.
Centrum provozuje také rukodělnou dílnu.
Nové prostory vysvětil prezident DCH HK Mons. Josef Suchár 17. 1. 2014. Slavnostního zahájení se zúèastnil také starosta
města RNDr. Jiří anc, arciděkan Jan Uhlíř a další významní hosté. Hudební program připravili klienti Klubu Kotva pro mláde.

Pardubický kraj navštívili odborníci z Německa v oblasti slueb pro rodiny s dětmi
Pardubický kraj: Ve dnech 21. a 22. 10. přijeli na návštěvu Pardubického kraje odborníci z německého Würzburgu - paní
Gisela Schmidt a pan Herbert Fröhlich, kteří působí v oblasti slueb pro ohroené rodiny s dětmi. Návštěva se konala na
pozvání DCH HK. Jejím cílem bylo pouèit se z dobré
praxe zahranièních kolegů v této oblasti slueb,
která má v Německu tradici ji 25 let vèetně
legislativní úpravy. Akci podpořil Pardubický kraj.
První den se hosté ze zahranièí seznámili
s praktickou èinností sluby sanace rodin
a nízkoprahového zařízení pro děti a mláde
v Přelouèi za úèasti zástupců Města Přelouè
a Pardubického kraje. Poté navštívili Polièku, kde
pracovníci našich Charit představili sluby pro
rodiny s dětmi v Pardubickém kraji a jejich rozvoj za
23 roky od zahájení transformace systému péèe
o ohroené děti v ČR. Významným hostem byl její
iniciátor PhDr. Miloslav Macela. Setkání se
zúèastnili také zástupci krajského a městského
OSPODu a vedoucí SAS v Pardubickém kraji.
Pro širokou odbornou veřejnost proběhl 22.
Foto: Návštìva odborníků v oblasti slueb pro rodiny
10. na Krajském úřadě v Pardubicích seminář na
s dìtmi z nìmeckého Würzburgu v Pardubickém kraji
téma „Sociálně-pedagogická pomoc rodinám 
srovnání německého a èeského systému“, kde hosté z Německa prezentovali svou dobrou praxi a dlouholeté zkušenosti.
Seminář uspořádali DCH HK, Krajský úřad Pardubice a Sdruení Creatio Přelouè.
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Historicky první seminář Prof. Dr. Heinricha Pompeye v Pardubicích
Pardubice: Historicky první odborný seminář Prof. Dr. Heinricha Pompeye na téma „Monosti pomoci trpícím a strádajícím
lidem vycházející z křesťanských hodnot“ se uskuteènil 8. 4. 2013 v Sále Jana Kašpara v Pardubicích. Záštitu na akcí převzal
radní Pardubického kraje ing. Pavel otola. Semináře se zúèastnili vedoucí pracovníci sociálních slueb a sociální pracovníci
z Pardubického a Královéhradeckého kraje, z Prahy přijela paní Ursula Czerninová z Maltézské pomoci. Akci pořádala DCH HK
ve spolupráci s Pardubickým krajem a Sdruením Creatio Přelouè.

Den Charity 2013
Královéhradecká diecéze: V září a v říjnu proběhla tradièní celostátní kampaň Den Charity u příleitosti svátku
sv. Vincence (27. 9.), patrona charitních zařízení. Charity v našich regionech připravily pro veřejnost dny otevřených dveří,
koncerty, výstavy, besedy a další akce.
„Čeština jako evropský jazyk“ byl název akce, kterou uspořádalo Integraèní centrum pro cizince při DCH HK 26. 9.
v hradeckém Adalbertinu u příleitosti Dne Charity (27. 9.) a Evropského dne jazyků (26. 9.). V programu cizinci i Češi
prezentovali èeskou kulturu  hudbu, tanec, poezii, hádanky i èeskou kuchyni. Jak zvládají èeské jazykolamy, předvedli
přítomným cizinci z Holandska, Vietnamu, Kolumbie nebo Ruska, kteří navštěvují integraèní kurzy èeštiny. Na akci se
představila i další centra DCH HK  Dobrovolnické centrum a Adopce na dálku®. V závěru byla představena nová uèebnice
èeštiny a CD pro rusky mluvící cizince „Žijeme v Česku, umíme èesky!“ od Bc. Vlaïky Dobešové. Kniha vychází z kurzů èeštiny
pro cizince DCH HK a doprovodné CD s texty a písnièkami natoèili herci z Klicperova divadla a z Divadla Jeslièky.
Ke Dni Charity byla dále například slavnostně zahájena výstava výtvarné soutěe na téma „Ženy v našich srdcích“ 23. 9. na
Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Do této soutěe hradecké Oblastní charity se zapojilo přes 200 dětí z 16 škol, školek,
oddílů a domovů. Dny otevřených dveří proběhly v charitních centrech na Pardubicku, v Litomyšli, na Havlíèkobrodsku a v Ústí
nad Orlicí. V Červeném Kostelci oslavili Den Charity hudbou, Benefièním koncertem houslisty Bohuslava Matouška. S Charitou
kolem světa se mohl „projet“ kadý, kdo navštívil 27. 9. Nám. TGM ve Dvoře Králové n/L. Den Charity s hudebním a zábavným
programem uspořádala Oblastní charita v Ústí nad Orlicí. Své sluby a Adopci na dálku® DCH HK prezentovala 27. 9. na
Krakonošově nám. Oblastní charita Trutnov.

Kampaň s Nadací České spořitelny 2013
Letohrad: V roce 2013 úspěšně pokraèovala spolupráce Nadace České spořitelny a Charity ČR. V královéhradecké diecézi
Nadace ČS v rámci této spoleèné kampaně finanèně podpořila rekonstrukci Centra pod střechou v Letohradě, které provozuje
Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Centrum zastřešuje tři projekty - Nízkoprahové zařízení pro děti a mláde, Rodinné centrum
Mozaika, dále volnoèasové aktivity a příměstský tábor pro děti a mláde. Sluby jsou zaměřeny na rodièe, eny, děti
v předškolním i školním věku a zejména pak na děti a mláde, které jsou ohroeny sociálně patologickými jevy. V rámci
rekonstrukce Centra pod střechou proběhla nutná oprava střechy, zateplení objektu a výměna oken a dveří.

Putovní výstava fotografií k 20. výroèí charity v diecézi
Královéhradecká diecéze: Výstava fotografií a příběhů k 20. výroèí charity v královéhradecké diecézi s názvem 20 LET
POMÁHÁME LIDEM V NOUZI proběhla v roce 2013 v dalších regionech ve spolupráci s místními Charitami: únor  Lidový dům
Litomyšl, březen  Výstavní sál Státního archivu Pardubice, duben - Zámecké arkády Letohrad, květen - Galerie knihkupectví
Kosmas Kutná Hora, èerven - kostel sv. Jana Křtitele Dvůr Králové nad Labem, září  Výstavní síň firmy Vodní zdroje Chrudim,
říjen  Stacionář sv. Františka Rychnov nad Kněnou (u příleitosti oslav 20. výroèí FCH Rychnov n. Kněnou), listopad 2013 
leden 2014 - Městský úřad Trutnov.

Festival sociálních slueb „Poznejme se navzájem“ 2013
Hradec Králové: Na 5. roèníku festivalu, který proběhl 7. 6. 2013 v kampusu UHK, prezentovala DCH HK zejména svou
sociální slubu poradenství pro cizince a uprchlíky, dále nové Integraèní centrum pro cizince, Dobrovolnické centrum a Adopci
na dálku®. Integraèní centrum pro cizince DCH HK se zapojilo i do doprovodného kulturního programu. Divadelní soubor
Čechů a cizinců Světáci při uvedeném centru vystoupil s pohádkou „Honza a tři zakleté princezny“. Oblastní charita Hradec
Králové prezentovala všechny své sluby a také výrobky klientů.
Akce se konala pod záštitou primátora města Hradec Králové a rektora UHK. Hlavním pořadatelem festivalu, jeho cílem je
zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních slubách ve městě Hradec Králové, byla Vzdělávací agentura 
Mgr. Jana Fišerová.
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Setkání národů 2013
Hradec Králové: Na festivalu Setkání národů, který proběhl 12. 11. 2013 v hradeckém Adalbertinu, se široké veřejnosti
představilo 27 zemí ètyř kontinentů  Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Akci uspořádalo Integraèní centrum pro cizince při DCH
HK spoleèně se zahranièními studenty hradeckých univerzit UHK a Lékařskou fakultou UK a se Správou uprchlických zařízení
MV ČR  Pobytovým střediskem Kostelec n. O. díky finanèní podpoře Evropského fondu pro integraci státních příslušníků
třetích zemí a Statutárního města Hradec Králové.
Slavnostního zahájení se zúèastnili významní hosté jako ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Statutárního města
Hradec Králové, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, radní Královéhradeckého kraje, a RNDr. Jiří Stejskal, ředitel DCH HK. Na Setkání
národů dorazilo také přes 600 áků a studentů hradeckých Z a S, kteří soutěili v poznávacím kvízu o vstupenky na
představení v Klicperově divadle. Svou kulturu a tradice v Adalbertinu prezentovali cizinci, kteří ijí, pracují anebo studují
v Královéhradeckém kraji. Vpodveèer multikulturní festival vyvrcholil koncertem a jam session, kde vystoupili americký
saxofonista a zpěvák David Wiljo Kangas,
italská zpěvaèka Giulia Catania, kapela
MBUNDA AFRIKA z Konga a další
interpreti.
Ukázky národní hudby, zpěvu i tance
předvedly divákům v doprovodném
programu na jevišti Arménie, Rusko,
Ukrajina, Itálie, USA, Latinská Amerika,
Vietnam a africké Kongo. Návštěvníci
festivalu si také mohli prohlédnout,
u indického stánku i vyzkoušet, národní
kostýmy  například japonské kimono,
indické sárí, mexické sombrero, ukrajinské
a ruské kroje nebo tradièní vietnamský
oděv. Nechyběly ani ochutnávky
národních jídel  arménská pachlava,
banánové koblihy z Konga, japonské sushi
Foto: Festival Setkání národů 2013 v hradeckém Adalbertinu
nebo mexické tacos, a ukázky tradièních
výrobků. Lidé obdivovali také originální umělecké dřevořezby z dílny Bagdasara Chanbekjana, původem z Arménie, nebo
obrazy a výtvarné výrobky uprchlíků z kosteleckého Pobytového střediska MV ČR.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Světový den hospicové péèe
Červený Kostelec: Hospic Aneky České se v roce 2013 opět zapojil do kampaně Světový den hospicové a paliativní péèe
(12. 10.). Při této příleitosti uspořádal soutě a prodejní výstavu ikovné ruce pro hospic, kterou podpořil Královéhradecký
kraj a Nadace umění pro zdraví, a také velmi úspěšné benefièní divadelní představení Jaroslava Duška - Čtyři dohody od
mexického autora Miguela Ruize. Z výtěků obou akcí byla podpořena péèe v Hospici Aneky České a Mobilním hospici.

Dobrovolníci i zaměstnanci Charity pomáhali při Národní potravinové sbírce
Oblastní charity Nové Hrady u Skutèe, Havlíèkův Brod a Jièín se 16. 11. 2013 zapojily do první Národní potravinové sbírky,
při které pomáhali jejich dobrovolníci i zaměstnanci. Vybrané potraviny v daných regionech putovaly mj. i do charitních
zařízení na pomoc potřebným lidem v nouzi.
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OCENĚNÍ V ROCE 2013
Cena Charity ČR
Při příleitosti Dne Charity je také kadoroèně udílena Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla. Za královéhradeckou
diecézi ji 25. 9. v Praze převzala paní Zuzana Horáková, peèovatelka Oblastní charity Jièín, která své povolání vnímá jako
poslání.

Foto: Cenu Charity v roce 2013 obdrela za královéhradeckou diecézi
paní Zuzana Horáková, peèovatelka Oblastní charity Jièín

Cena Ď pro Královéhradecký kraj
7. 5. 2013 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola Ceny Ď 2013 pro Královéhradecký kraj, která má za cíl
ocenit nejrůznější dobrodince, mecenáše, dobrovolníky a hrdiny, je dovedou nezištně pomáhat druhým lidem. V konkurenci
16 nominovaných si cenu vítěze převzala ing. Viktorie Melicharová, letitá podporovatelka Oblastní charity Hradec Králové,
ena s velkým srdcem, odhodláním a chutí pracovat pro druhé. Před 20 lety stála při zrodu této Charity, i u projektu, vytvořit
pro sociálně slabé rodiny zázemí, kde mohou získat potřebné ošacení a obuv. Svůj první šatník vybudovala v domě obývaném
romskými rodinami a pro jejich děti připravovala odpolední program. Svoji lásku k dětem projevuje paní Melicharová dodnes.
Pravidelně, ji řadu let, finanèně přispívá na provoz Domova pro matky s dětmi, středisko Oblastní charity Hradec Králové.
Do ušího finále Ceny Ď se dostali také dobrovolníci Hospice Aneky České Červený Kostelec pan Josef Zákravský a paní
Mgr. Věra Adámková. Pan Josef Zákravský se aktivně a nezištně stará o zahradu kolem hospice ji 18 let. Mgr. Věra Adámková
pracuje jako dobrovolnice v hospici u více jak 10 let. Obětavě dochází kadý týden i v neděli do èajovny, kde obsluhuje
návštěvy nemocných a pacienty, vaří nápoje a prodává obèerstvení.

Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních slubách
Oblastní charita Hradec Králové získala za rok 2013 dvě Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních slubách.
V kategorii Sociální sluba získala ocenění sluba Azylový dům, která je poskytovaná v Domově pro matky s dětmi. Ten je ji
přes 11 let laskavým a bezpeèným místem pro rodiny s dětmi, které nemají domov a střechu nad hlavou.
Jednu z cen v kategorii Osobnost sociální oblasti převzal Pavel Vostrovský, dlouholetý pracovník Domu Matky Terezy 
střediska sociálních slueb pro lidi bez domova, který stál u zrodu prvního azylového domu v roce 1992.
Za dlouholeté mediální partnerství s hradeckou Oblastní charitou byl oceněn Český rozhlas Hradec Králové v kategorii
Partner sociálních slueb.
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Ocenění za celoroèní podporu a přínos pro zvyšování kvality slueb města Chrudim za rok 2013
Uvedené ocenění udělilo v roce 2013 Farní charitě Město Chrudim.

Cena Křesadlo pro Královéhradecký kraj  cena pro obyèejné lidi, kteří dělají neobyèejné věci
Cenu Křesadlo 2013 pro Královéhradecký kraj získali dobrovolníci Oblastní charity Trutnov paní Dáša Königová a pan
Martin Sklář. Oba pomáhají v charitním Centru dobrovolníků ji od jeho poèátku v roce 2011 a mají na kontě dohromady
odpracovaných více ne tisíc dobrovolnických hodin.
Paní Dáša Königová dochází pravidelně do Domova s peèovatelskou slubou v Trutnově za klientkou, která trpí těkým
neurologickým onemocněním. Pomáhá jí zpříjemnit nedělní odpoledne v její nelehké ivotní situaci.
Pan Martin Sklář pomáhá zdravotně postieným, seniorům, ale i dětem. Pravidelně navštěvuje klienta, který se v důsledku
pracovního úrazu ocitl na invalidním vozíku. V zimě dochází také na trutnovský zimní stadion, kde vozíèkáři hrají a trénují
curling. Dále se zapojil jako dobrovolník do pomoci v nízkoprahovém zařízení pro děti a mláde, kde je „pravou rukou“
vedoucím při organizování volnoèasových aktivit pro děti.

Čestné uznání od spoleènosti Dobrá duše
Astra  denní centrum pro seniory, které provozuje Oblastní charita Havlíèkův Brod, získala 28. 5. 2013 èestné uznání od
spoleènosti Dobrá duše za vytváření výjimeèného prostředí pro dobrovolnickou èinnost.

BENEFIČNÍ A PR AKCE CHARIT V ROCE 2013
V roce 2013 Charity a jejich zařízení uspořádaly anebo se zúèastnily řady dalších benefièních a propagaèních akcí. Zapojily
se také do celostátních a regionálních kampaní jako Týden sociálních slueb, Týden pro duševní zdraví, Kampaň pro ranou péèi,
Den Charity a další. Pro své klienty zorganizovaly jednorázové akce jako karneval, pohádkový les, vánoèní besídky a další.
Následující benefièní a propagaèní akce organizují Charity pravidelně kadý rok a staly se ji tradicí. Patří mezi ně např.:
Svatomartinský lampiónový průvod, Masopustní průvod a pěvecká soutě pro seniory Karúzošou (OCH Havlíèkův Brod),
Charitní ples (OCH Ústí n. Orlicí a OCH Červený Kostelec), adventní výstava S vůní vanilky (OCH Polièka), Živý betlém (OCH
Kutná Hora, OCH Červený Kostelec a další), Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Žirèi, soutě ikovné
ruce pro hospic a oslavy Světového dne hospicové a paliativní péèe (OCH Červený Kostelec), Tříkrálové dny v Domě techniky
(OCH Pardubice), Tříkrálové koncerty, Dny otevřených dveří, tradièní Humanitární sbírky nebo Dobroèinné bazary a mnohé
další. Oblastní charita Hradec Králové pořádá tradièní tědrý veèer s lidmi bez domova v Hradci Králové na hlavním nádraí
a Domě Matky Terezy. Dále kadý rok připomíná veřejnosti mezinárodní Den proti chudobě formou různých akcí a výstav ve
svých zařízeních.
Výtěky benefièních akcí pouívají Charity na podporu svých zařízení a projektů pro nemocné a potřebné.
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ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Po celý rok 2013 se pravidelně konala odborná kolegia pracovníků jednotlivých sociálních slueb. Vzhledem k zájmu ze
strany farních a oblastních Charit byla zaloena nová diecézní kolegia  kolegium pro tvůrce webu, kolegium pracovníků PR,
ekonomické kolegium, kolegium pro úèetní a kolegium náhradní rodinné péèe.
Nedílnou souèástí péèe o pracovníky Charit se ji tradièně stala vícedenní setkávání ředitelů, dále setkávání vedoucích
slueb ať u v rovině vícedenních kolegií èi jiných vzdělávacích aktivit.
Vzhledem k legislativním změnám bylo nutné zaměstnance Charit proškolit také v oblasti nového obèanského zákoníku
a pracovního práva.
V roce 2013 byly opakovaně pořádány „Semináře pro nové zaměstnance Charit“ s cílem seznámit pracovníky s èinností,
organizaèní strukturou a duchovním posláním Charity. Celkem bylo realizováno 6 seminářů, kterých se zúèastnilo 87
pracovníků.
Ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně byl ji tradièně realizován
pod vedením paní Mgr. Heleny Komínkové dvoudenní seminář „Duchovní dimenze zdravotníka I.“ urèený zejména pro
pracovníky zdravotnických a peèovatelských slueb. Novinkou v tomto roce bylo uspořádání navazujícího semináře „Duchovní
dimenze zdravotníka II.“.
Dále byly pořádány semináře na téma „Péèe o nemocné Huntingtonovou chorobou“ pro všeobecné sestry a pracovníky
v sociálních slubách, a to ve spolupráci se Spoleèností pro pomoc při Huntingtonově chorobě.
Charity realizují také vlastní vzdělávací projekty s cílem zvýšení kvalifikace pracovníků a ke zkvalitnění poskytovaných
slueb.

Projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti slueb pro podporu rodin (Diecézní charita HK a Diecézní charita
Würzburg ve spolupráci s MPSV ČR a Pardubickým krajem)
V roce 2013 realizovala Diecézní katolická charita Hradec Králové a Diecézní charita Würzburg z Německa ve spolupráci
s MPSV ČR a Pardubickým krajem projekt Mezinárodní spolupráce v oblasti slueb pro podporu rodin. Jeho cílem bylo pouèit
se z dobré praxe zahranièních kolegů v oblasti slueb pro ohroené rodiny s dětmi, která má v Německu tradici ji 25 let vèetně
legislativní úpravy. Realizaci projektu finanèně podpořil Pardubický kraj a MPSV ČR.
V rámci projektu proběhly vzájemné návštěvy charitních zařízení pro ohroené rodiny s dětmi vèetně setkání se zástupci
státní a místní samosprávy v Německu (12.  14. 3. 2013) a v ČR (21. a 22. 10. 2013). V Pardubicích proběhl 22. 10. 2013 na
Krajském úřadě také seminář na téma „Srovnání èeského a německého systému sociálně  pedagogické pomoci rodinám“
urèený pro širokou odbornou veřejnost, kde hosté z německého Würzburgu paní Gisela Schmidt a pan Herbert Fröhlich
prezentovali svou dobrou praxi a dlouholeté zkušenosti v oblasti slueb pro podporu rodin. Spolupráce bude pokraèovat
i v roce 2014.

Edukaèní centrum Háèko (Oblastní charita Červený Kostelec)
V r. 2013 opět probíhaly v Edukaèním centru Háèko Oblastní charity Červený Kostelec tématické vzdělávací semináře
a kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních slubách a zdravotní sestry. V uplynulém roce se těchto kurzů
zúèastnilo celkem 570 zájemců.

Evropské projekty Charit v oblasti vzdělávání v roce 2013
Projekt „Výměnou zkušeností se zahranièními partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních slueb směřujících na trh
práce - projekt Oblastní charity Hradec Králové“ (realizován od 1. 10. 2010 - 31. 3. 2013) - projekt získal podporu v rámci OP
LZZ z globálního grantu CZ.1.04/5.1.01 Mezinárodní spolupráce. Více na www.charitahk.cz.
Projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (MATAPE) - CZ.1.04/3.4.04/76.00245 (realizuje Oblastní charita Pardubice od září
2012  èerven 2015) - projekt je financován z ESF prostřednictvím OPLZZ a ze státního rozpoètu ČR, více na www.matape.cz/.
Projekt zapojení znevýhodněných osob na trh práce prostřednictvím Oblastní charity Červený Kostelec (2letý projekt
realizovaný Oblastní charitou Červený Kostelec od 1. 10. 2011) - projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ
a státního rozpoètu ČR. Více na www.ochck.cz.
Projekt „Pomocník“ (realizuje středisko A+D při Oblastní charitě Kutná Hora od èervence 2012  èerven 2014) - jde
o projekt na pomoc lidem s handicapem na pracovní trh. Projekt je podpořený Evropským sociálním fondem. Více na
www.kh.charita.cz.
Projekt „Budeme se vzdělávat“ (realizuje Oblastní charita Nové Hrady u Skutèe od 1. 1. 2013  30. 6. 2015) - vzdělávací
projekt pro klienty v Centru sociálních slueb Chotovice realizovaný v rámci OP LZZ. Jeho cílem je umonit uivatelům
zaèlenění do spoleènosti a případně najít vhodné zaměstnání. Více na www.novehrady.charita.cz
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EKONOMIKA
Hospodaření Diecézní kat. charity Hradec Králové v roce 2013
Poloky
Spotřeba materiálu a energie:
Náklady na sluby:
Mzdové náklady:
Sociální a zdravotní pojištění:
DPČ a DPP:
DPČ a DPP - pojištění:
Ostatní náklady:
Odpisy:
Náklady celkem:
Trby za vlastní výkony a sluby:
Trby od zdravotních pojišťoven:
Dotace ministerstvo:
Dotace kraj:
Dotace obec:
Ostatní dotace (EU):
Ostatní výnosy:
Dary tuzemské:
Dary ze zahranièí:
Sbírky církevní:
Čerpání TKS pro vlastní èinnost:
Sbírky ostatní:
Výnosy celkem:
Zisk/ztráta:
Investice stavební:
Investice zařízení:
Investice celkem:
Dotace na investice - obec:
Dotace na investice - kraj:
Dotace na investice - fondy EU:
Ostatní zdroje investic:
Celkem inv. zdroje:
Investice: zdroje - výdaje:
Poèet zaměstnanců:
Fyzický poèet zaměstnanců
Přepoètený poèet zaměstnanců

22%
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Hlavní èinnost
2 794 529,00
2 706 130,00
4 878 618,00
1 705 538,00
1 095 175,00
85 043,00
881 147,00
452 117,00
14 598 297,00
94 568,00
0,00
1 663 143,00
291 000,00
0,00
5 000 631,00
3 173 610,00
699 128,00
678 021,00
1 049 484,00
1 138 893,00
0,00
13 788 478,00
-809 819,00
208 371,00
1 154 246,00
1 362 617,00
0,00
0,00
0,00
1 362 617,00
1 362 617,00
0,00

Hospodářská èinnost
51 195,00
129 181,00
0,00
0,00
63 320,00
0,00
23 972,00
166 970,00
434 638,00
662 032,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 911,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
703 943,00
269 305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem
2 845 724,00
2 835 311,00
4 878 618,00
1 705 538,00
1 158 495,00
85 043,00
905 119,00
619 087,00
15 032 935,00
756 600,00
0,00
1 663 143,00
291 000,00
0,00
5 000 631,00
3 215 521,00
699 128,00
678 021,00
1 049 484,00
1 138 893,00
0,00
14 492 421,00
-540 514,00
208 371,00
1 154 246,00
1 362 617,00
0,00
0,00
0,00
1 362 617,00
1 362 617,00
0,00

24,00
20,40

0,00
0,00

24,00
20,40

EKONOMIKA
Přehled o stavu a pohybu majetku v Diecézní charitě Hradec Králové v roce 2013
Poloky

Stav k 1. 1. 2013

Rozdíl

Stav k 31. 12. 2013

27 536 518,00
14 790 575,00

4 113 259,00
376 747,00

31 649 777,00
15 167 322,00

18 158,00
0,00
18 158,00
17 019 863,00
1 035 800,00
0,00
11 238 119,00
4 182 348,00
0,00
563 596,00
0,00
0,00
2 705 571,00
-4 953 017,00

0,00
0,00
0,00
579 551,00
0,00
0,00
208 371,00
371 180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-57 837,00
-144 967,00

18 158,00
0,00
18 158,00
17 599 414,00
1 035 800,00
0,00
11 446 490,00
4 553 528,00
0,00
563 596,00
0,00
0,00
2 647 734,00
-5 097 984,00

B. Krátkodobý majetek celkem

12 745 943,00

3 736 512,00

16 482 455,00

I. Zásoby
- Materiál na skladě
- Zboí na skladě a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
- Odběratelé
- Poskytnuté provozní zálohy
- Ostatní pohledávky
- Pohledávky za zaměstnanci
- Nároky na dotace
- Jiné a ostatní pohledávky
- Daň z příjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
- Pokladna
- Ceniny
- Úèty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem

29 929,00
29 929,00
0,00
5 298 945,00
798 901,00
205 274,00
3 801,00
7 000,00
0,00
4 283 969,00
0,00
5 351 900,00
357 246,00
74 800,00
4 919 854,00
2 065 169,00

1 638 078,00
1 638 078,00
0,00
-2 377 421,00
-261 999,00
-11 881,00
-2 947,00
29 850,00
511 396,00
-2 641 840,00
0,00
4 818 397,00
-299 652,00
48 000,00
5 070 049,00
-342 542,00

1 668 007,00
1 668 007,00
0,00
2 921 524,00
536 902,00
193 393,00
854,00
36 850,00
511 396,00
1 642 129,00
0,00
10 170 297,00
57 594,00
122 800,00
9 989 903,00
1 722 627,00

AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem

- Software
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
- Pozemky
- Umělecká díla, předměty a sbírky
- Stavby
- Samostatné movité věci a soubory
- Pěstitelské celky trvalých porostů
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- Nedokonèený dlouh. hmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.
III. Dlouhodobý finanèní majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem

PASIVA CELKEM

27 536 518,00

4 113 259,00

A. Vlastní zdroje celkem

26 626 272,00

3 525 216,00

31 649 777,00
30 151 488,00

I. Jmění celkem

40 530 443,00
34 647 946,00
7 482 529,00
-1 600 032,00
-13 904 171,00
0,00
-13 904 171,00
0,00
910 246,00
0,00
903 380,00
68 098,00
22 000,00
1 000,00
286 626,00
156 602,00
369 054,00
6 866,00

-9 838 441,00
-13 296 419,00
3 508 665,00
-50 687,00
13 363 657,00
-540 514,00
13 904 171,00
0,00
588 043,00
0,00
557 650,00
95 525,00
21 700,00
-1 000,00
88 235,00
34 458,00
318 732,00
30 393,00

30 692 002,00
21 351 527,00
10 991 194,00
-1 650 719
-540 514,00
-540 514,00
0,00
0,00
1 498 289,00
0,00
1 461 030,00
163 623,00
43 700,00
0,00
374 861,00
191 060,00
687 786,00
37 259,00

- Vlastní jmění
- Fondy
- Oceňovací rozdíly
II. Výsledek hospodaření celkem
- Úèet výsledku hospodaření
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let

B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Přijaté zálohy
- Ostatní závazky
- Zaměstnanci
- Závazky k ins. soc. zab. a veř. zdr. poj.
- Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
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EKONOMIKA
Výsledek hospodaření DCH HK dle jednotlivých druhů èinností v roce 2013
HS

Název

1000
Správa
1010
Metodická pomoc
1190
Setkání národů
1191
Volnoèasové aktivity
1192
Žadatelé o azyl
1193
Pravní poradenství EUF
1194
Tříkrálová sbírka
1200
Humanitární pomoc
1201
Huntingtonova choroba (dále jako HCH)
1202
Pomůcky pro zdravotně postiené
1323
Nábor dobrovolníků kraj
1325
Dobrovolnický program Rafael
1326
Dobrovolnický program Gabriel
1327
Dobrovolnický program Michael
1328
Mláde - dobrovolnický prog. Rafael
1329
Mláde - dobrovolnický prog. Gabriel
1330
Mláde - dobrovolnický prog. pro děti
1400
Povodňový a humanitární sklad
1500
Adopce a rozvojová pomoc Indie
1610
Poradna pro cizince a uprchlíky
1614
Integr. kurzy pro cizince a uprchlíky
1617
Evropský integraèní fond
1619
EUF - azylanté
1621
Právní poradenství EUF
1622
Azylanté
1630
Integraèní centrum pro cizince
1631
Podpora multikulturní výchovy
1632
Podporace integrace cizinců
1800
Hospic
1900
Záplavy
1905
Záplavy 2013
Celkem - hlavní èinnost
Celkem - hospodářská èinnost
Celkem
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Náklady

Výnosy

HV

2 128 204,00
1 399 635,00
133 523,00
630 888,00
105 887,00
539 346,00
78 776,00
51 942,00
219 853,00
491 573,00
105 458,00
134 107,00
90 267,00
90 143,00
145 188,00
55 160,00
44 848,00
249 678,00
1 104 141,00
1 040 505,00
227 798,00
161 295,00
371 686,00
480 472,00
298 485,00
2 263 305,00
500 782,00
982 996,00
3 563,00
80 654,00
388 140,00
14 598 298,00
434 638,00
15 032 936,00

1 948 452,00
1 299 053,00
133 523,00
630 888,00
90 668,00
539 346,00
68 702,00
29 089,00
216 824,00
77 213,00
105 458,00
134 107,00
87 397,00
90 143,00
145 188,00
55 160,00
44 848,00
241 162,00
1 097 774,00
1 037 145,00
227 798,00
161 295,00
371 686,00
480 472,00
298 485,00
2 263 305,00
500 782,00
982 996,00
3 563,00
69 016,00
356 941,00
13 788 479,00
703 943,00
14 492 422

-179 752,00
-100 582,00
0,00
0,00
-15 219,00
0,00
-10 074,00
-22 853,00
-3 029,00
-414 360,00
0,00
0,00
-2 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 516,00
-6 367,00
-3 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11 638,00
-31 199,00
-809 819,00
269 305,00
-540 514,00

ZÁMĚRY 2014
Zřízení vzdělávacího centra pro znevýhodněné děti z venkova
v Karnatace v rámci projektu Adopce na dálku® v Indii (DCH HK)
Rozvoj projektu Integraèní centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji (DCH HK)
Rozvoj projektu dobrovolnictví na území královéhradecké diecéze (DCH HK)
Příprava projektu Azylový dům pro eny v areálu Domu Matky Terezy v Hradci Králové (OCH Hradec Králové)
Zahájení přípravy zřízení lůkového hospice v Hradci Králové (OCH Hradec Králové)
Domácí hospicová péèe Hradec Králové  vyèlenění samostatného střediska (OCH Hradec Králové)
Pokraèování rekonstrukce v Domově sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žirèi
- vybudování nové vnitřní plošiny, dokonèení rekonstrukce venkovního výtahu a zahájení rekonstrukce spojovací
cesty mezi Domovem a parkem (OCH Červený Kostelec)
Rozšíření odlehèovacích slueb do Mikulovic na Pardubicku (OCH Pardubice)
Duhové Atrium Kutná Hora - zahájení sluby sociální rehabilitace pro lidi bez domova (OCH Kutná Hora)
Pokraèování rekonstrukce Střediska rané péèe v Kutné Hoře
 vybudování dětské herny a místnosti pro terapie (OCH Kutná Hora)
Zřízení Dobrovolnického centra v Rychnově n/K (FCH Rychnov n/K)
Projekt Péèe o neorganizovanou mláde na území Litomyšle v rámci Sluby Sanace rodiny (FCH Litomyšl)
Rozšíření sociálně terapeutických dílen ve Dvoře Králové n/L (FCH Dvůr Králové n/L)
Zřízení Dobrovolnického centra v Chrudimi (FCH Chrudim)
Vybudování cvièné kuchyně pro handicapované klienty AC dílen, Denního stacionáře a Otevřených dveří
v Polièce (OCH Polièka)
Modernizace vybavení Domácí zdravotní sluby a rozšíření Domácí hospicové péèe na Trutnovsku (OCH Trutnov)
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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, nadaèních fondů, Evropské unie, sponzorů z řad soukromých spoleèností
a jednotlivých dárců z naší republiky i ze zahranièí.
Děkujeme také dobrovolníkům a všem lidem, kteří kadoroèně v rámci celostátní Tříkrálové sbírky přispívají do kasièek
Charity ČR a podporují tak konkrétní sluby na pomoc lidem v nouzi a potřebným ve svém regionu.
Naše poděkování patří rovně všem médiím a hromadným sdělovacím prostředkům, které průběně informují veřejnost
o naší èinnosti. V roce 2013 nejvíce o charitních projektech a akcích informovaly především Český rozhlas Hradec Králové,
Český rozhlas Pardubice, Rádio Proglas, Hitrádio Magic, Rádio Blaník, ČTK, regionální Deníky, MF DNES, V1 Východoèeská
televize, TV Noe, Katolický týdeník, IKD ad.
Jednotlivcům v ČR:
Rodina Adamovských
Broza Petr
Čapek Jiří
Čermáková Bronislava
Drtinová Alena
Endt Vladimír
Greyerová Anna
Hejcl František
Hrouda Frnatišek
Hruda Jiří
Kadlecová Helena
Kamberská Zuzana
Koèí Jan
Kolman Radomil
Košábková Aneka
Krejèí M.
Kubálková Alena
Kůrka Miloslav
p. Lubas
Matková Jarmila
Menke Monika
Mikajiri Y.
Mikolášová Irena
Morávek Josef
Olsa Jaroslav
Palacká Květa
Pavlík Mojmír
Pelikán Josef
Pešková Eva
Pour Milan
Procházková Aneka
Repetská Hana
Øábek Stanislav
Selimoniè Vahid
Sobotka Lukáš
Syrovátková Ludmila
imková Jarmila
veráková Hana
Vaníèková Vanda
52

Vlasová Zora
Wirthová Hedvika
Wirthová Monika
Žideková Eva
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Organizacím a institucím v ČR:
CAMPING GAZ CS s.r.o.
Biskupství královéhradecké
EPROFI.CZ
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Evropský uprchlický fond
Farnosti královéhradecké diecéze
Filharmonie Hradec Králové, o.p.s
Charita Česká republika
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládee a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace České spořitelny
New Yorker CZ s.r.o.
Obec Pustá Kamenice
Pardubický kraj
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Statutární město Hradec Králové
T-Mobile ČR Czech Republic a. s.
Valenta - Nocar s.r.o.
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Organizacím a jednotlivcům v zahranièí:
Caritasverband für das Erzbistum, Köln
Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hechingen
Deutscher Caritasverband e.V - Caritas Inernational Freiburg
Multikulturverein Völkerverständigung, Blomberg
Renovabis - Freising
St. Anna-Hospital, Herne
Jose de Jesus Lopez Hernandez
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Foto: Sociálnì terapeutické dílny v Domì sv. Josefa v Chotovicích rozvíjejí tvůrèí
schopnosti a talent lidí s handicapem (archiv Oblastní charity Nové Hrady u Skutèe)

Naše motto:
Otevřené srdce & profesionální sluba
Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank Hradec Králové

DÌKUJEME VEM DÁRCÙM ZA TÌDROST A SOLIDARITU

KDE NÁS NAJDETE
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Adresa: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 063 135 Fax: +420 495 063 134
E-mail: dchhk@hk.caritas.cz

www.hk.caritas.cz
facebook: hk.caritas.cz
IČ: 42197449
Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

