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ÚVODNÍ SLOVO
Váení a milí ètenáři,
nejprve vám chci poděkovat, e jste si v dnešním rychle se enoucím světě našli chvilku na tuto naši
výroèní zprávu. Tohle úvodní slovo píšu v době povodní. Dnes sice svítilo slunce, po mnoha
zamraèených, chladných a deštivých dnech, ale televizní záběry z úklidu škod a varování meteorologů
před dalším „obdobím dešťů“ moc důvodů k radosti a optimismu nedávají. Nebo přece jen?
Vlastně ano. Denně teï vidíme příklady nezištné „sousedské výpomoci“ a slyšíme o lidech, kteří
doma nechali vše stát a vydali se pomoci tam, kde je to potřeba. Ukazuje se, e dobro v nás existuje.
Kdy máme důvod, většinou uděláme tu dobrou a správnou věc.
Ale zpátky k výroèní zprávě. Popisuje naše snaení v roce 2012. Měli jsme obvyklé problémy, jako
kadý rok. Dotace jsou nízké, navíc o ně musíme bojovat po celý rok. Ale na tu nejistotu u jsme si snad zvykli. Zvykli jsme si
i na to, e stát jeden rok urèitou slubu nadšeně podpoří, aby v roce následujícím dělal mrtvého brouka (no… skoro).
Raději se zmíním o radostech. Oslavili jsme 20 let obnovené èinnosti. Stali jsme se plnohodnotnou souèástí sociálního
a zdravotního systému. Velkou radostí pro mne je rostoucí poèet dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do našich programů.
Tím se vracím na zaèátek a zároveň zakonèuji toto úvodní slovo. Přes všechny špatné zprávy, které na nás denně chrlí
sdělovací prostředky, dobro v nás nevymizelo. Je v kadém, kdo jste se kdykoli a jakkoli rozhodli pomoci někomu kolem vás.
A funguje to nejen o povodních. Děkuji za všechny pracovníky Charity, kteří svou práci vykonávají, protoe chtějí, protoe
v ní vidí něco víc, ne zaměstnání.
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 (22) 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

®

Dobrovolnické centrum

Diecézní katolická charita
Hradec Králové

Projekty na pomoc cizincům
a uprchlíkům

Oblastní charita
Farní charita

Půjèovna pomůcek pro nemocné
Huntingtonovou chorobou

Středisko pomoci/charitní projekt
/domácí 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 170 středisek pomoci a projektů
v oblasti sociálních a zdravotních slueb:
střediska domácí péèe, centra denních slueb pro seniory, denní stacionáře a aktivizaèní sluby pro seniory, hospic, domácí
hospicovou péèi a mobilní hospic, ambulanci paliativní péèe, zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou
sklerózou, stacionáře a sociálně terapeutické dílny pro handicapované, chráněné dílny pro zdravotně postiené, střediska
rané péèe, mateřská a rodinná centra, domovy pro matky s dětmi, azylové domy, dům na půl cesty, nízkoprahová zařízení
pro děti a mláde, obèanské a sociální poradny, dobrovolnická centra, poradnu pro cizince a uprchlíky, projekt Adopce na
dálku® na pomoc chudým dětem v Indii a další střediska pomoci.
Naše sluby a pomoc vyhledá roèně více ne 37 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

ředitel
prezident
zástupce ředitele, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky
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
úèetní
koordinátorka projektů, mzdová úèetní

Mgr. Zuzana Radoňová
Mgr. Tereza taudová
Bc. Markéta Hůlková
Bc. Dita Kujovská
Jana Karasová
Bc. Vladimíra Dobešová
PhDr. Jana ebová
Pavel Vondřejc, DiS.
Mgr. Kateřina Bednářová
Mgr. Veronika Roušalová
Bc. Jana Vondráèková, Dis.
Mgr. Iva pinlerová
Mgr. Baghdasar Khanbekyan
Ing. Zina Grygorjan
Alvina Aghajanyan

projektová manaerka
koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka dobrovolníků
koordinátorka CHOS
propagace a tisk
propagace a tisk, vzdělávací integraèní kurzy èeštiny pro cizince
překladatelská a tlumoènická èinnost, koordinace projektů
pracovník IT
sociální pracovnice
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.
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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.
Zdravotní sluby
Sluby sociální péèe
Sociální poradenství
Sluby sociální prevence
Ostatní sluby
Pomoc uprchlíkům a cizincům
Humanitární pomoc
Graf è. 1: Naši klienti dle druhů slueb v r. 2012 - celkem Diecézní charita HK a Charity královéhradecké diecéze
Domácí péèe
Péèe o seniory a nemocné
Pomoc těce nemocným
Pomoc lidem s handicapem
Péèe o matky s dětmi
Poradenství, krizová centra
Pomoc uprchlíkům a cizincům
Pomoc lidem bez domova
Ostatní střediska a pomoci
Humanitární pomoc
Graf è. 2: Naši klienti dle oblastí pomoci a péèe v r. 2012 - celkem Diecézní charita HK a Charity královéhradecké diecéze
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DOMÁCÍ PÉČE

CHARITNÍ OETØOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

JSME NABLÍZKU NEMOCNÝM A DŘÍVE NAROZENÝM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:

Foto: Charitní ošetřovatelská a peèovatelská sluba
v Ústí nad Orlicí (provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí).

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, Chotěboř, Ledeè n. Sáz., Světlá n. Sáz.)
CHOS Hlinsko v Čechách
CHOS Hradec Králové
CHOS Chrudim
CHOS Lanškroun (středisko CHOS Ústí n. Orlicí)
CHOS Letohrad (středisko CHOS Ústí n. Orlicí)
CHOS Litomyšl
Poèet středisek CHOS
CHOS Náchod
CHOS Pardubice
Poèet klientů celkem
CHOS Polièka
Poèet vykonaných návštěv celkem
CHOS Studenec u Horek
CHOS Trutnov
CHOS Ústí nad Orlicí (poboèka: Česká Třebová, Choceň)

15
7 395
382 844

Foto: Lubomír Kotek
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DOMÁCÍ PÉČE

CHARITNÍ OETØOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Charitní 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 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

CHPS Letohrad (středisko CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Lipnice n/Sáz. (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 návštěv celkem
Celková kapacita

29
2 417
343 894
1 839

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
OSTATNÍ SLUŽBY
Půjèovny zdravotnických pomůcek - Charity nabízejí klientům domací péèe také zapůjèení zdravotnických,
rehabilitaèních a kompenzaèních pomůcek.
Půjèovna zdravotnických pomůcek, Dobruška
Regionální půjèovna kompenzaèních pomůcek, Letohrad a Ústí nad Orlicí
Půjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomůcek, Litomyšl
Půjèovna zdravot. a kompenzaèních pomůcek, Polièka
Poèet středisek celkem
Sklad pomůcek pro imobilní obèany, Studenec u Horek
Poèet uivatelů slueb celkem
Půjèovna zdravotních a kompenzaèních pomůcek, Trutnov
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PÉČE O SENIORY A NEMOCNÉ

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:

Foto: Stacionář sv. Františka v Rychnovì n/K nabízí odlehèovací sluby seniorům
a lidem se zdravotním postiením (provozuje Farní charita Rychnov n/K).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PÉČE
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
39

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.
Zařízení odlehèovacích slueb Červánky, Třebosice

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

4
244
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PÉČE O SENIORY A NEMOCNÉ
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.
Poèet středisek celkem

Duhové Atrium, Kutná Hora
Caritas  středisko sociálních slueb pro Přelouèsko

Poèet uivatelů slueb celkem

2
191

POMOC TĚŽCE NEMOCNÝM

LÉČÍME A DOPROVÁZÍME TÌCE NEMOCNÉ
Cvièení a rehabilitace v Domovì sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou
v irèi u Dvora Králové nad Labem (provozuje Oblastní charita Červený Kostelec)

8

POMOC TĚŽCE NEMOCNÝM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:
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 stadiu 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
453
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
2
Mobilní hospic Aneky České, Červený Kostelec
Poèet klientů celkem
134
Domácí hospicová péèe, Ústí nad Orlicí
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
178

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
186

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
9

POMOC TĚŽCE NEMOCNÝM
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
535

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

973

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
15

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

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2012:
Bylinková zahrada v Domě sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè u Dvora Králové n/L
- (Oblastní charita Červený Kostelec) - projekt byl realizován s podporou Fondu T-Mobile a MPSV ČR

Projekt na podporu nemocných v Hospici Aneky České, Červený Kostelec
- (Oblastní charita Červený Kostelec) - projekt byl realizován s podporou Nadaèního fondu Avast

10

POMOC LIDEM S HANDICAPEM

JSME PRO SVÌT BEZ BARIÉR

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:

Foto: Stacionář sv. Františka v Rychnovì n/K pomáhá lidem
s handicapem (provozuje Farní charita Rychnov n/K).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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
230

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
76

11

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

17

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
196

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
100

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
82

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
32
OSTATNÍ SLUŽBY
Chráněné dílny - Chránìné dílny nabízejí pracovní uplatnìní lidem zdravotnì znevýhodnìným na trhu práce – osobám
se sníenou pracovní schopností.
Pro Charitu s. r. o. (chráněné dílny), Žireè u Dvora Králové n. L.
Perchar (chráněná dílna - prádelna), Chotovice

12

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem

2
112

PÉČE O MATKY S DĚTMI

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

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:
NABÍZÍME POMOCNOU RUKU
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MAMINKÁM S DÌTMI
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové sluby poskytované na přechodnou dobu lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení.
Poèet středisek celkem

Charitní domov pro matky s dětmi, Havlíèkův Brod
Domov pro matky s dětmi, Hradec Králové
SV. ANNA Domov pro matky s dětmi, Náchod

3

Poèet uivatelů slueb celkem

393

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.
Poèet středisek celkem

Byty sociální rehabilitace, Havlíèkův Brod
Byty sociální rehabilitace, Humpolec

2

Poèet uivatelů slueb celkem

46

OSTATNÍ SLUŽBY
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.
Mateřské centrum Rolnièka, Světlá nad Sáz.
Mateřské centrum Kopretina, Čáslav
Mateřské centrum Slůně, Úpice
Mateřské centrum Veselý Kopeèek, Červený Kostelec
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek, Holice
Mateřské centrum Zvoneèek, Havlíèkův Brod
Rodinné centrum Mozaika, Letohrad
Mateřské centrum Rodinka, Jilemnice
Rodinné a mateřské centrum Mikeš, Proseè
Mateřské centrum Ledňáèek, Ledeè nad Sázavou
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Mateřské centrum DaR, Lue
Poèet středisek celkem

12

Poèet klientů celkem

3 146

13

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA

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

VÌNUJEME SE TAKÉ PORADENSTVÍ
A KRIZOVÉ POMOCI
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:
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
A + D  odborné sociální poradenství, Kutná Hora
Obèanská poradna, Havlíèkův Brod
Racek  sociální poradna s terénní slubou, Kutná Hora
Obèanská poradna, Dvůr Králove n. L. - Hořice
Poèet středisek celkem
10
Obèanská poradna, Dvůr Králové n. L. - Jaroměř
Obèanská poradna, Chrudim
4 855
Poèet uivatelů slueb celkem
Obèanská poradna, Polièka
Poèet
kontaktů
celkem
9
237
Obèanská poradna, Ústí nad Orlicí
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové

14

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
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
intervenèními centry, poskytovateli jiných sociálních slueb, orgány sociálnì-právní ochrany dìtí, obcemi, útvary Policie ČR
a obecní policie, jako i ostatními orgány veřejné správy.
Poèet středisek celkem
1
Intervenèní centrum pro osoby ohroené domácím násilím,
Hradec Králové
131
Poèet uivatelů slueb celkem
Poèet intervencí (30 min.) celkem

819

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

POMÁHÁME TÌM NEJPOTŘEBNÌJÍM V NOUZI
Foto: Dům Matky Terezy v Hradci Králové – sociální rehabilitace pro lidi bez domova v kreativní dílnì
(provozuje Oblastní charita Hradec Králové).
15

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové sluby poskytované na přechodnou dobu

Poèet uivatelů slueb celkem

87

lidem v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Celková kapacita

32

Poèet středisek celkem

1

Dům Matky Terezy, Hradec Králové

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.
Dům na půli cesty, Náchod

Nízkoprahová denní centra - Ambulantní, popřípadì terénní sluby,
poskytované lidem bez přístřeší.

Poèet středisek celkem

1

Poèet uivatelů slueb celkem

36

Celková kapacita

11

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

3
625

Dům Matky Terezy, Hradec Králové
Duhové Atrium, Kutná Hora
Nízkoprahové denní centrum, Polièka

Poèet návštěv celkem

16 653

Poèet úkonů celkem

18 026

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

Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

Dům Matky Terezy, Hradec Králové

Celková kapacita

1
302
58

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
1
Duhové Atrium, Kutná Hora
Poèet uivatelů slueb celkem
100
Poèet kontaktů celkem

3 183

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
146
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SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

VÌNUJEME SE TAKÉ VZDÌLÁVÁNÍ A PREVENCI
Taneèní vystoupení dìtí z Nízkoprahového zařízení pro dìti
a mláde Střelka, Dvůr Králové n/L (provozuje Farní charita Dvůr Králové n/L).

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.
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

Nízkoprahový klub Pohoda, Hořice
Nízkoprahový klub Exit, Jièín
Nízkoprahový klub BAN!, Havlíèkův Brod
Poèet středisek celkem
Poèet uivatelů slueb celkem

9
1021

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.
Centrum Kopretina  sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Čáslav
Sociálně aktivizaèní sluba, Havlíèkův Brod
Sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Chotovice
Předškolní klub Maják, Kutná Hora
Sluba Sanace rodiny, Litomyšl
ance pro rodinu, Ústí nad Orlicí

Sanace rodiny, Pardubice
ance pro rodinu, Polièka
Podpora rodiny, Přelouè
Domek, Čáslav
Poèet středisek celkem
10
Poèet uivatelů slueb celkem
364
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
A + D AHOJ  sociální rehabilitace, Kutná Hora
Poèet uivatelů slueb celkem
25
17

OSTATNÍ STØEDISKA POMOCI
OSTATNÍ SLUŽBY
Volnoèasové aktivity pro děti a mláde a pro rodièe s dětmi - Volnoèasová centra nabízejí zájmové a vzdìlávací
aktivity pro dìti, mláde i dospìlé.
Háèko  centrum volného èasu a vzdělávání, Červený Kostelec
Volnoèasové aktivity pro děti a mláde - Letohrad, Sloupnice, Vysoké Mýto
Středisko volného èasu, Úpice

Poèet středisek celkem
Poèet klientů celkem

3
2 541

Dobrovolnická centra - Dobrovolnická centra slouí především obèanům, kteří nabízejí svoji pomoc a jsou ochotni
pomáhat v neziskové nestátní organizaci při její práci pro druhé. Posláním tìchto středisek je propagace a podpora
myšlenky dobrovolnictví ve spoleènosti za případné spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
Dobrovolnické centrum, Havlíèkův Brod A + D  Dobrovolnické centrum, Kutná Hora
Dobrovolnické centrum, Hradec Králové Dobrovolnické centrum, Pardubice
Kruh dobrovolníků, Hradec Králové
Dobrovolnické centrum, Přelouè Poèet středisek celkem
Dobrovolnické centrum, Litomyšl
Středisko dobrovolnictví, Trutnov Poèet dobrovolníků celkem
Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě Hradec Králové
 více informací viz PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Dobrovolnictví.

8
1078

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.
Poèet projektů celkem
1
Motivaèní program pro osoby vylouèené z trhu práce, Chotovice
Poèet klientů celkem
10
Sociální šatník - Sociální šatníky nabízejí materiální pomoc v podobì obnošeného obleèení apod. zejména lidem
v nouzi a sociálnì slabším skupinám obyvatel.
Poèet středisek celkem
4
Humanitární sklad ošacení a sociální šatník, Jilemnice
Poèet klientů celkem
3 230
Sociální šatník v PoS MVČR v Kostelci nad Orlicí
Charitní šatník, Litomyšl
Charitní šatník, Studenec
Potrav. pomoc pro potřebné - Distribuce potravinové pomoci lidem v nouzi.
Potravinová pomoc pro potřebné, Chotovice

Poèet středisek celkem
Poèet balíèků celkem

1
150

Ostatní projekty - Charity realizují také další projekty sociální intervence a vzdìlávací aktivity.
Domek  klub pěstounských rodin, Čáslav

Poèet projektů celkem
Poèet klientů celkem

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2012:
Nízkoprahový klub BAN!, Havlíèkův Brod (Oblastní charita Havlíèkův Brod)
Sociálně aktivizaèní sluba, Havlíèkův Brod (Oblastní charita Havlíèkův Brod)
Centrum Kopretina - sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi, Čáslav (Oblastní charita Kutná Hora)
Dobrovolnické centrum, Litomyšl (Farní charita Litomyšl)
Středisko dobrovolnictví, Trutnov (Oblastní charita Trutnov)

18

1
15

POMOC UPRCHLÍKÙM A CIZINCÙM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2012:
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

1 176
1 096
778

ČINNOST V R. 2012 a informace o dalších projektech pomoci cizincům a uprchlíkům:
viz PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Pomoc cizincům a uprchlíkům.

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ
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.

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 výstavbu vzdělávacích zařízení a bydlení pro chudé  viz PØEHLED ČINNOSTI DIECÉZNÍ
CHARITY HK, Adopce na dálku®.
Rozvojové projekty v Indii v rámci Adopce na dálku® byly také podpořeny z èásti výtěku Tříkrálové sbírky 2012
v královéhradecké diecézi. Konkrétně byla věnována èástka 39 tisíc korun na projekt školního autobusu pro chudé děti
v indické vesnici Mansapur a èástka 125 tisíc Kè na projekt výstavby vodárny v indickém Nirmal Nagar.
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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 (poradenství, vzdělávání, volnoèasové aktivity ad.)
Půjèovna pomůcek pro nemocné nevyléèitelnou Huntingtonovou chorobou
Dobrovolnictví

®
®

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
výstavby bydlení a vzdělávacích zařízení pro chudé.
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- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

ČINNOST V ROCE 2012:
V roce 2012 se podařilo najít dárce pro 347 nových dětí z chudých indických rodin. Díky finanèní podpoře dárců tak bylo
k 31. 12. 2012 do projektu Adopce na dálku® zapojeno 2720 chudých indických dětí. V průběhu uplynulého roku byla u 546
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 5000 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 byl také uhrazen dárek k Vánocům a během prázdninového tábora.

Propagace a spolupráce se studenty v ČR
V průběhu roku 2012 zaměstnanci projektu uspořádali na èeských školách 16 přednášek a 2 výstavy o Adopci na dálku®
a o ivotě lidí v Indii. Projekt prezentovali také na akcích k 20. výroèí charity v královéhradecké diecézi 5. 6. a na Festivalu
sociálních slueb „Poznejme se navzájem“ 8. 6. v Hradci Králové. Na slavnostní a děkovné mši sv. u příleitosti oslav 20. výroèí
charity 5. 6. v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové předali indiètí biskupové ocenění pracovníkům a dobrovolníkům Charit za
jejich obětavou práci.
V projektu Adopce na dálku® spolupracujeme se studenty. V roce 2012 u nás absolvovalo praxi 11 studentů V, kteří se
podrobně seznámili s projektem a pomáhali v administrativě s ním spojené. Praktikanty jsme také informovali o projektech
DCH HK v oblasti sociálních a zdravotních slueb pro obèany Královéhradeckého kraje.

Monintorovací návštěva v Indii
Vysvěcení nového kostela sv. Josefa a poehnání
základního kamene školy pro děti v chudé indické vesnici
Mansapur 1. května 2012 byly hlavním cílem jarní
výpravy královehradeckého biskupa Jana Vokála
a zástupců DCH HK do vzdálené Indie. Tento rozvojový
projekt, který byl realizován v rámci programu Adopce
na dálku®, před 5 lety inicioval prezident DCH HK Mons.
Josef Suchár. Ve sbírce „Hledáme tisíc Josefů“ ho
podpořily tisíce dárců z ČR.
Biskup Jan Vokál a zástupci DCH HK v èele
s prezidentem Mons. Josefem Suchárem a ředitelem
RNDr. Jiřím Stejskalem navštívili všechny tři indické
diecéze Belgaum, Bangalore a Karwar, s nimi DCH HK
Foto: Mansapur - kostel sv. Josefa
spolupracuje v projektu Adopce na dálku® a rozvojových
projektech v oblasti bydlení a vzdělávacích zařízení pro chudé. Setkali se také s podporovanými dětmi, které mohou chodit do
školy a studovat díky finanèní podpoře dárců. Českou výpravu èekalo všude vřelé uvítání a kulturní program v podání
podporovaných dětí a místních vesnièanů.

Dohled nad podporovanými dětmi v Indii
Koordinátoři v Indii kontrolují, zda podporované děti chodí řádně a pravidelně do školy. Sledují a podporují rozvoj áků
a studentů v intelektuální, spoleèenské, fyzické i duchovní oblasti. V případě potřeby zajišťují èi poskytují podporovaným
dětem douèování. V roce 2012 byly pro podporované děti v Indii opět zorganizovány prázdninové tábory.
Indiètí koordinátoři v rámci projektu také navštěvují rodiny podporovaných dětí a školy, kde studují. Dále pořádají setkání
s rodièi, například tradièně v době Vánoc. Snaí se rodièe motivovat k tomu, aby posílali své děti pravidelně do školy a dbali na
jejich vzdělání. Vysvětlují rodièům přínos vzdělání pro ivot jejich dětí.
Pro studenty koordinátoři organizují školení a poradenské programy o budoucím povolání, kde posilují sebedůvěru dětí,
aby měly větší šanci najít zaměstnání.
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- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

Spolupráce s dobrovolníky v Indii
V Indii pracuje tým dobrovolníků, kteří napomáhají dobrému průběhu programu v různých oblastech diecéze.
Dobrovolníci vypomáhají s douèováním dětí, s organizací dětských táborů atd. Především na spolupráci s dobrovolníky je
závislé psaní a distribuce dopisů od dětí pro dárce. Dobrovolníci se snaí dělat svoji práci svědomitě, i kdy někdy sami trochu
zápasí se znalostí angliètiny, a tak můe obèas dojít k nedorozuměním. Ta se zatím všechna podařila vysvětlit ke spokojenosti
dárců.

NÁVAZNÉ ROZVOJOVÉ PROJEKTY ADOPCE NA DÁLKU ®
DOMKY PRO CHUDÉ - PODPORA BYDLENÍ
CHUDÝCH RODIN S DĚTMI
V roce 2012 se indickým partnerům podařilo
postavit 11 nových domků a 3 domy opravit.
Prostřednictvím Tříkrálové sbírky přispěli dárci
èástkou 500 362 Kè z èásti výtěku urèeného pro
humanitární pomoc do zahranièí. Výstavbu domků
pro chudé podpořili také dárci projektu Adopce na
dálku®, a to celkovou èástkou 193 850 Kè. Na stavbě
se podíleli i èlenové jednotlivých indických rodin, jak
finanèně, tak i vlastní prací. Jsou dárcům z ČR velmi
vděèní za velkorysou pomoc v nouzi.
Od roku 2003 se s pomocí dárců podařilo
postavit u 84 a opravit 25 domků pro chudé.

Belgaum - poèetná rodina paní Annammy z vesnice Karadi před
novým domkem, který byl postaven v rámci rozvojového projektu
Domky pro chudé. Jejich starý dům se rozpadl, a tak jsou všichni
velmi vdìèní dárcům za pomoc v nouzi

KOLNÍ AUTOBUS PRO DĚTI Z VESNICE MANSAPUR  OBLAST BELGAUM
Z èásti výtěku Tříkrálové sbírky 2012 v královéhradecké diecézi byl podpořen provoz školního autobusu pro chudé děti
v indické vesnici Mansapur. Na tento projekt humanitární pomoci v rámci programu Adopce na dálku® byla z výnosu sbírky
v uplynulém roce věnována èástka 39 tisíc Kè. koláci ze vzdálených vesnic jezdí tímto autobusem denně do školy u druhým
rokem a díky tomu mají více èasu na uèení.

NADZEMNÍ ZÁSOBNÍK PRO VESNICI NIRMAL NAGAR  OBLAST BELGAUM
Další èást výtěku Tříkrálové sbírky 2012 v královehradecké diecézi ve výši 125 tisíc Kè byla urèena na výstavbu
nadzemního zásobníku ve vesnici Nirmal Nagar. Projekt podporuje zemědělské aktivity vesnièanů a chlapecké internátní školy.
Na místní farmě se kromě jiného pěstuje vzácné tykové dřevo, a tím se zabezpeèuje financování internátní školy a místní
nemocnice. Chlapci z internátní školy mají praxi přímo na plantáích, a tím jsou vedeni k pěstitelské práci.

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

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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Foto: Lubomír Kotek
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.: zastupitelské úřady, Cizinecká
policie, krajské, mìstské a obecní úřady, úřady práce, Odbor azylové a migraèní politiky MV ČR (OAMP MV ČR), Správa
uprchlických zařízení MV ČR (SUZ MV ČR), MPSV ČR, MZ ČR, PoS Kostelec nad Orlicí, IAS v Jaromìři - Josefovì a také
s nevládními organizacemi, které působí v oblasti pomoci cizincům a uprchlíkům.
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.

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

ČINNOST V ROCE 2012:
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 1176 cizincům ze 63 zemí, nejèastěji z Ukrajiny, Mongolska, Vietnamu, Kazachstánu,
Ruska, Běloruska, Arménie a dalších zemí. 6 osob neuvedlo státní příslušnost nebo byly bez státní příslušnosti. Uskuteènilo
se 145 kontaktů ambulantních a 951 terénních, dále proběhlo 346 intervencí ambulantních a 432 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.
Projekt v roce 2012 podpořili: MPSV ČR, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka
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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 245 klientů ze 41 zemí, nejèastěji z Ukrajiny, Ruska,
Běloruska, Arménie, Mongolska, Turecka a dalších zemí. 7 klientů bylo bez státní příslušnosti. Právní poradenství bylo
poskytnuto 158 klientům, sociální poradenství 171 klientům, zdravotní asistence 52 osobám a doplatky na léky a zdravotní
pomoc 95 osobám.
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.
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 2012 podpořili: Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, 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 - poradenství, vybavování integraèních bytů nábytkem
a základním zařízením, zprostředkování kontaktu s lékaři a zdravotnickým zařízením, zajištění rekvalifikaèních a vzdělávacích
kurzů pro dospělé a děti atd. Sluby byly poskytovány v IAS Jaroměř Josefov a PoS Kostelec nad Orlicí. Celkem byly sluby
v roce 2012 poskytnuty 85 osobám se statusem mezinárodní ochrany.
Projekt v roce 2012 podpořili: Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka

INTEGRAČNÍ KURZY PRO CIZINCE
V rámci projektů podpořených Královéhradeckým krajem, Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích
zemí, MV ČR (Integrace cizinců 2012) a z Tříkrálové sbírky probíhaly po celý rok integraèní kurzy pro cizince v Hradci Králové
v sídle DCH HK a v Náchodě. Kurzy zahrnovaly kurzy èeštiny a sociokulturních dovedností, především se zaměřením na
přípravu ke zkoušce pro trvalý pobyt. V r. 2012 se jich zúèastnilo celkem 177 cizinců.
Kurzy jsou bezplatné a cizinci si mohou vybrat podle úrovně znalosti, kurz pro zaèáteèníky nebo pokroèilé. Na kurzech
èeštiny a sociokulturních dovedností si cizinci mají monost osvojit základy èeského jazyka, seznámit se s naší kulturou
a nauèit se praktickým dovednostem, které jim pomáhají lépe se zorientovat v ivotě v ČR.
Projekt v roce 2012 podpořili: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, MV ČR, MPSV ČR,
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 Správy uprchlických zařízení MV. Vedoucí pracovníci dílen zajišťují odborně èinnost dílen a jednotlivé aktivity
 dřevořezbu, výrobu dekorativních i uitkových 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 2012 v Praze, vystoupení v domovech
pro seniory, úèast na soutěích v Z v Kostelci n. O. atd.
Poèty návštěv dílen v roce 2012:
Hudební dílna
916 návštěv

Dílna ruèních prací

716 návštěv

Øezbářská dílna

717 návštěv

Projekt v roce 2012 podpořili: Správa uprchlických zařízení MV, Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka
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Foto: Vlaštovky na Refufestu v Praze.

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 celkem 755 klientů, celkem
bylo vydáno 5076 ks ošacení.
Projekt v roce 2012 podpořili: Správa uprchlických zařízení MV, 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, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM A Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

Kontakt: e-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
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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 2012:
K 31. 12. 2012 bylo v půjèovně evidováno 7 ks křesel Halesworth a 10 ks křesel Omega, 4 elektrické vanové zvedáky a 3
elektrická polohovací lůka. V r. 2012 bylo nemocným a jejich rodinám zapůjèeno celkem 13 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 2012 podpořili: Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.
Kontakt: tel. 495 063 135
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DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví v Jakub klubu pro dìti a mláde v Přelouèi (foto: archiv Charity Přelouè)
V r. 2009 bylo v Diecézní kat. charitě Hradec Králové (dále jen DCH HK) vytvořeno nové středisko specializované na
dobrovolnictví. Jeho cílem je napomáhat vzniku nových dobrovolnických center, zvýšení poètu dobrovolníků i zkvalitnění
práce s dobrovolníky v Charitách zastřešených DCH HK.
V rámci královéhradecké diecéze působí celkem 8 dobrovolnických center  v Hradci Králové (2), Havlíèkově Brodě,
Kutné Hoře, Litomyšli, Pardubicích, Přelouèi a Trutnově. Dobrovolnické programy dále realizují Charity v Červeném Kostelci,
Jièíně, nebo Dvoře Králové n/L.
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. Na DCH HK probíhají
akreditované dobrovolnické programy pro cizince, pro seniory a pro děti a mláde. V rámci uvedených programů dobrovolníci
pomáhají klientům poradny pro cizince, komunitních center a nízkoprahových klubů, domovů pro seniory nebo zařízení pro
zdravotně postiené.

ČINNOST V ROCE 2012:
Dobrovolnická agentura v rámci krajského projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních slueb
v Královéhradeckém kraji II“
Dobrovolnická agentura, která fungovala při DCH HK od května 2011 do poloviny roku 2012 v rámci zmíněného krajského
projektu podpořeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu, byla zaměřena na podporu spolupráce sociálních
slueb s dobrovolníky.
DCH HK získala akreditaci Ministerstva vnitra na dobrovolnické programy Rafael, Gabriel a Programy pro práci s dětmi
a mládeí. Dobrovolníci v daném roce v programech pomáhali cizincům a uprchlíkům, seniorům a lidem s postiením i dětem
a mládei. DCH HK vysílala dobrovolníky do nízkoprahového klubu pro děti a mláde a komunitních center pro děti a mláde,
do zařízení pro zdravotně postiené v Hradci Králové a do domovů pro seniory v Chlumci n/Cidl. a Hradci Králové. Probíhala
propagace dobrovolnictví na besedách ve školách a organizacím poskytujícím sociální sluby pomáhá centrum s integrací
dobrovolníků do zařízení. Všechny realizované dobrovolnické programy pokraèují i po ukonèení Dobrovolnické agentury.
V roce 2012 se zapojilo 50 dobrovolníků, kteří odpracovali téměř 1000 dobrovolnických hodin.
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Zajištění dobrovolníků a zlepšení dobrovolnických aktivit v charitách sítě Diecézní katolické charity Hradec
Králové na území Královéhradeckého kraje
V rámci tohoto projektu podpořeného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byly osloveny školy a organizace
pracující s dětmi a mládeí a uskuteènily se přednášky o dobrovolnictví pro zájemce z řad veřejnosti.

Metodická podpora oblastních a farních Charit v oblasti dobrovolnictví  informaèní servis, konzultace projektů
a dobrovolnických programů, spoleèné projektové ádosti, zpracovány nové dobrovolnické programy.
Kolegia koordinátorů dobrovolníků
Evropská dobrovolná sluba (EDS)  DCH HK má akreditaci vysílající organizace a koordinátorka projektu poskytovala
pomoc zájemcům o EDS s vyhledáváním programu.
Propagace a vzdělávání dobrovolníků
Po celý rok probíhala propagace dobrovolnictví a èinnosti centra na S a V formou besed se studenty. Dobrovolnické
centrum prezentovalo svou èinnost také na Festivalu sociálních slueb Poznejme se navzájem 2012 v Hradci Králové a na akci
Pedagogické dny UHK.
V průběhu roku uspořádalo centrum pro své dobrovolníky 2 víkendové relaxaèně-vzdělávací pobyty v Janských Lázních.

Poèet dobrovolníků Charity v královéhradecké diecézi v roce 2012:
Dlouhodobí dobrovolníci
Jednorázoví dobrovolníci
Dobrovolníci, kteří pomáhali při Tříkrálové sbírce

407
1615
8980

Projekt v roce 2012 podpořili: Evropský sociální fond a státní rozpoèet, MV ČR, Královéhradecký kraj, Fond pomoci Siemens,
Tříkrálová sbírka

Kontakt: Tel. 731 402 295.

„Dobrota se vrací za vrata dobrých. Perské přísloví

28

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. 2012 se do Tříkrálové sbírky v
královéhradecké diecézi zapojilo celkem 26
profesionálních
a dobrovolných Charit. V
domácnostech, institucích i v ulicích měst a obcí
koledovalo 2581 skupinek tří králů, kterým se
podařilo vybrat do kasièek více ne 10 milionů
korun (10 506 506 Kè).

PØEHLED PROJEKTÙ Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2012

Foto: Koledníci Oblastní charity Ústí nad Orlicí.

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  vybavení a provoz Centra sociálních slueb Lanškroun
OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC  pořízení automobilu pro přepravu vozíèkářů Domova sv. Josefa pro nemocné RS
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKÙV BROD  vybavení a provoz Mateřského centra Zvoneèek
OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ  příspěvek na provoz Střediska rané péèe Sluníèko
FARNÍ CHARITA CHRUDIM  příspěvek na provoz Obèanské poradny
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA  výstavba a vybavení Denního centra pro seniory Atrium
FARNÍ CHARITA LITOMYL  rekonstrukce sídla Charitní ošetřovatelské sluby, příspěvek na Respitní péèi Jindra
FARNÍ CHARITA NÁCHOD  vybavení a provoz Domu na půli cesty v Náchodě
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE  dovybavení nové terénní sluby na pomoc rodinám  Sanace rodin
FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  podpora aktivit Stacionáře sv. Františka
FCH DOBRUKA  příspěvek na provoz Osobní asistence
FARNÍ CHARITA STUDENEC  doplnění zdrav. technických pomůcek do půjèovny a pomůcek pro domácí hospicovou péèi
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV  příspěvek na provoz Charitní peèovatelské sluby
OBLASTNÍ CHARITA JILEMNICE  příspěvek na provoz Mateřského centra, humanitárního skladu a další projekty
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.
Charity v královéhradecké diecézi dále přispěly na provoz školního autobusu pro chudé děti v indickém Mansapuru a na
výstavbu vodárny v Nirmal Nagar v Indii, rozvojové projekty realizované v rámci 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%).

Dìkujeme všem dárcům za štìdrost a solidaritu
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UDÁLOSTI A PROPAGACE
20 let charity v královéhradecké diecézi
20 let pomoci lidem v nouzi si v roce 2012
připomněla Diecézní katolická charita Hradec
Králové (dále jen DCH HK) a 14 regionálních
Charit  v Chrudimi, Hradci Králové,
Pardubicích, Polièce, Ústí n. Orlicí a dalších
místech.
Oslav 20. výroèí charity v královéhradecké diecézi se 5. 6. 2012 v krajském městě
zúèastnily bezmála tři stovky návštěvníků
z tuzemska i zahranièí. Slavnostní program
zahájila děkovná mše sv. v katedrále Sv.
Ducha, kterou slouil biskup J. E. Mons. JUDr.
Ing. Jan Vokál, JU.D. s biskupy z Indie
a prezidentem DCH HK Mons. Josefem
Suchárem. Otec biskup přijal obětní dary za
nemocné a trpící a posvětil nový znak Diecézní
katolické charity Hradec Králové. Poté
biskupové předali ocenění 22 pracovníkům
a dobrovolníkům Charit za jejich obětavou
práci. Na odpolední prezentaci v Novém
Adalbertinu, která připomněla zaèátky
i souèasnost Charity, vystoupili se svými
proslovy také významní hosté z tuzemska
i zahranièí.
Oslavy završil koncert èeského
chlapeckého sboru Boni Pueri v kostele Panny
Marie. Návštěvníci si také prohlédli výstavu
fotografií o charitě a výtvarných prací
studentů, kterou k 20. jubileu spoleèně
uspořádaly DCH HK a Biskupské gymnázium
B. Balbína ve výstavním sále Biskupství
královéhradeckého. Výstava fotografií
a příběhů k 20. výroèí charity je putovní a od
èervence 2012 se prezentuje v regionech.

Foto: Oslavy 20. výroèí charity – ocenìní pracovníků Charit v katedrále
Sv. Ducha. Zlatý kří obdrel i Bc. tefan Čanda, bývalý dlouholetý
ředitel Oblastní charity Ústí n. Orlicí

Foto: Oslavy 20. výroèí charity – koncert èeského chlapeckého
sboru Boni Pueri v kostele Panny Marie.

Vysvěcení kostela sv. Josefa v Indii
- více v kapitole Přehled èinnosti DCH HK  Adopce na dálku®.
Odborná konference na téma Podpora rozvoje sociálních slueb
Odbornou konferenci na dané téma uspořádala DCH HK ve spolupráci s Pardubickým
krajem a Sdruením Creatio 19. 9. 2012 v prostorách Krajského úřadu Pardubice. Záštitu
nad akcí převzal krajský radní Mgr. Jiří Brýdl. Na konferenci vystoupil Mgr. Petr Hanuš,
ředitel odboru soc. slueb MPSV ČR, s příspěvkem na aktuální téma „Budoucnost
sociálních slueb“. Přednáška ing. Heleny Zahálkové, vedoucí soc. odboru Krajského
úřadu Pardubice, s názvem „Sociální sluby v Pardubickém kraji“ byla zaměřena na
kritéria hodnocení ádostí na podporu sociálních slueb. Mgr. Martin Bednář Ph.D., ředitel
Caritas  VO sociální Olomouc, hovořil na téma „Sebehodnocení jako nástroj zvyšování
kvality“. Doc. Tatiana Matulayová PhD. z Technické univerzity Liberec se ve své přednášce
s názvem „De/profesionalizace sociálních slueb  dilema souèasnosti“ zamýšlela nad
zapojením dobrovolníků a peèujících rodin do sítě sociálních slueb. V závěru byly
představeny výstupy mezinárodního projektu „Profesionální peèovatelé“.
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Mezinárodní konference na téma „Sociální rehabilitace versus sociální podnikání  monosti, příleitosti,
rizika“
Konferenci na dané téma uspořádala 4.  5. 10. 2012 v prostorách UHK Oblastní charita Hradec Králové v rámci
mezinárodního projektu s názvem „Výměnou zkušeností se zahranièními partnery k inovaci a zkvalitnění sociálních slueb
směřujících na trh práce“, podpořeného v rámci OP LZZ z globálního grantu CZ.1.04/5.1.01 Mezinárodní spolupráce. Záštitu
nad akcí přijal náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Vladimír Derner a primátor města Hradec Králové MUDr.
Zdeněk Fink. Na konferenci vystoupili odborníci z tuzemska i zahranièí. Cílem konference byla výměna zkušeností v oblasti
sociální rehabilitace a sociálního podnikání. Projekt realizuje Oblastní charita HK se zahranièními partnery Institutem Krista
Velekněze Žakovce (Slovensko) a Oblastní charitou Magdeburg (Německo).

Otevření Centra sociálních slueb v Lanškrouně
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 22. 11. 2012 otevřela nové Centrum sociálních slueb v Lanškrouně za přítomnosti řady
hostů jako byli krajský radní ing. Pavel otola, starostka města Mgr. Stanislava varcová, ředitel DCH HK RNDr. Jiří Stejskal,
P. Zbygniew Czendlik a další. Novostavbu vysvětil prezident DCH HK Mons. Josef Suchár. Realizaci projektu finanèně podpořily
MPSV ČR, Pardubický kraj, Oblastní charita Ústí n. O. a Město Lanškroun darovalo pozemek. V Centru u lidem slouí půjèovna
kompenzaèních pomůcek, obèanská poradna a doèasně i terénní sluba „ance pro rodinu“. Nové centrum bude poskytovat
také další sociální sluby na základě potřeb města a regionu.

Kampaň s Nadací České spořitelny 2012
V r. 2012 úspěšně pokraèovala spolupráce Nadace České spořitelny a Charity ČR. V královéhradecké diecézi Nadace ČS
v rámci této spoleèné kampaně finanèně podpořila Charitní peèovatelskou slubu Oblastní charity Trutnov, která z darovaných
prostředků mohla vybudovat a dovybavit zázemí pro peèovatelky, je poskytují seniorům z Trutnova a okolí dováky a přípravy
jídla, donášky nákupů, drobné pochůzky a úklid, dále pomáhají těce nemocným a imobilním klientům s hygienou, oblékáním
atd.

Evropský rok aktivního stáří a mezigeneraèní solidarity
Naše Charity, jejich zařízení a klienti se zapojili do „Soutěe o příspěvek na arteterapeutické aktivity pro seniory“ a do
fotografické soutěe na téma „Charita
oèima seniorů“ v rámci projektu
S.T.A.R.I. (Spoleèně, talentovaně,
aktivně, radostně, iniciativně), který
Charita ČR realizovala s finanèní
podporou Ministerstva kultury ČR
v rámci Evropského roku aktivního
stárnutí a mezigeneraèní solidarity
(2012). Charity v Pardubicích, Přelouèi
a Ústí n. Orlicí uspořádaly u příleitosti
Evropského roku aktivního stáří
a mezigeneraèní solidarity výstavu
rukodělných výrobků seniorů pod
názvem „Babièko, dědo, co všechno
umíte?“. Oblastní charita Hradec
Králové vyhlásila výtvarnou soutě pro
děti a mláde na téma „Senioři v našich
srdcích“ a soutění práce byly
vystaveny v prostorách krajského
úřadu.
Foto: Výstava rukodìlných výrobků seniorů s názvem „Babièko, dìdo,
co všechno umíte? v Pardubicích u příleitosti Evropského roku aktivního
stáří a mezigeneraèní solidarity. (foto: archiv OCH Pardubice)
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Den Charity 2012
V září a říjnu proběhla tradièní celostátní kampaň Den Charity, kterou pořádá Charita ČR u příleitosti svátku sv. Vincence
(27. 9.), patrona charitních zařízení. Do kampaně se zapojily i naše Charity a připravily pro veřejnost dny otevřených dveří,
výstavy, koncerty, divadlo a další akce pro děti a dospělé. Například Oblastní charita HK uspořádala soutě a výstavu dětských
prací na téma „Senioři v našich srdcích“ v budově krajského úřadu. Dny otevřených dveří proběhly ve Farní charitě Litomyšl
a jejích střediscích, dále v Oblastní charitě Ústí n. Orlicí, která spojila Den Charity s oslavami 20. výroèí vzniku. Oblastní charita
Červený Kostelec uspořádala pro veřejnost divadelní představení Prodaná nevěsta v Hronově, výstavu ruèních prací ikovné
ruce pro hospic a Benefièní koncert Hradišťanu v Náchodě. Den Charity oslavili také ve Dvoře Králové n/L., kde Charita pro děti
zorganizovala olympijský pětiboj. Zábavné dopoledne a setkání zaměstnanců a dobrovolníků připravila Farní charita Rychnov
n/K. Oblastní charita Kutná Hora představila své sluby a výrobky klientů na tamním Veletrhu sociálních slueb.
V rámci kampaně je také kadoroèně udílena Cena Charity ČR za rozvoj charitního díla. V roce 2012 ji obdrelo
9 pracovníků a dobrovolníků Charit 25. 9. v Praze. Za královéhradeckou diecézi byla oceněna ing. těpánka Dvořáková, obětavá
pracovnice Oblastní charity Polièka v oblasti fundraisingu a organizátorka kulturních akcí.

Prezentace na Festivalu sociálních slueb „Poznejme se navzájem“ 2012
Na 4. roèníku tradièního festivalu, který proběhl 8. 6. 2012 v kampusu UHK, prezentovala DCH HK především svou sociální
slubu Poradna pro cizince a uprchlíky a Dobrovolnické centrum. Oblastní charita Hradec Králové představila veřejnosti
všechny své sluby a také výrobky klientů. Hlavním pořadatelem celé akce byla Královéhradecká asociace nevládních
neziskových organizací, spolupořadateli Magistrát města Hradec Králové a UHK. Festival byl spoleènou akcí 58 vystavovatelů
z řad poskytovatelů komunitních a sociálních slueb z Hradce Králové. Na festivalu byly také vyhlášeny Ceny Křesadlo pro
dobrovolníky.

Cena Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních slubách
Charitní peèovatelská sluba Oblastní charity Hradec Králové získala v roce 2012 èestnou plaketu za 3. místo v kategorii
poskytovatel sociálních slueb  sluby sociální péèe.

Cena Ď
Cenu Ď za Královéhradecký kraj a cenu Grand PRIX Ď 2012 obdreli manelé islerovi z Červeného Kostelce, dobrovolní
pracovníci v Hospici Aneky České Červený Kostelec. Cenou Ď byli také oceněni manelé panělovi, významní podporovatelé
Hospice Aneky České a Domova sv. Josefa Žireè.

Křesadlo  cena pro obyèejné lidi, kteří dělají neobyèejné věci
Dobrovolnice Oblastní charity Hradec Králové paní Daniela Mohylová obdrela v roce 2012 Cenu Křesadlo v kategorii
student. Ocenění Křesadlo získala také paní Hana Brentnerová, zaměstnankyně a dobrovolnice Oblastní charity Červený
Kostelec.

Propagaèní a benefièní akce Charit
V r. 2012 Charity a jejich zařízení uspořádaly anebo se zúèastnily řady dalších benefièních a propagaèních akcí. Zapojily se
také do celostátních a regionálních kampaní jako Týden nízkoprahových klubů, Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigeneraèní solidarity, 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.:
Ples lidí dobré vůle, pěvecká soutě pro handicapované Karúzošou, Svatomartinský lampiónový průvod a Masopustní
průvod (OCH Havlíèkův Brod), Charitní ples (OCH Ústí n. Orlicí a OCH Červený Kostelec), adventní výstava S vůní vanilky
a velikonoèní výstava Pod skořápkou (OCH Polièka), Živý betlém (OCH Hradec Králové, OCH Kutná Hora 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), Den pro rodinu (Charita Přelouè), 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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V roce 2012 byly opakovaně pořádány Semináře pro nové zaměstnance Charit s cílem seznámit pracovníky s èinností,
organizaèní strukturou a duchovním posláním Charity. V roce 2012 bylo realizováno 6 seminářů, kterých se zúèastnilo 103
pracovníků.
Ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně byl ji tradièně realizován
seminář „Spirituální potřeby zdravotníka“ urèený zejména pro pracovníky zdravotnických a peèovatelských slueb.
V rámci dalšího vzdělávání vedoucích pracovníků byla navázána spolupráce s obèanským sdruením Fidcon, které se od
roku 2009 věnuje vzdělávání managementu církevních organizací a institucí. Kurzy byly zaměřeny na zvýšení kvality v oblasti
řízení lidských zdrojů a budou pokraèovat také v roce 2013. Financování těchto vzdělávacích akcí bylo moné díky podpoře
Evropského sociálního fondu a rozpoètu ČR v rámci programu OP VK, který administruje Pardubický kraj.
Po celý rok 2012 se pravidelně konala odborná kolegia pracovníků jednotlivých sociálních slueb. V průběhu roku byla
té realizována v rámci kolegií vícedenní setkávání v Neratově. Charity realizují také vlastní vzdělávací projekty s cílem zvýšení
kvalifikace pracovníků a ke zkvalitnění poskytovaných slueb.
V roce 2012 se Diecézní charita Hradec Králové spolu s farními a oblastními Charitami zapojily do akce Postní almuna.
Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z pověření ČBK. Peníze za poitky, které si lidé během postu
odřekli, mohli vloit do tzv. postnièek. Výtěek pak byl pouit na podporu některých farních èi charitních projektů.

Mezinárodní vzdělávací projekt partnerství Grundtvig: Interkult (Diecézní charita HK)
Interkult je dvouletý projekt v rámci programu Grundtvig, jen umoňuje setkávání zástupců organizací evropských zemí,
zaměřený na definice a předávání hodnot v multikulturním prostředí.
V roce 2012 proběhly 2 workshopy, v březnu v rumunském Satu Mare a v èervnu v lichtenštejnském městeèku Balzers. Při
těchto setkáních se dotvářel uèební materiál, který vychází z předešlého projektu (Interrel), a dává konkrétní podobu moným
formám sdílení hodnot nejen mezi lidmi vyznávajícími různá náboenství, ale také ijícími v různých kulturních a sociálních
prostředích. Projektu se úèastní zástupci nejen charitních organizací z Itálie, Rakouska, Rumunska, Německa, Lichtenštejnska
a Česka. Projekt byl zakonèen závěreènou zprávou, která obsahovala i zpracovaný výukový program.

TENTO PROJEKT V ČR SPOLUFINANCUJE NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Projekt mezinárodní spolupráce s Charitami z Německa a Slovenska (Diecézní charita HK a Charity Pardubického
kraje)
V roce 2012 ukonèila Diecézní katolická charita Hradec Králové realizaci projektu mezinárodní spolupráce s názvem
Profesionální peèovatelé, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ČR v rámci operaèního
programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost.
Hlavním cílem projektu bylo přenést zahranièní osvědèené know-how z oblasti péèe o seniory a managementu charitních
organizací, aplikovat je do prostředí ČR, proškolit odborníky a vytvořit odborné výukové materiály. Projekt byl zaměřen na
přenos inovací německého partnera, především Modelu plánování péèe o seniory podle M. Krohwinkel, na cílové skupiny v ČR.
V průběhu roku 2012 bylo dokonèeno vydání odborných textů ze vzdělávacích akcí, které v rámci tohoto projektu
proběhly v roce 2011. Vznikly tak sborníky a publikace urèené jak profesionálům - pracovníkům v sociálních slubách  tak
i osobám peèujícím o blízkého èlověka v domácích podmínkách. Spoleèně s ji vyprodukovaným instruktáním DVD „Péèe
o leícího pacienta“ a informacemi na webových stránkách projektu www.profesionalni-pecovatele.cz poskytují komplexní
přehled o monostech péèe o seniory v rámci Modelu plánování péèe podle Moniky Krohwinkel.
Partneři projektu: Slovenská katolická charita Bratislava, Diecézní charita Würzburg (Německo) a Caritas  Vyšší odborná
škola sociální Olomouc.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operaèního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpoètu České republiky
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Edukaèní centrum Háèko (Oblastní charita Červený Kostelec)
V r. 2012 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 609 zájemců.

Evropské projekty Charit v oblasti vzdělávání v roce 2012:
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 Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operaèního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpoètu ČR. Více na www.ochck.cz.
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
http://www.matape.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 podpořený Evropským sociálním fondem a MPSV ČR. Více na
http://kh.charita.cz
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EKONOMIKA
Hospodaření Diecézní kat. charity Hradec Králové v roce 2012
Poloky
Spotřeba materiálu a energie:
Náklady na sluby:
Mzdové náklady:
Sociální a zdravotní pojištění:
DPČ a DPP:
Ostatní náklady:
Odpisy:
Náklady celkem:
z toho na organizaci:
Trby za vlastní výkony a sluby vè. IP.:
Trby od zdravotních pojišťoven:
Dotace ministerstvo:
Dotace kraj:
Dotace obec:
Ostatní dotace:
Ostatní výnosy:
Dary tuzemské:
Dary ze zahranièí:
Sbírky církevní:
Sbírky ostatní:
Výnosy celkem:
Zisk:
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

Hlavní èinnost
1 918 313,00
2 078 931,00
4 380 099,00
1 653 414,00
760 217,00
12 077 317,00
403 526,00
23 271 817,00
2 644 984,00
0,00
0,00
824 000,00
371 000,00
0,00
2 236 778,00
3 032 561,00
162 394,00
0,00
817 883,00
1 743 023,00
9 187 639,00
-14 084 178,00
52 718,00
103 700,00
156 418,00
0,00
0,00
0,00
156 418,00
156 418,00
0,00

Hospodářská èinnost
361 149,00
102 688,00
154 183,00
52 423,00
0,00
21 625,00
177 014,00
869 082,00
0,00
971 565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 049 089,00
180 007,00
4 513 891,00
0,00
4 513 891,00
0,00
0,00
0,00
4 513 891,00
4 513 891,00
0,00

Celkem
2 279 462,00
2 181 619,00
4 534 282,00
1 705 837,00
760 217,00
12 098 942,00
580 540,00
24 140 899,00
2 644 984,00
971 565,00
0,00
824 000,00
371 000,00
0,00
2 236 778,00
3 110 085,00
162 394,00
0,00
817 883,00
1 743 023,00
10 236 728,00
-13 904 171,00
4 566 609,00
103 700,00
4 670 309,00
0,00
0,00
0,00
4 670 309,00
4 670 309,00
0,00

21,00
16,68

1,00
0,67

22,00
17,35

Graf è. 1 - Zdroje financování Diecézní charity HK v roce 2012
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Přehled o stavu a pohybu majetku v Diecézní charitě Hradec Králové v roce 2012
Poloky

Stav k 1. 1. 2012

Rozdíl

Stav k 31. 12. 2012

41 763 374,00
26 577 169,00

-14 226 856,00
-11 786 594,00

27 536 518,00
14 790 575,00

18 158,00
0,00
18 158,00
41 193 249,00
1 044 240,00
0,00
30 787 935,00
4 309 472,00
0,00
604 611,00
4 446 991,00
0,00
2 537 903,00
-17 172 141,00

0,00
0,00
0,00
- 24 173 386,00
-8 440,00
0,00
-19 549 816,00
-127 124,00
0,00
-41 015,00
-4 446 991,00
0,00
167 668,00
12 219 124,00

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

B. Krátkodobý majetek celkem

15 186 205,00

-2 440 262,00

12 745 943,00

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

131 206.00
131 206,00
0,00
8 175 680,00
603 562,00
118 208,00
-200,00
19 697,00
7 434 413,00
0,00
4 575 992,00
249 639,00
93 680,00
4 232 673,00
2 303 327,00

-101 277,00
-101 277,00
0,00
-2 876 735,00
195 339,00
87 066,00
4 001,00
-12 697,00
-3 150 444,00
0,00
775 908,00
107 607,00
-18 880,00
687 181,00
-238 158,00

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

41 763 374,00

- 14 226 856,00

40 656 095,00

-14 029 823,00

27 536 518,00
26 626 272,00

40 629 939,00
31 333 537,00
9 296 402,00
26 156,00
0,00
26 156,00
0,00
1 107 279,00
0,00
1 023 250,00
68 149,00
19 000,00
11 037,00
390 617,00
172 485,00
361 962,00
84 029,00

-99 496,00
1 714 377,00
-1 813 873,00
-13 930 327,00
-13 904 171,00
-26 156,00
0,00
-197 033,00
0,00
-119 870,00
-51,00
3 000,00
-10 037,00
-103 991,00
-15 883,00
7 092,00
-77 163,00

40 530 443,00
33 047 914,00
7 482 529,00
-13 904 171,00
-13 904 171,00
0,00
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

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
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem

- Vlastní jmění
- Fondy
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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Výsledek hospodaření DCH HK dle jednotlivých druhů èinností v roce 2012
HS

Název

1000
Správa
1010
Metodická pomoc
1021
Konference Pardubice
1191
Volnoèasové aktivity
1192
Žadatelé o azyl
1193
Pravní poradenství EUF
1194
Tříkrálová sbírka
1200
Humanitární pomoc
1201
Huntingtonova choroba
1202
Pomůcky pro zdravotně postiené
1310
Grundtvig
1321
Dobrovolníci
1322
Dobrovolnická agentura
1324
Dobrovolníci školení
1325
Dobrovolnický program Rafael
1326
Dobrovolnický program Gabriel
1327
Dobrovolnický program Michael
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
1618
Profesionální peèovatelé - OPLZZ
1619
EUF - azylanté
1620
MV - podpora integrace azylantů SIP
1621
Právní poradenství EUF 2011
1624
Integraèní kurzy pro Vietnamce
1800
Hospic
Celkem - hlavní èinnost
Celkem - hospodářská èinnost
Celkem
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Náklady

Výnosy

HV

14 242 463,10
1 364 945,60
26 636,00
668 602,64
416 633,15
436 748,14
74 295,40
34 664,00
249 023,16
558 000,39
157 619,56
273 017,66
328 926,76
16 060,00
104 884,72
72 916,97
61 995,12
471 008,18
1 293 424,45
1 076 165,19
261 229,00
193 003,57
252 003,27
498 224,37
210 000,00
450 114,37
7 750,00
3 819,00
23 804 173,77
336 724,93
24 140 898,70

919 608,40
1 254 409,00
23 957,90
668 602,64
308 306,33
436 748,14
68 517,39
34 664,00
216 955,16
504 048,71
140 764,32
204 804,44
348 426,00
16 060,00
104 884,72
72 916,97
61 995,12
191 859,30
1 160 847,29
1 076 165,19
261 229,00
193 003,57
251 889,83
498 224,37
210 000,00
450 114,37
7 750,00
3 819,00
9 690 571,16
546 156,29
10 236 727,45

-13 322 854,70
-110 536,60
-2 678,00
0,00
-108 326,82
0,00
-5 778,01
0,00
-32 068,00
-53 951,68
-16 855,24
-68 213,22
19 499,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-279 148,88
-132 577,16
0,00
0,00
0,00
-113,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14 113 602,61
209 431,36
-13 904 171,25

ZÁMĚRY

ZÁMĚRY 2013
Integraèní centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji (DCH HK)
Projekt dobrovolnictví ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (DCH HK)
Projekt výstavby vodárny (nadzemního zásobníku) v indické vesnici Nirmal Nagar v rámci
projektu Adopce na dálku® (DCH HK)
Bylinková zahrada v areálu Domova sv. Josefa v Žirèi - dokonèení projektu (OCH Červený Kostelec)
Sociálně aktivizaèní sluby Labyrint, Dvůr Králové n/L (FCH Dvůr Králové n/L)
Centrum pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péèi Klubko, Dvůr Králové n/L (FCH Dvůr Králové n/L)
Centrum SASanka  sociálně aktivizaèní sluby pro rodiny s dětmi v Jièíně a Vys. Veselí (OCH Jièín)
Centrum Maják  přestěhování do nových prostor, rozšíření kapacity a nabídky slueb (OCH Kutná Hora)
Vzdělávací projekt „Budeme se vzdělávat“ financovaný OP LZZ (OCH Nové Hrady u Skutèe)
„Rekonstrukce Centra pod střechou“ v Letohradě - dokonèení projektu (OCH Ústí nad Orlicí)
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POMÁHAJÍ NÁM POMÁHAT - PODĚKOVÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity by nemohly 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 2012 nejvíce o charitních projektech a akcích informovaly především Český rozhlas Hradec Králové,
Český rozhlas Pardubice, Rádio Proglas, Rádio Blaník, ČTK, regionální Deníky, MF DNES, RTA Východní Čechy, Katolický týdeník,
IKD ad.
Jednotlivcům v ČR:
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Rodina Adamovských
Burdová Boena
Čapek Jiří
Čermáková Bronislava
paní Černochová
Drtinová Alena
Dusik Milan
Fabry Jan
Greyerová Anna
Hanušová Marie
Hrouda František
paní Chládková
Kadlecová Helena
Kafka David
Kamberská Zuzana
Kolman Radomil
Košábková Aneka
Kratěna Karel
Konvalinka Jiří
Kubálková A.
Kůrka Miloslav
Malířová Ludmila
Matková Jarmila
Mikolášová Irena
Nedvěd Zdeněk
Palacká Květa
Pavlík Mojmír
paní Pavlišová
Pelikán Josef
Pešková Eva
Petránková Jarmila
Pour Milan
Rufferová Lenka
Øábek Stanislav
Seidlová Marie
Skřivánek Jan
imková Jarmila
veráková Hana
Vlasová Zora
Wirthová Hedvika
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Žemlièková Květa
Žika Jan
studenti Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

Organizacím a institucím v ČR:
Accenture Services s.r.o.
Biskupství královéhradecké
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Evropský sociální fond - OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Evropský uprchlický fond
Farnosti královéhradecké diecéze
Filharmonie Hradec Králové, o.p.s
Fond pomoci Siemens
Hartman-Rico a.s.
Charita Česká republika
Královéhradecká kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Nadace České Spořitelny
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) MMT
New Yorker s.r.o.
Pardubický kraj
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
Správa uprchlických zařízení MV ČR
Tescoma s.r.o.
T-Mobile 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 Bistum, Essen
Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hechingen
Multikulturverein Völkerverständigung, Blomberg
Renovabis, Freising
St. Anna-Hospital, Herne
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektů v Indii

1992 - 2012
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Foto: Charitní ošetřovatelská sluba v Ústí nad Orlicí (archiv Oblastní charity Ústí nad Orlicí)

Naše motto:
Otevřené srdce & profesionální sluba
Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové
DÌKUJEME VEM DÁRCÙM ZA TÌDROST A SOLIDARITU
Foto na přední obálce:
1. Charitní ošetřovatelská sluba Ústí nad Orlicí, foto: archiv Oblastní charity Ústí nad Orlicí
2. AC dílny Polièka, foto: archiv Oblastní charity Polièka
3. Kurzy pro cizince HK, foto: L. Kotek
4. Adopce na dálku® Indie, foto: archiv DCH HK

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
IČ: 42197449

Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

