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DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA
HRADEC KRÁLOVÉ

Foto: Pavel Zuchnický

Pomáháme lidem, kterí si pomoci nemohou anebo neumejí
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ÚVODNÍ SLOVO
Jak vyjádrit dík, obdiv, starost za každodenní úsilí tolika lidí za celý rok? A tak jako ti, kterí
musí všechny ty príbehy a osudy lidí, jichž se cinnost Charity dotýká, vtisknout do pár statistických
císel a pojmu, tak tedy i já musím slisovat vše, co právem patrí jako duchovní dík všem, kterí nesou
znamení Charity ve svých cinech, do kratické prosby: Buh vám žehnej.

Mons. Josef Suchár
prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) je nestátní nezisková organizace. Naším posláním je charita
neboli „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich príslušnost k rase, národnosti
nebo náboženství. Poskytujeme pomoc tem, kterí se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji spolecnosti – zejména:
osamelým matkám s detmi, težce nemocným, handicapovaným, opušteným seniorum, lidem bez prístreší, sociálne slabým
rodinám, príslušníkum etnických menšin a uprchlíkum, obetem živelných katastrof v naší zemi i v zahranicí.
Naším zrizovatelem je Biskupství královéhradecké. DCH HK rozvíjí svou cinnost od 1. ledna 1992 jako prímý
pokracovatel diecézní charity, která pusobila v královéhradecké diecézi již pred II. svetovou válkou a po ní až do násilného
prerušení její cinnosti v 50. letech. Charitní služba vychází ze samé podstaty krestanství. Krestané odjakživa pomáhali chudým,
nemocným, sirotkum, hluchonemým nebo slepým.
V soucasné dobe zastrešujeme sít více než dvou desítek farních a oblastních Charit (23) na území královéhradecké
diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 6 kraju (Královéhradeckého, Pardubického, Stredoceského, Libereckého, Jihoceského
a Kraje Vysocina). Hlavní cinností Charit je pomáhat potrebným v Ceské republice i v zahranicí.
Jsme clenem organizace Charita Ceská republika, která je v rámci své síte Charit nejvetším nestátním poskytovatelem
sociálne zdravotních služeb v CR. Charita Ceská republika je clenem mezinárodní síte charitních organizací sveta – Caritas
Internationalis a také jejího Evropského regionu – Caritas Europa.
Naše sídlo: Velké námestí 37, 500 01 Hradec Králové.
Právní forma: Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) je církevní právnickou osobou (úcelovým zarízením
církve), evidovanou podle zákona c. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských spolecnostech, v platném znení. Je
evidována v Rejstríku evidovaných právnických osob jako úcelové zarízení Církve rímskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm.
b) uvedeného zákona.
Statutární orgán: Reditel DCH HK RNDr. Jirí Stejskal, zástupce reditele DCH HK ing. Jan Kocí, zástupce reditele DCH HK Bc. Jirí
Havelka a zástupkyne reditele DCH HK ing. Olga Horáková.
IC: 42197449
Císlo úctu: 1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové
Struktura organizace:
Caritas Internationalis

Caritas Europa

Charita Ceská republika

Adopce na dálku

®

Diecézní katolická charita
Hradec Králové

Poradna pro cizince
a uprchlíky

Oblastní charita
Farní charita
Stredisko pomoci/charitní projekt
/domácí péce, stacionár pro seniory, hospic, domov pro matky s detmi, azylový
dum, dum na puli cesty, stacionár pro handicapované, nízkoprahové zarízení pro
deti a mládež, poradna nebo jiné stredisko pomoci/
2

POSKYTUJEME SLUŽBY, NAŠI LIDÉ
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity provozují bezmála 160 stredisek pomoci a projektu
v oblasti sociálních a zdravotních služeb:
strediska domácí péce, centra denních služeb pro seniory, denní stacionáre a aktivizacní služby pro seniory, hospic, domácí
hospicovou péci a mobilní hospic, ambulanci paliativní péce, zdravotnické a sociální zarízení pro nemocné roztroušenou
sklerózou, stacionáre a sociálne terapeutické dílny pro handicapované, chránené dílny pro zdravotne postižené, strediska
rané péce, materská a rodinná centra, domovy pro matky s detmi, azylové domy, dum na pul cesty, nízkoprahová zarízení
pro deti a mládež, obcanské a sociální poradny, dobrovolnická centra, poradnu pro cizince a uprchlíky, projekt Adopce na
dálku® na pomoc chudým detem v Indii a další strediska pomoci.
Naše služby a pomoc vyhledá rocne témer 30 tisíc obyvatel Ceské republiky. DCH HK a její Charity se také venují
humanitární cinnosti u nás i v zahranicí.
Krome profesionálních farních a oblastních Charit pusobí v rade farností tzv. dobrovolné Charity, konkrétne
v Ceském Mezirící, Chrasti u Chrudimi, Luži, Novém Meste nad Metují a Skutci, které porádají predevším humanitární sbírky
šatstva, zapojují se do Tríkrálové sbírky a pomáhají potrebným ve farnosti.

POMÁHÁME LIDEM, KTERÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMEJÍ.

NAŠI LIDÉ
RNDr. Jirí Stejskal

reditel

Mons. Josef Suchár

prezident

Ing. Jan Kocí

zástupce reditele, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky

Ing. Olga Horáková

zástupkyne reditele, koordinátorka Charit a sociálních projektu

Bc. Jirí Havelka

zástupce reditele, koordinátor projektu

Gabriela Sebö

vedoucí projektu Adopce na dálku®

Bc. Miriam Bartošová

koordinátorka projektu Adopce na dálku®

Katerina Gužíková

koordinátorka projektu Adopce na dálku®

Ing. Irena Doležalová

koordinátorka projektu Adopce na dálku®

Ing. Ludmila Rychtárová

asistentka reditele

Marie Seidlová

ekonomka

Marcela Hledíková

úcetní

Bc. Alena Lorencová

koordinátorka projektu, mzdová úcetní

Ing. Štepánka Cížková

projektová manažerka, koodinátorka dobrovolníkù

Mgr. Marie Hubálková

koordinátorka CHOS

Jana Karasová

propagace a tisk

Pavel Vondøejc, DiS.

správce poèítaèové sítì

Bc. Vladka Dobešová

propagace a tisk, vzdelávací integracní kurzy ceštiny pro cizince

Mgr. Hana Drábková

sociální pracovnice a koordinátorka projektu

Mgr. Iva Špinlerová

sociálnì právní poradce

Mgr. Baghdasar Khanbekyan

vedoucí rezbárské dílny v PoS Kostelec n.O.

Ing. Zina Grygorjan

vedoucí dílny rucních prací v PoS Kostelec n.O.

Alvina Aghajanyan

vedoucí hudební dílny v PoS Kostelec n.O.

3

CELKOVÝ PREHLED CINNOSTI CHARIT
Lidský život, od narození do smrti, prochází ruznými etapami, kdy clovek bývá odkázaný na pomoc druhých. V takovém
období každý zažívá nelehké chvíle spojené s telesnými, psychickými i duchovními potížemi a krizemi. Šanci k návratu do
bežného života a obnovení duvery ve vlastní síly muže cloveku v takové situaci prinést odborne a lidsky hrejive podaná
pomocná ruka. Práve tak pomáhají lidem Charity prostrednictvím zdravotních a sociálních služeb, které poskytují nemocným
a potrebným od raného do seniorského veku.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(sociální služby definované zákonem o sociálních službách c. 108/2006 Sb. a souvisejícími predpisy)
Našim klientum nabízíme všechny druhy i formy sociálních služeb, tedy:
A) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
B) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉCE
C) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Formy poskytování sociálních služeb
Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zarízeních sociálních služeb.
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zarízení
sociálních služeb a soucástí služby není ubytování.
Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobe poskytovány v jejím prirozeném sociálním prostredí.
Zdravotní služby
Služby sociální péce
Sociální poradenství
Služby sociální prevence
Ostatní služby
Pomoc uprchlíkum a cizincum
Humanitární pomoc
Graf c. 1: Naši klienti dle druhu služeb v r. 2010 - celkem Diecézní charita HK a Charity královéhradecké diecéze
Domácí péce
Péce o seniory a nemocné
Pomoc težce nemocným
Pomoc lidem s handicapem
Péce o matky s detmi
Poradenství, krizová centra
Pomoc uprchlíkum a cizincum
Pomoc lidem bez domova
Ostatní strediska a pomoci
Humanitární pomoc
Graf c. 2: Naši klienti dle oblastí pomoci a péce v r. 2010 - celkem Diecézní charita HK a Charity královéhradecké diecéze
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DOMÁCÍ PÉCE

CHARITNÍ OŠETROVATELSKÁ A PECOVATELSKÁ SLUŽBA

JSME NABLÍZKU NEMOCNÝM A DRÍVE NAROZENÝM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:

Charitní ošetrovatelská služba v Polièce

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Charitní ošetrovatelská služba (CHOS) - Domácí zdravotní péce je odborná ošetrovatelská péce v domácím prostredí
poskytovaná zdravotními sestrami dle indikace registrujícího praktického lékare. Je hrazena z verejného zdravotního
pojištení.
V rámci domácí zdravotní péce poskytují CHOS také domácí hospicovou péci, která umožnuje težce nemocnému strávit
poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých. Ordinuje ji praktický lékar a vychází z prání a potreb nemocného a jeho
rodiny.
Strediska CHOS nabízejí klientum také zapujcení zdravotnických pomucek.
CHOS Cervený Kostelec
CHOS Dolní Újezd
CHOS Havlíckuv Brod (pobocky: Chotebor, Golcuv Jeníkov, Ledec n. Sáz., Svetlá n. Sáz.)
CHOS Hlinsko v Cechách
CHOS Hradec Králové
CHOS Chrudim
CHOS Lanškroun (stredisko CHOS Ústí n. Orlicí)
CHOS Letohrad (stredisko CHOS Ústí n. Orlicí)
CHOS Litomyšl
Pocet stredisek CHOS
CHOS Náchod
CHOS Pardubice
Pocet klientu celkem
CHOS Policka
Pocet vykonaných návštev celkem
CHOS Studenec u Horek
CHOS Trutnov
CHOS Ústí nad Orlicí (pobocka: Ceská Trebová, Chocen)

15
6 845
358 346

Foto: Lubomír Kotek
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DOMÁCÍ PÉCE

CHARITNÍ OŠETROVATELSKÁ A PECOVATELSKÁ SLUŽBA
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉCE
Charitní pecovatelská služba (CHPS) - Terénní nebo ambulantní služba, která je poskytována lidem se sníženou
sobestacností z duvodu veku, chronického onemocnení nebo zdravotního postižení, a rodinám s detmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby.
Rada stredisek CHPS nabízí klientum vedle pecovatelských služeb, jakou jsou napr. doprovody k lékari, nákupy apod., ješte
tzv. doplnové služby, jako je pedikúra aj.
CHPS Cervený Kostelec
CHPS Ceská Trebová (detaš. pracovište CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Dolní Újezd
CHPS Golcuv Jeníkov (stredisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Havlíckuv Brod
CHPS Hlinsko v Cechách
CHPS Holice
CHPS Hradec Králové
CHPS Humpolec
CHPS Chocen (detaš. pracovište CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Chotovice
CHPS Chrudim
CHPS Jicín (strediska: Kopidlno, Libán a Vysoké Veselí)
CHPS Kutná Hora (Duhové Atrium – pecovatelská služba)
CHPS Lanškroun (stredisko CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Lázne Bohdanec
CHPS Letohrad (stredisko CHPS Ústí n. Orlicí)

CHPS Lipnice n/Sáz. (stredisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Litomyšl
CHPS Moravany
CHPS Náchod
CHPS Pardubice
CHPS Policka
Caritas – stredisko sociálních služeb pro Preloucsko
CHPS Trutnov
CHPS Trebechovice pod Orebem
CHPS Ústí nad Orlicí
CHPS Želiv (stredisko CHPS Havl. Brod)
Pecovatelská služba Ústí nad Orlicí-Kerhartice
(Dum pokojného stárí sv. Kryštofa)
Pocet stredisek CHPS
Pocet uživatelu služeb celkem
Pocet vykonaných návštev celkem
Celková kapacita

29
2 139
318 783
1 461

Tísnová péce - Terénní služba, kterou se poskytuje nepretržitá distancní hlasová a elektronická komunikace s osobami
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v prípade náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu
nebo schopností.
Pocet stredisek celkem
1
Charitní pecovatelská služba, Cervený Kostelec
Pocet uživatelu služeb celkem
82
OSTATNÍ SLUŽBY
Pujcovny zdravotnických pomucek - Charity nabízejí klientum domací péce také zapujcení zdravotnických,
rehabilitacních a kompenzacních pomucek.
Pujcovna pomocných zdravotnických pomucek, Dobruška
Pujcovna zdravotních a kompenzacních pomucek, Chrudim
Regionální pujcovna kompenzacních pomucek, Letohrad
Pujcovna kompenzacních pomucek, Litomyšl
Pùjèovna zdravotnických a kompenzaèních pomùcek, Polièka
Pujcovna pomucek, Studenec u Horek
Pujcovna zdravotních a kompenzacních pomucek, Trutnov

6

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

7
983

PÉCE O SENIORY A NEMOCNÉ

Aktivizacní program pro klienty
Respitní péce Jindra v Litomyšli

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉCE
Denní stacionáre - Ambulantní služby poskytované lidem, kterí mají sníženou sobestacnost z duvodu veku nebo zdravot.
postižení, a lidem s chronickým duševním onemocnením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Denní stacionár pri Dome pokojného stárí sv. Kryštofa,
Ústí nad Orlicí – Kerhartice

Pocet stredisek celkem

1

Pocet uživatelu služeb celkem

5

Centra denních služeb - Ambulantní služby poskytované lidem, kterí mají sníženou sobestacnost z duvodu veku,
chronického onemocnení nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Astra – denní centrum pro seniory, Humpolec
Duhové Atrium, Kutná Hora

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

2
33

Odlehcovací služby - Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované lidem, kterí mají sníženou sobestacnost
z duvodu veku, chronického onemocnení nebo zdravotního postižení, o které je jinak pecováno v jejich prirozeném sociálním
prostredí; cílem služby je umožnit pecující osobe nezbytný odpocinek.
Respitní péce Jindra, Litomyšl
Caritas – stredisko sociálních služeb pro Preloucsko
Stacionár sv. Františka, Rychnov n. K.
Zarízení odlehcovacích služeb Cervánky, Trebosice

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

4
135
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PÉCE O SENIORY A NEMOCNÉ
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Sociálne aktivizacní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Ambulantní služby, poprípade terénní
služby, poskytované obcanum v duchodovém veku nebo lidem se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloucením.
Pocet stredisek celkem

Duhové Atrium, Kutná Hora
Caritas – stredisko sociálních služeb pro Preloucsko

Pocet uživatelu služeb celkem

2
195

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010:
Rychnov nad Knežnou:

Odlehèovací služby ve Stacionáøi sv. Františka (Farní charita Rychnov nad Knìžnou)
Od zárí 2010 poskytuje Stacionár sv. Františka v Rychnove nad Knežnou seniorum a lidem s postižením také odlehcovací
služby s cílem umožnit pecujícím osobám nezbytný odpocinek.

POMOC TEŽCE NEMOCNÝM

LÉCÍME A DOPROVÁZÍME TEŽCE NEMOCNÉ
Hospic Anežky Ceské v Cerveném Kostelci
8

POMOC TEŽCE NEMOCNÝM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Hospic - Speciální lužkové zarízení, které pomáhá terminálne nemocným pacientum (prevážne s onkologickým
onemocnením) a jejich rodinám. Pacientum poskytuje individuální a celistvou péci a paliativní lécbu, která je zamerena na
kvalitu života. (Zdravotní složka hospicové paliativní péce je od r. 2006 zakotvena v zák. c. 48/1997 Sb. o verejném
zdravotním pojištení a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu (§ 22a) zvláštní ústavní péce – péce paliativní
lužková).
Obsahem poskytování hospicových služeb je krome zdravotní péce, vázané na zdravotní stav pacienta v terminálním stadiu
nemoci, také poskytování souboru služeb sociálního charakteru a péce. Sociální složka hospicové péce je vykazována pod
§ 44 Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. (pobytové odlehcovací služby).
Hospic Anežky Ceské, Cervený Kostelec

Pocet stredisek celkem
Pocet klientu celkem
Celková kapacita

1
374
30

Mobilní hospic - Nabízí službu lékare, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a v prípade zájmu také
duchovního v situaci, kdy si rodina preje pecovat o vážne nemocného clena rodiny doma ve svém prirozeném prostredí.
Mobilní hospicová péce zahrnuje péci o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob behem doprovázení
nemocného i po jeho smrti.
Pocet stredisek celkem
1
Mobilní hospic Anežky Ceské, Cervený Kostelec
Pocet klientu celkem
15
Ambulance paliativní péèe - Pomáhá težce nemocným pacientum v preterminálním a terminálním stádiu zustat ve svém
domácím prostredí. Poskytuje blízkým odbornou lékarskou péci v ambulanci nebo v domácím prostredí. Pomáhá jim zvládat
bolest i další obtíže jejich nemoci. Nabízí zaškolení, jak o nemocné pecovat.
Ambulance paliativní péèe, Èervený Kostelec

Pocet stredisek celkem
Pocet klientu celkem

1
18

Zdravotní pobyty se zamìøením na rehabilitaci - Pri zdravotním pobytu je poskytována nepretržitá zdravotní péce se
zamerením na nácvik sebeobsluhy a sobestacnosti. Duraz je kladen na individuální prístup ke každému cloveku. Jde
o prechodný pobyt (max. 2 mesíce), na který prispívá zdravotní pojištovna. Klienti mohou také využít nabídku
terapeutických programu a volnocasových aktivit.
Pocet stredisek celkem
1
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žirec

Pocet klientu celkem

183

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Pobytové služby poskytované lidem, kterí mají sníženou sobestacnost
z duvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žirec

Pocet stredisek celkem

1

Pocet uživatelu služeb celkem

14

Celková kapacita

14

9

POMOC TEŽCE NEMOCNÝM
Odlehcovací služby - Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované lidem, kterí mají sníženou sobestacnost
z duvodu veku, chronického onemocnení nebo zdravotního postižení, o které je jinak pecováno v jejich prirozeném sociálním
prostredí; cílem služby je umožnit pecující osobe nezbytný odpocinek.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žirec
Hospic Anežky Ceské, Cervený Kostelec
Domácí hospicová péce, Havlíckuv Brod

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

3
473

Chránené bydlení - Pobytová služba poskytovaná lidem, kterí mají sníženou sobestacnost z duvodu zdravotního postižení
nebo chronického onemocnení, vcetne duševního onemocnení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chránené bydlení
má formu skupinového, popr. individuálního bydlení.
Pocet stredisek celkem
1
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žirec
Pocet uživatelu služeb celkem
2
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Celková kapacita

2

Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obcanum potrebné informace prispívající k rešení jejich
nepríznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamerením na potreby klientu v obcanských
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením,
poradnách pro obeti trestných cinu a domácího násilí.
Hospic Anežky Ceské, Cervený Kostelec
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žirec

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

2
904

OSTATNÍ SLUŽBY
Ostatní strediska péce o težce nemocné - Diecézní kat. charita HK provozuje pujcovnu zdravotnických pomucek pro
nemocné Huntingtonovou chorobou. Jde o závažné neurodegenerativní dedicné onemocnení. Choroba postihuje lidi
v produktivním veku, je nevylécitelná a nemocný se postupne stává plne závislý na péci okolí. Cílem projektu je zkvalitnit
péci o pacienty, umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostredí a udržet tak rodinné a spolecenské vazby.
Pujcovna zdravotnických pomucek pro nemocné Huntigtonovou chorobou, Hradec Králové
Pocet stredisek celkem
Pocet klientu celkem

1
10

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010:
Cervený Kostelec:

Mobillní hospic Anežky Ceské a Ambulance paliativní péce (Oblastní charita Cervený Kostelec)
Od ríjna 2010 nabízí Oblastní charita Cervený Kostelec nové služby mobilního hospice a ambulance paliativní péce, které
pomáhají težce nemocným umírajícím pacientum zustat v domácím prostredí a poskytují podporu pecující rodine.

10

POMOC LIDEM S HANDICAPEM

JSME PRO SVET BEZ BARIÉR

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Malování v Petrklíci - denním stacionári pro deti
a mládež s mentálním a kombinovaným postižením v Ledci n. Sáz.

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉCE
Osobní asistence - Terénní služba poskytovaná lidem, kterí mají sníženou sobestacnost z duvodu veku, chronického
onemocnení nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez casového
omezení, v prirozeném prostredí klientu a pri cinnostech, které klient potrebuje.
Osobní asistence, Dvur Králové n/L
Osobní asistence, Pardubice
Pocet stredisek celkem
Centrum osobní asistence, Havlíckuv Brod Osobní asistence, Trutnov
Pocet
uživatelu služeb celkem
Centrum osobní asistence, Chotovice
Osobní asistence, Ústí nad Orlicí
Osobní asistence, Chrudim

7
209

Denní stacionáre - Ambulantní služby poskytované lidem, kterí mají sníženou sobestacnost z duvodu zdravotního
postižení a lidem s chronickým duševním onemocnením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Dum sv. Josefa – denní stacionár, Chotovice
Petrklíc - denní stacionár pro deti a mládež s mentálním a kombinovaným
postižením, Ledec nad Sázavou
Denní stacionár pro lidi s mentálním postižením, Policka
Stacionár sv. Františka, Rychnov n/K

Týdenní stacionáre - Pobytové služby poskytované lidem, kterí mají
sníženou sobestacnost z duvodu zdravotního postižení a lidem s chronickým
duševním onemocnením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

Pocet stredisek celkem

4
51

1

Pocet uživatelu služeb celkem

19

Celková kapacita

13

Stacionár sv. Františka, Rychnov nad Knežnou
11

POMOC LIDEM S HANDICAPEM
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Raná péce - Terénní, poprípade ambulantní služba, poskytovaná díteti a rodicum dítete ve veku do 7 let, které je zdravotne
postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v dusledku nepríznivé sociální situace. Služba je zamerena predevším na podporu
rodiny a podporu vývoje dítete s ohledem na jeho specifické potreby.
Stredisko rané péce, Havlíckuv Brod
Stredisko rané péce Slunícko, Hradec Králové
Stredisko rané péce, Kutná Hora

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

3
175

Sociálne aktivizacní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Ambulantní služby, poprípade terénní
služby, poskytované lidem se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloucením.
A + D Klub Dobrý den, Kutná Hora
Klubová dílna Maják, Kutná Hora

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

2
99

Sociálne terapeutické dílny - Ambulantní služby, poskytované lidem se sníženou sobestacností z duvodu zdravotního
postižení, kterí nejsou z tohoto duvodu uplatnitelní na otevreném ani chráneném trhu práce. Jejich úcelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyku a dovedností prostrednictvím sociálne pracovní terapie.
Dum sv. Josefa – sociálne terapeutické dílny, Chotovice
AC dílny, Policka
Sociálne terapeutická dílna, Ledec nad Sázavou

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

3
37

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálne rehabilitacních služeb. Jedná se o soubor specifických cinností smerujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobestacnosti klientu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyku a nácvikem výkonu bežných pro samostatný život.
Pocet stredisek celkem
1
Otevrené dvere, Policka
Pocet uživatelu služeb celkem
15
OSTATNÍ SLUŽBY
Chránené dílny - Chránené dílny nabízejí pracovní uplatnení lidem zdravotne znevýhodneným na trhu práce – osobám
se sníženou pracovní schopností.
Chránené dílny u sv. Anny, Žirec u Dvora Králové nad Labem
Neratovská hospoda, Neratov u Bartošovic v Orlických horách
Perchar (chránená pracovní dílna), Chotovice

Pocet stredisek celkem
Pocet klientu celkem

3
47

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010:
Trutnov:

Pomoc rodicum hendikepovaných detí (Oblastní charita Trutnov)
Oblastní charita Trutnov v dubnu 2010 zahájila nový projekt „Pomoc rodicum hendikepovaných detí“, který financne
podporila Nadace CEZ. Charita ve spolupráci s MŠ speciální, která poskytla prostory, nove nabízí rodicum aktivity pro jejich
hendikepované deti ve veku 3 - 12 let (2x týdne od 16 do 18 hod). Soucasne probíhají pro deti 2x do mesíce podpurné,
rehabilitacní a terapeutické programy - canisterapie, keramika, arteterapie ad. Tato aktivita vznikla jednak na základe potreby
rodin zajistit si potrebná jednání na úradech v odpoledních hodinách a zároven za úcelem poskytnout rodicum
hendikepovaných detí prostor pro nacerpání nových sil.
12

PÉCE
PÉÈE O MATKY S DETMI
DÌTMI

Cvicení a ríkadla v Charitním domove pro matky s detmi v tísni v Havlíckove Brode

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
NABÍZÍME POMOCNOU RUKU
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MAMINKÁM S DETMI
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové služby poskytované na prechodnou dobu lidem v nepríznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení.
Pocet stredisek celkem

Charitní domov pro matky s detmi, Havlíckuv Brod
Domov pro matky s detmi, Hradec Králové
SV. ANNA Domov pro matky s detmi, Náchod

3

Pocet uživatelu služeb celkem

394

Celková kapacita

154

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálne rehabilitacních služeb. Jedná se o soubor specifických cinností smerujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobestacnosti klientu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyku a nácvikem výkonu bežných pro samostatný život.
Pocet stredisek celkem

Byty sociální rehabilitace, Havlíckuv Brod
Byty sociální rehabilitace, Humpolec

2

Pocet uživatelu služeb celkem

33

OSTATNÍ SLUŽBY
Materská a rodinná centra - Materská a rodinná centra slouží k neformálnímu setkávání maminek (rodicu) s detmi ve
veku 0-6 let. Maminky (rodice) zde mají možnost navázat nová prátelství, vzdelávat se a predávat si zkušenosti s ostatními.
Deti mají príležitost být v kolektivu vrstevníku a mohou zde rozvíjet své výtvarné, hudební a pohybové schopnosti.
Materské centrum Mozaika, Letohrad
Materské centrum Kopretina, Cáslav
Materské centrum DaR, Luže
Materské centrum Hácko, Cervený Kostelec
Rodinné a materské centrum Mikeš, Prosec
Materské centrum Zvonecek, Havlíckuv Brod
Rodinné centrum Kubícek, Prelouc
Materské centrum Rodinka, Jilemnice
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Materské centrum Lednácek, Ledec nad Sázavou
Materské centrum Rolnicka, Svetlá nad Sázavou
Pocet stredisek celkem

11

Pocet klientu celkem

1 932
13

PÉCE
PÉÈE O MATKY S DETMI
DÌTMI
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010
Proseè, Luže:

Materské a rodinné centrum (Farní charita Nové Hrady u Skutce, Oblastní charita Pardubice) - V lednu 2010
zprovoznila Farní charita Nové Hrady u Skutce Rodinné a materské centrum Mikeš v Proseci, které nabízí rodinám v této obci
a okolí prostor a program k aktivnímu trávení casu s detmi predškolního veku. Oblastní charita Pardubice také otevrela
Materské centrum DaR v Luži v cervenci 2010.

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA

Obcanská poradna v Havlíckove Brode

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

VENUJEME SE TAKÉ PORADENSTVÍ
A KRIZOVÉ POMOCI

Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obcanum potrebné informace prispívající k rešení jejich
nepríznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamerením na potreby klientu v obcanských
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením,
poradnách pro obeti trestných cinu a domácího násilí.
Obcanská poradna, Dvur Králové nad Labem
A + D – odborné sociální poradenství, Kutná Hora
Obcanská poradna, Havlíckuv Brod
Racek – sociální poradna s terénní službou, Kutná Hora
Obcanská poradna, Dvur Králove n. L. - Horice
Pocet stredisek celkem
10
Obcanská poradna, Dvur Králové n. L. - Jaromer
Obcanská poradna, Chrudim
4 107
Pocet uživatelu služeb celkem
Obcanská poradna, Policka
Pocet kontaktu celkem
8 025
Obcanská poradna, Ústí nad Orlicí
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové
14

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Intervencní centra - Terénní, ambulantní nebo pobytová služba na prechodnou dobu. Na základe rozhodnutí o vykázání ze
spolecného obydlí nebo zákazu vstupu do nej vydaného podle zvláštního právního predpisu je osobe ohrožené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozdeji do 48h od dorucení opisu tohoto rozhodnutí intervencnímu centru
(dále jen IC). Pomoc IC muže být poskytnuta rovnež na základe žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby
obývající s ní spolecné obydlí, nebo i bez takového podnetu, a to bezodkladne poté, co se IC o ohrožení osoby násilným
chováním dozví. Soucástí služby je zajištení spolupráce a vzájemné informovanosti mezi IC, poskytovateli jiných soc. služeb,
orgány sociálne-právní ochrany detí, obcemi, útvary Policie CR a obecní policie, jakož i ostatními orgány verejné správy.
Intervencní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,
Pocet stredisek celkem
1
Hradec Králové
Pocet uživatelu služeb celkem
155
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010:

Pocet intervencí (30 min.)

765

Hradec Králové, Dvur Králové n. L.:

Dluhové poradenství v rámci Krajského programu prevence kriminality (Oblastní charita Hradec Králové, Farní
charita Dvur Králové n. L.) - Poradna pro lidi v tísni, kterou provozuje Oblastní charita Hradec Králové, a Obcanská poradna
Dvur Králové n. L. s pobockami v Horicích a Jaromeri, jež provozuje Farní charita Dvur Králové n. L., se v r. 2010 zapojily do
projektu „Dluhová prevence“ realizovaného v rámci „Krajského programu prevence kriminality v r. 2010“. Poradna pro lidi
v tísni Hradec Králové poskytla dluhové poradenství celkem 83 osobám (leden – cervenec 2010), Obcanská poradna Dvur
Králové n. L. 96 osobám, Obcanská poradna Horice 46 osobám a Obcanská poradna Jaromer 39 osobám (leden – srpen 2010).
Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto:

Nové kontaktní místo Obcanské poradny Ústí n. Orlicí ve Vysokém Mýte (Oblastní charita Ústí n. Orlicí) - V zárí
2010 zrídila Oblastní charita Ústí n. Orlicí nové kontaktní místo Obcanské poradny ve Vysokém Mýte (v prostorách Centra
sociálních služeb) na žádost zástupcu mesta.

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

Dum Matky Terezy v Hradci Králové - lidé bez domova pracující v tamní kuchyni v rámci sociální rehabilitace.
foto: Petr Macl

POMÁHÁME TEM NEJPOTREBNEJŠÍM V NOUZI

15

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové služby poskytované na prechodnou dobu lidem v nepríznivé sociální situaci spojené se ztrátou
bydlení.
Pocet stredisek celkem
Dum Matky Terezy, Hradec Králové

1

Pocet uživatelu služeb celkem

81

Celková kapacita

32

Domy na pul cesty - Pobytové služby poskytované zpravidla lidem do 26 let veku, kterí po dosažení zletilosti opouštejí
školská zarízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, poprípade pro osoby z jiných zarízení pro péci o deti
a mládež, a pro osoby, které jsou propušteny z výkonu trestu odnetí svobody nebo ochranné lécby. Zpusob poskytování
sociálních služeb v techto zarízeních je prizpusoben specifickým potrebám klientu.
Dum na puli cesty, Náchod

Pocet stredisek celkem

1

Pocet uživatelu služeb celkem

38

Celková kapacita

11

Nízkoprahová denní centra - Ambulantní, poprípade terénní služby, poskytované lidem bez prístreší.
Dum Matky Terezy, Hradec Králové
Duhové Atrium, Kutná Hora
Nízkoprahové denní centrum, Policka

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

3
654

Noclehárny - Ambulantní služby poskytované lidem bez prístreší, kterí mají zájem o využití hygienického zarízení
a prenocování.
Dum Matky Terezy, Hradec Králové

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

1
316

Terénní programy - Terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový zpusob života nebo jsou tímto zpusobem
života ohroženy. Služba je urcena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, lidi bez prístreší, osoby žijící v sociálne vyloucených komunitách a jiné sociálne ohrožené skupiny.
Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich zpusobu života. Služba muže být osobám poskytována
anonymne.
Duhové Atrium, Kutná Hora

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

1
97

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálne rehabilitacních služeb. Jedná se o soubor specifických cinností smerujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobestacnosti klientu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyku a nácvikem výkonu bežných pro samostatný život.
Dum Matky Terezy, Hradec Králové

Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem
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OSTATNÍ STREDISKA POMOCI

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

VENUJEME SE TAKÉ VZDELÁVÁNÍ A PREVENCI
Deti z Nízkoprahového zarízení pro deti a mládež Strelka
ve Dvore Králové n. Labem pri návšteve psího útulku.

Nízkoprahová zarízení pro deti a mládež - Ambulantní, poprípade terénní služby, poskytované detem ve veku od 6 do 26
let ohroženým spolecensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života predcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se zpusobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním
prostredí a vytváret podmínky k rešení jejich nepríznivé sociální situace. Služba muže být poskytována osobám anonymne.
Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež a predškolní klub Domek, Cáslav
Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež Strelka, Dvur Králové n. L.
Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež Maják, Kutná Hora
Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež, Letohrad
Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež Jakub klub, Prelouc
eNCécko – nízkoprahové centrum pro deti a mládež, Svetlá nad Sázavou

Nízkoprahový klub Pohoda, Horice
Nízkoprahový klub Exit, Jicín
Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

8
936

Sociálne aktivizacní služby pro rodiny s detmi - Terénní, poprípade ambulantní služby, poskytované rodine s dítetem,
u kterého je jeho vývoj ohrožen v dusledku dopadu dlouhodobe krizové sociální situace, kterou rodice nedokáží sami bez
pomoci prekonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež a predškolní klub Domek, Cáslav
Sociálne aktivizacní služby pro rodiny s detmi, Chotovice
Predškolní klub Maják, Kutná Hora

Sanace rodiny, Pardubice
Pocet stredisek celkem
Pocet uživatelu služeb celkem

4
127

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálne rehabilitacních služeb. Jedná se o soubor specifických cinností smerujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobestacnosti klientu, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návyku a nácvikem výkonu bežných pro samostatný život.
Pocet stredisek celkem
1
A + D AHOJ – sociální rehabilitace, Kutná Hora
Pocet uživatelu služeb celkem
26
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OSTATNÍ STREDISKA POMOCI
OSTATNÍ SLUŽBY
Volnocasová centra pro deti a mládež a pro rodice s detmi - Volnocasová centra nabízejí zájmové a vzdelávací aktivity
pro deti, mládež i dospelé.
Hácko – centrum volného casu a vzdelávání, Cervený Kostelec

Pocet stredisek celkem
Pocet klientu celkem

1
1 835

Dobrovolnická centra - Dobrovolnická centra slouží predevším obcanum, kterí nabízejí svoji pomoc a jsou ochotni
pomáhat v neziskové nestátní organizaci pri její práci pro druhé. Posláním techto stredisek je propagace a podpora
myšlenky dobrovolnictví ve spolecnosti za prípadné spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
Dobrovolnické centrum, Havlíckuv Brod
Dobrovolnické centrum, Hradec Králové
Kruh dobrovolníku, Hradec Králové
A + D – Dobrovolnické centrum, Kutná Hora

Dobrovolnické centrum, Pardubice
Dobrovolnické centrum, Prelouc
Pocet stredisek celkem
Pocet dobrovolníku celkem

6
270

Projekty pomoci osobám znevýhodneným na trhu práce - Charitní projekty pomoci osobám znevýhodneným na trhu
práce nebo pri vstupu na trh práce nabízejí pomoc a pracovní uplatnení zejména dlouhodobe nezamestnaným nebo obtížne
zamestnatelným obcanum, kterým hrozí sociální vyloucení.
Sociálne-pracovní integrace, Chotovice
Motivacní program pro osoby vyloucené z trhu práce, Chotovice

Pocet projektu celkem
Pocet klientu celkem

2
20

Sociální šatník - Sociální šatníky nabízejí materiální pomoc v podobe obnošeného oblecení apod. zejména lidem
v nouzi a sociálne slabším skupinám obyvatel.
Humanitární sklad ošacení a sociální šatník, Jilemnice
Sociální šatník v PoS MVCR v Kostelci nad Orlicí
Charitní šatník, Litomyšl

Pocet stredisek celkem
Pocet klientu celkem

3
3 046

Ostatní projekty - Charity realizují také další projekty sociální intervence a vzdelávací aktivity.
Domek – klub pestounských rodin, Cáslav
Nová nadeje, Nove Mesto nad Metují

Pocet projektu celkem
Pocet klientu celkem

2
108

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010:
Chotovice, Pardubice:

Sociálne aktivizacní služby pro rodiny s detmi (Farní charita Nové Hrady u Sk. a Oblastní charita Pardubice)
Farní charita Nové Hrady u Sk. a Oblastní charita Pardubice v uplynulém roce rozšírily nabídku svých služeb o sociálne
aktivizacní služby pro rodiny s detmi. Jde o pomoc a podporu rodinám s detmi, jejichž vývoj je ohrožen v dusledku dopadu
obtížné životní situace. Cílem je stabilizace rodinné situace, aby díte mohlo setrvat ve své puvodní rodine.
Pardubice:

Dobrovolnické centrum (Oblastní charita Pardubice)
V listopadu 2010 zprovoznila Oblastní charita Pardubice Dobrovolnické centrum. V Charite, která poskytuje sociální
služby, pomáhají dobrovolníci klientum vyplnit spoustu prázdného casu, pomáhají jim vrátit pocit dustojnosti a spolecenské
sounáležitosti. Dobrovolníci se také zapojují do organizace sberu šatstva pro potrebné nebo do prípravy programu pro klienty
a beneficních akcí.
Hradec Králové:

Dobrovolnické centrum (Diecézní charita HK) - viz. PREHLED CINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Dobrovolnictví.
18

POMOC UPRCHLÍKUM A CIZINCUM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2010:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obcanum potrebné informace prispívající k rešení jejich
nepríznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamerením na potreby klientu v obcanských
poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením,
poradnách pro obeti trestných cinu a domácího násilí.
Pocet stredisek celkem
1
Poradna pro cizince a uprchlíky, Hradec Králové

Pocet uživatelu služeb celkem

274

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2010: viz PREHLED CINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK, Pomoc cizincum a uprchlíkum.

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANICÍ
Diecézní kat. charita Hradec Králové se úcastní verejných charitních sbírek vyhlášených Charitou Ceská republika na
pomoc do zemí postižených živelnými katastrofami nebo válecnými konflikty. Konkrétne do státu bývalého Sovetského svazu,
do Afganistanu a Iráku, Indonésie a dalších státu. Charita CR pomáhá také méne vyspelým balkánským zemím a rozvojovým
státum zejména v Africe a Asii.
V r. 2010 smerovala humanitární pomoc Charity CR napr. do následujících zemí:
Haiti – pomoc obetem nicivého zemetresení
Gruzie – zdravotní prístroje pro onkologicky nemocné
Polsko – pomoc postiženým povodnemi
Pakistán – pomoc postiženým záplavami
Indonésie (Sumatra) – pomoc postiženým výbuchem sopky a tsunami

Adopce na dálku® - projekt na pomoc chudým detem v Indii
Diecézní charita Hradec Králové v oblasti humanitární pomoci do zahranicí realizuje projekt Adopce na dálku® a návazné
rozvojové projekty zamerené na výstavbu vzdelávacích zarízení a bydlení pro chudé – viz PREHLED CINNOSTI DIECÉZNÍ
CHARITY HK, Adopce na dálku®.

Pomoc obetem zemetresení na Haiti a zaplaveným v Indii
Diecézní katolická charita a Charity v královéhradecké diecézi venovaly cást výtežku Tríkrálové sbírky 2010:
na pomoc obetem nicivého zemetresení na Haiti: celkem cástku 500 tis. Kc a dále
na výstavbu domku pro chudé indické rodiny, které prišly o strechu nad hlavou pri záplavách v indické Karnatace na
podzim 2009: celkem cástku 250 tis. Kc.

19

POMOC POSTIŽENÝM POVODNEMI
V roce 2010 se Diecézní charita Hradec Králové a Charity v královéhradecké diecézi zapojily také do pomoci postiženým
povodnemi v Ceské republice a na Slovensku. Charity pomáhají zejména tem, kdo si pro stárí, sociální nouzi, nemoc nebo
postižení nedokáží pomoci sami. Díky husté síti svých pobocek pusobí Charita prímo v daném míste a dlouhodobe.

Povodne na Morave a ve Slezsku (kveten 2010)
Akutní i následnou dlouhodobou pomoc s obnovou bydlení organizují v postižené oblasti predevším místní Charity
z ostravsko-opavské diecéze. Naše Charity se zapojily do celostátní verejné sbírky Charity CR na pomoc postiženým povodnemi
v CR.

Povodne v severních a východních Cechách (srpen 2010)
Akutní i následnou dlouhodobou pomoc s obnovou bydlení organizují v postižené oblasti predevším místní Charity
z litomerické diecéze. Naše Charity se opet zapojily do celostátní verejné sbírky Charity CR na pomoc postiženým povodnemi
v CR a nekteré z nich zorganizovaly také pomoc dobrovolníku a materiální pomoc.
Financní pomoc:
Oblastní charita Hradec Králové venovala na povodnovou pomoc cástku 23 000 Kc z výtežku tradicní zárijové Elišciny sbírky.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí uvolnila na pomoc postiženým záplavami cástku 40 000 Kc a za pomoci místních farností
Bystrec, Dol. Cermná, Dol. Dobrouc, Hor. Hermanice, Hor. Sloupnice, Chocen, Jablonné n. O., Králíky, Kunvald, Letohrad, Nekor,
Ústí n. O., Vys. Mýto a Žamberk se podarilo v rámci kostelních sbírek vybrat ješte 296 786 Kc. V kostele Panny Marie v Hradci
Králové darovali lidé pri nedelní mši sv. (15. 8.) do charitní povodnové sbírky cástku 55 000 Kc.
Materiální pomoc:
Oblastní charita Hradec Králové usporádala materiální sbírku na pomoc lidem postiženým povodnemi. Lidé prinášeli
predevším cisticí, dezinfekcní a mycí prostredky, hygienické potreby, úklidové pomucky, balenou vodu a také hracky,
spolecenské hry a sportovní potreby, které byly dopraveny a predány vyplavené ZŠ a MŠ v Doníne u Hrádku n. Nisou.
Pomoc dobrovolníku:
Oblastní charita Havlíckuv Brod
vyslala do postižené oblasti na
Ceskolipsku své zamestnance
a dobrovolníky (celkem 8 lidí), kterí
pomáhali s odklízením v obci
Cvikov a okolí. Dobrovolníci
Oblastní charity Hradec Králové
z rad zamestnancu a klientu Domu
Matky Terezy pro lidi bez domova se
zapojili do odklízení následku
povodní v Bílém Kostele.
Poskytnutí vysoušecu:
Diecézní charita Hradec Králové
zapujcila vysoušece vyplaveným
domácnostem na Chrudimsku.
Distribuci vysoušecu a další pomoc
postiženým povodnemi zajištovala
Farní charita Chrudim.

Povodne na východním Slovensku

Zamestnanci a dobrovolníci Oblastní charity Havlíckuv Brod pomáhali
s úklidem vyplavených domácností v obci Cvikov na Ceskolipsku.
Autor: Lubomír Kotek

Diecézní charita Hradec Králové poskytla a zajistila dopravu 48 ks topidel (plynových kamen) košické Charite na pomoc
vyplaveným domácnostem na východním Slovensku.
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PREHLED CINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK
Diecézní charita Hradec Králové realizuje tyto projekty na pomoc potrebným u nás i v zahranicí:
Adopce na dálku® a rozvojové projekty
Pomoc uprchlíkum a cizincum (poradenství, vzdelávání, volnocasové aktivity, sociální šatník)
Pujcovna pomucek pro nemocné nevylécitelnou Huntingtonovou chorobou
Projekt dobrovolnictví (dobrovolnictví v Charite, Dobrovolnické centrum, Evropská dobrovolná služba)

®
®

ADOPCE NA DÁLKU

- projekt na pomoc chudým detem v Indii

Podporované deti ve škole. Príspevky od dárcu použili partneri projektu
v Indii na úhradu nákladu spojených se školní docházkou konkrétních
detí z chudých indických rodin – tj. na školní pomucky, školné, školní
brašnu a uniformu, cestovní výdaje v prípade potreby, dále na stravu
a detský tábor
Posláním Adopce na dálku® je podpora vzdelání detí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své rodinné
a kulturní zázemí. Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci
s indickou diecézí Belgaum ve státe Karnataka. V roce 2005 byl projekt rozšíren 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 Adopce na dálku® jsou v Indii realizovány také návazné rozvojové projekty
zamerené na podporu výstavby bydlení a vzdelávacích zarízení pro chudé.
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ADOPCE NA DÁLKU

- projekt na pomoc chudým detem v Indii

CINNOST V ROCE 2010:
V roce 2010 bylo v projektu Adopce na dálku® nove podporováno 429 detí. Dárci se stávají jak jednotlivci, tak rodiny,
studenti, školy, ruzná spolecenství lidí, kolektivy zamestnancu atd. Díky financní podpore dárcu bylo k 31. 12. 2010 do projektu
zapojených již 3 019 chudých indických detí. V prubehu roku 2010 byla u více než 600 indických studentu zapojených do
Adopce na dálku® ukoncena podpora z duvodu završení jejich studia.

Propagace a spolupráce s dobrovolníky v CR
V roce 2010 koordinátori projektu usporádali
11 prednášek o Adopci na dálku® a živote v Indii pro
verejnost, studenty a dárce. Dále se uskutecnilo Beneficní
fotbalové utkání fotbalistu FK Vysoká nad Labem
a hokejistu HC VCES Hradec Králové a.s. na podporu
výstavby internátní školy pro chudé indické deti
v Manchhe. Iniciátorem akce byla Obec Vysoká n. L. s FK
Vysoká n. L. a probehla 10. 6. 2010 na hrišti ve Vysoké n. L.
V uplynulém roce se na nás opet obrátila rada studentu VŠ
s žádostí o praxi v projektu a o informace o charitní práci
a o Adopci na dálku®. Studenti vypomáhají predevším
v administrative spojené s projektem. Tato spolupráce je
oboustranne obohacující.

Beneficní kopaná ve Vysoké nad Labem. Fotbalisté
FK Vysoká n. L. a hokejisté HC VCES Hradec Králové a.s.
„vykopali“ pro školu v Manchhe celkem 13 342,-Kc

Monitorovací návšteva v Indii
Na podzim 2010 se uskutecnila výprava zástupcu DCH
HK do Indie za partnery projektu Adopce na dálku®. Krome
jiného zjištovala situaci po povodních v roce 2009
v oblastech Belgaum a Karwar. V roce 2010 dárci v CR
prispeli na pomoc lidem postiženým povodnemi v oblasti
Karwar cástkou 250 000,- Kc. Darované peníze byly v Indii
použity na výstavbu nových obydlí pro rodiny, kterým pri
záplavách vzala voda strechu nad hlavou.

Dohled nad podporovanými detmi v Indii
Koordinátori v Indii kontrolují, zda chodí podporované
deti rádne a pravidelne do školy. Sledují a podporují rozvoj
studentu v intelektuální, spolecenské, fyzické i duchovní
oblasti. V prípade potreby poskytují podporovaným detem
doucování, zejména pak školákum, kterí pocházejí z velmi
chudých pomeru a jsou slabší ve studiu. V roce 2010 pro
podporované deti opet zorganizovali prázdninové tábory.
V rámci projektu koordinátori v Indii navštevují rodiny
podporovaných detí a školy, kde se ucí. Pro studenty
organizují školení a poradenské programy o budoucím
povolání, kde posilují sebeduveru detí, aby mely vetší šanci
najít zamestnání. Tyto programy pomáhají oboustranne.
Koordinátorum prinášejí zpetnou vazbu. Rodice si zase více
uvedomují svou roli a rodicovskou zodpovednost.
Setkání s podporovanými detmi pri návšteve v Indii
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- projekt na pomoc chudým detem v Indii

Spolupráce s dobrovolníky v Indii
V Indii pracuje tým dobrovolníku. Jejich pomoc je nezbytná pro náležitý prubeh programu v jednotlivých oblastech
diecéze. Dobrovolníci vypomáhají s doucováním detí, na táborech atd. Na spolupráci s dobrovolníky je také závislé psaní
a distribuce dopisu od detí pro dárce. Dobrovolníci delají svou práci svedomite, i když nekdy sami trochu zápasí se znalostí
anglictiny, a tak muže obcas dojít k nedorozumením. Ta se zatím všechna podarila vysvetlit ke spokojenosti dárcu.

Návazné projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - Podpora bydlení chudých rodin s detmi
Tento návazný projekt Adopce na dálku® realizuje partnerská indická diecéze Belgaum od roku 2003. Jde o výstavbu
nebo opravu nenárocných domku pro chudé rodiny bez dustojného prístreší. Ve vetšine prípadu jde o vdovy s detmi nebo
mnohocetné rodiny, které prišly o bydlení v dusledku živelné události anebo je sužuje nemoc nekterého z clenu rodiny.
Podobne jako v predchozích letech, také v roce 2010 byl tento rozvojový projekt podporen z Tríkrálové sbírky, a to
cástkou 452 557,- Kc. Pomoc smerovala k lidem, kterí meli naléhavý problém s bydlením. Tito lidé žili v nelidských
podmínkách. Na projekt v uplynulém roce prispeli také dárci Adopce na dálku® celkovou cástkou 114 600,- Kc. Díky darum
mohlo být v roce 2010 postaveno 8 nových domku a 3 domy byly opraveny. Clenové jednotlivých rodin jsou za pomoc velmi
vdecní. Od zahájení projektu bylo postaveno 60 domku a opraveno 19 domku pro nejchudší rodiny. Jejich clenové se casto
snaží vypomoci alespon vlastní prací.
ŠKOLA V MANCHHE
Výstavba školy byla zahájena v srpnu 2004 ve ctvrti Manchhe ve meste Belgaum na území státu Karnataka. Od brezna
2006 ji navštevují devcata a chlapci z venkova, jejichž rodice jsou chudí a nejsou schopni detem studium zajistit. Základní
potrebou bylo, aby tyto deti získaly dobré vzdelání. Ve škole mají zajištenou veškerou péci. Výuka probíhá v úredním jazyce
kannada, což není samozrejmé, v jiných školách se vyucuje jen dialektem dané oblasti. Pokud jsou žáci v nekterých predmetech
slabší, poskytuje se jim doucování. Na jejich studium dohlíží ucitelé a vychovatelé. Vetšina detí si svuj prospech zlepšila.

Škola v Manchhe. V zahrade internátu byly vysázeny ovocné stromy, jejichž plody se zavarují
pro úcely stravování. Dívky za pomoci vychovatelek pestují také zeleninu a kvetiny
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- projekt na pomoc chudým detem v Indii

Internát pro dívky: Po ukoncení stavby školy vznikla potreba vybudovat internát pro deti ze vzdálených vesnic. V roce
2008 byl postaven internát pro dívky již do té míry, že v nem mohlo být umísteno 55 devcat. Dívky jsou zde ubytovány od
predškolní prípravy až do 12. trídy. Díky štedrosti dárcu bylo napríklad dokonceno zdené oplocení internátu na ochranu pred
zbloudilou zverí. Dále byla v internátu vybudována umývárna a podarilo se zavést rádnou kanalizacní soustavu. Probehlo také
plánované zastrešení sušárny, které s radostí privítali dívky i zamestnanci internátu, protože sušit prádlo v období deštu bylo
obtížné. Budova a areál internátu je udržován v porádku i díky pevne položené dlažbe. Devcata pred budovou ráda tráví svuj
volný cas, hrají hry a také zde ve skupinkách studují. Dívky se mohou pohodlne ucit také ve studovne v internátu, která byla
rovnež dostavena a zkolaudována. V nejbližším období bude do studovny porízen další nábytek, stoly apod. Ložnice jsou
vybaveny patrovými postelemi. Vetšina detí ve škole a v internátu pro dívky je podporována dárci v rámci projektu Adopce na
dálku®.
Internát pro chlapce: Potrebný je také internát pro chlapce, proto je vítána pomoc dárcu s jeho stavbou. Spoléháme na
štedrost lidí, která umožní získat vzdelání i chlapcum z oblastí, kde nemají školu v blízkosti svého domova. To prispeje k tomu,
aby mohli vyrustat jako zodpovedné a zdravé deti.
Dekujeme všem dárcum za príspevky na podporu internátní školy v Manchhe. Tento projekt byl podporen také
z výtežku Beneficní kopané fotbalistu FK Vysoká n. Lab. a hokejistu HC VCES Hradec Králové a.s. V roce 2010 dárci podporili
tento projekt celkovou cástkou ve výši 189 080,50 Kc.
KOSTEL SV. JOSEFA A VZDELÁVACÍ STREDISKO V MANSAPURU
Po prekonání rady problému bylo možné 1. brezna 2009 definitivne prevést pozemek vybraný pro stavbu farního kostela
a vzdelávacího strediska v Mansapuru do vlastnictví biskupství diecéze Belgaum. Dne 25. brezna 2009 u príležitosti svátku sv.
Josefa diecézní biskup Most. Rev. Peter Machado pozemek požehnal. Pozemek byl zpevnen cementovými konstrukcemi.
Probehlo stavební rízení a zapocaly prípravné práce stavby.
Dekujeme všem dárcum, kterým není lhostejný život chudých lidí v Indii a rozhodli se podporit vlastní projekt Adopce
na dálku® i všechny doprovodné projekty. Velice si této pomoci vážíme. Veríme, že se nám spolecne podarí v budoucnosti
pomoci dalším indickým detem a jejich rodinám.

Dekujeme všem dárcum, kterí chudým indickým detem otevírají cestu ke vzdelání.
Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké námestí 37
500 01 Hradec Králové
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Tel.: 495 063 177 (135)
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
Web: www.hk.caritas.cz/adopce

POMOC UPRCHLÍKUM A CIZINCUM

Foto: Lubomír Kotek
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) poskytuje pomoc uprchlíkum a cizincum v rámci síte poraden
Charity CR od r. 1992. Vedoucí poradny je clenem odborného kolegia pro uprchlictví a migraci Charity CR. Spolupracuje také
s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají uprchlíkum a cizincum, jako jsou napr.: zastupitelské úrady, Cizinecká
policie, krajské, mestské a obecní úrady, úrady práce, Odbor azylové a migracní politiky MV CR (OAMP MV CR), Správa
uprchlických zarízení MV CR (SUZ MV CR), MPSV CR, MZ CR, PoS Kostelec nad Orlicí, IAS v Jaromeri-Josefove a také
s nevládními organizacemi, které pusobí v oblasti pomoci cizincum a uprchlíkum.
Od r. 2000 pusobí DCH HK v této oblasti prímo v Pobytovém stredisku MV CR (dále jen PoS MV CR) pro žadatele o udelení
mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí. Poskytuje zde žadatelum o udelení mezinárodní ochrany sociální a právní
poradenství a organizuje pro ne zájmové aktivity. Oblastní charita Ústí n. Orlicí v pobytovém stredisku zajištuje služby
sociálního šatníku.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Poradna pro cizince a uprchlíky
Integracní kurzy ceštiny pro cizince

Zájmové aktivity pro žadatele o udelení mezinárodní ochrany v PoS MV CR
Služby sociálního šatníku v PoS MV CR

Poradna pro cizince a uprchlíky
CINNOST V ROCE 2010:
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 274 cizincum ze 44 zemí, nejcasteji z Ukrajiny, Mongolska, Ruska, Turecka, Beloruska,
Arménie a dalších zemí. 8 osob neuvedlo státní príslušnost nebo byly bez státní príslušnosti. Uskutecnilo se 350 kontaktu
a 264 intervencí.
Poradci rešili problémy cizincu ze tretích zemí i z clenských státu EU a Schengenského prostoru. Jednalo se predevším
o sociální a právní poradenství týkající se povolení k pobytu na území CR, možnosti zamestnání, povolení k zamestnání,
systému sociálního zabezpecení, zdravotního pojištení.
Jedná se o registrovanou sociální službu. Poradenské služby jsou poskytovány ambulantní a terénní formou na základe
principu obcanského poradenství: bezplatne, nezávisle, nestranne a diskrétne. V rámci terénní služby byly napríklad
v Integracním azylovém stredisku (IAS) Josefov poskytovány ubytovaným azylantum služby sociálne-právního poradenství se
zamerením na jejich integraci.
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POMOC UPRCHLÍKUM A CIZINCUM
INTEGRACNÍ KURZ CEŠTINY PRO CIZINCE
V rámci projektu podporeného z grantu Královéhradeckého kraje a z Tríkrálové sbírky probíhaly po celý rok 2x týdne
v Hradci Králové v sídle DCH HK integracní kurzy ceštiny pro cizince. V r. 2010 se kurzu ceštiny zúcastnilo 43 cizincu.
Kurzy jsou bezplatné a cizinci si mohou vybrat podle úrovne znalosti, bud kurz ceštiny pro zacátecníky, nebo pro
pokrocilé. Na kurzu si cizinci mají možnost osvojit základy ceského jazyka a seznámit se s naší kulturou, aby se lépe zorientovali
v živote v CR.
Cinnost v roce 2010 podporili: Evropský fond pro integraci státních príslušníku tretích zemí, MPSV CR, Královéhradecký kraj,
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽADATELE O UDELENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY (azylu)
Poradci poskytovali právní a sociální poradenství žadatelum o udelení mezinárodní ochrany v PoS MV CR Kostelec nad
Orlicí 4x týdne po celý rok. Poradenských služeb využilo celkem 294 klientu ze 37 zemí, nejcasteji z Kazachstánu, Ukrajiny,
Mongolska, Ruska, Beloruska, Sýrie, Konga a dalších zemí. 13 klientu bylo bez státní príslušnosti. Právní poradenství bylo
poskytnuto 208 klientum, sociální poradenství 197 klientum.
Jednalo se predevším o zprostredkování informací o povinnostech úcastníka rízení, o právních predpisech týkajících se
azylového rízení a o systému státní správy v této oblasti. Dále šlo o asistenci pri sepisování podání souvisejících s rízením
o udelení azylu, nejcasteji pri sepisování žaloby proti zamítnutí žádosti o udelení azylu.
Služby jsou poskytovány na základe principu obcanského poradenství: bezplatne, nezávisle, nestranne
a diskrétne. Vzhledem k jazykové bariére je využíváno také tlumocnických služeb.
Projekt v roce 2010 podporili: Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tríkrálová sbírka.

Zájmové aktivity pro žadatele o udelení mezinárodní ochrany v PoS MV CR
CINNOST V ROCE 2010:
REZBÁRSKÁ DÍLNA, DÍLNA RUCNÍCH PRACÍ A HUDEBNÍ DÍLNA
Rezbárská dílna a dílna rucních prací byly v provozu po celý pracovní týden, hudební dílna 3x týdne. Jde o spolecný
projekt DCH HK a SUZ MV CR. Vedoucí pracovníci dílen hovorící arménsky, rusky, gruzínsky a francouzsky zajištují odborne
cinnost dílen a jednotlivé aktivity – drevorezbu, výrobu dekorativních predmetu, šití a úpravu odevu, pletení, háckování,
vyšívání atd. Výrobky z techto dílen byly vystaveny v rámci Dne otevrených dverí v PoS a pri dalších akcích mimo uprchlické
zarízení.
Detský sbor Vlaštovky složený
z detí žadatelu a další hudebníci z rad
dospelých vystupovali pri ruzných
kulturních a spolecenských príležitostech
v PoS i mimo PoS: Den otevrených dverí
v PoS, Refufest 2010, Festival sociálních
služeb Poznejme se navzájem v Hradci
Králové, Uprchlická olympiáda 2010,
v domovech duchodcu, na soutežích v ZŠ
Kostelec n. O. atd. Vedoucí a zpeváci
hudební dílny se také úcastnili natácení
pro porady Ceské televize Kosmopolis,
Hrište ad.
Pocty návštev dílen v roce 2010:
Hudební dílna
836 návštev
Rezbárská dílna
1002 návštevy
Dílna rucních prací 983 návštevy

Vlaštovky na hudebním festivalu Refufest 2010 v Praze

Projekt v roce 2010 podporili: SUZ MV CR, Evropský uprchlický fond, Královéhradecký kraj, Tríkrálová sbírka
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Služby sociálního šatníku v PoS MV CR
CINNOST V ROCE 2010:
V PoS MV CR pro žadatele o udelení mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí zajištovala služby sociálního šatníku
Oblastní charita Ústí nad Orlicí po celý rok 1x za 14 dnu. Jde o spolecný projekt Charity a Správy uprchlických zarízení.
Pracovníci šatníku spolupracují se sociálními pracovníky PoS. Služeb sociálního šatníku využilo celkem 746 klientu, celkem
bylo vydáno 3 627 ks ošacení.
Projekt v roce 2010 podporili: SUZ MV CR, Evropský uprchlický fond, Tríkrálová sbírka
OSTATNÍ AKTIVITY
DCH HK se podílí financními príspevky na porádání kulturních a sportovních akcí pro deti, pro které se porádají v PoS MV
CR výlety, souteže, prázdninové pobyty na horách atd. Snažíme se cástecne financne podporovat také talentované deti, které
navštevují ruzné zájmové mimoškolní aktivity nebo dojíždejí do strední školy. Pozornost venujeme uprchlíkum, kterí jsou
zdravotne a sociálne znevýhodneni. V individuálních prípadech poskytujeme príspevky na doplatky za zdravotní péci a léky,
rehabilitacní a kompenzacní pomucky.

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC CIZINCUM A UPRCHLÍKUM JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
EVROPSKÝM UPRCHLICKÝM FONDEM, EVROPSKÝM FONDEM PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PRÍSLUŠNÍKU TRETÍCH ZEMÍ,
MVCR, MPSV CR, SUZ MVCR A KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.

Kontakt: tel. 495 063 135, e-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
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PUJCOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMUCEK PRO NEMOCNÉ
HUNGTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále DCH HK) provozuje od r. 2004 pujcovnu zdravotnických pomucek pro nemocné
Huntingtonovou chorobou. V pujcovne jsou k dispozici predevším financne velmi nákladné pomucky, které nehradí zdravotní
pojištovny nebo jsou jiné problémy s jejich získáváním. Cílem projektu je zkvalitnit péci o pacienty, umožnit jim setrvat co
nejdéle v domácím prostredí a udržet tak rodinné a spolecenské vazby.
Huntingtonova choroba (HCH) je závažné neurodegenerativní dedicné onemocnení vyznacující se agresivní choreou,
poruchami chování a demencí. Dochází pri ní k progresivnímu ubývání telesných a duševních schopností, což vede k úplné
závislosti postižených na péci okolí. Choroba postihuje lidi v produktivním veku, nejcasteji mezi 35. – 45. rokem života, a je
nevylécitelná.

SPEKTRUM SLUŽEB:
V pujcovne jsou k dispozici 2 typy speciálních kresel vc. antidekubitních podložek, elektrická polohovací lužka
vybavená polstrovanými bocnicemi a vanové zvedáky. Zapujcované pomucky zvyšují komfort a bezpecí postiženého
a usnadnují situaci pecujícím osobám. Kresla jsou pohodlná a nastavitelná, zabranují sklouznutí pacienta. Jsou predávána na
základe doporucení ošetrujícího odborného lékare, obvykle do dlouhodobého užívání. Po dohode zajistí organizace dovoz
pomucky na místo urcení.

polohovací lužko

kreslo Omega

kreslo Halesworth

elektrický vanový zvedák

CINNOST V ROCE 2010:
K 31. 12. 2010 bylo v pujcovne evidováno 7 ks kresel Halesworth a 9 ks kresel Omega, 4 elektrické vanové zvedáky a 4
elektrická polohovací lužka. V r. 2010 bylo nemocným a jejich rodinám zapujceno celkem 9 spec. kresel a 1 polohovací
postel.
V rámci spolupráce se Spolecností pro pomoc nemocným HCH byly napr. výše uvedené pomucky prezentovány na
rekondicne edukacních pobytech porádaných pro rodiny s HCH. Diecézní charita HK prezentovala svou cinnost a Pujcovnu
také na 13. Kongresu evropských spolecností pro pomoc pri Huntingtonove chorobe, který se uskutecnil 5. – 6. 9. 2010 v Praze.
Projekt v roce 2010 podporili: Královéhradecký kraj, Tríkrálová sbírka
Kontakt: tel. 495 063 135
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DOBROVOLNICTVÍ
V r. 2009 bylo v Diecézní kat. charite Hradec Králové (dále jen DCH HK) vytvoreno nové stredisko specializované na
dobrovolnictví. Jeho cílem je napomáhat vzniku nových dobrovolnických center, zvýšení poctu dobrovolníku i zkvalitnení
práce s dobrovolníky v Charitách zastrešených DCH HK.
V rámci královéhradecké diecéze pusobí celkem 6 dobrovolnických center – v Hradci Králové (2), Havlíckove Brode,
Kutné Hore, Pardubicích a Prelouci. S dobrovolníky spolupracují i ostatní Charity, zejména pri Tríkrálové sbírce. Dále
dobrovolníci vypomáhají v zarízeních Charit nebo jiných neziskových organizací pro seniory, pro deti a mládež, pro
handicapované apod. Na DCH HK pomáhají dobrovolníci napríklad s rozesíláním dopisu dárcum v kancelári Adopce na dálku®
nebo s prípravou materiálu pro Tríkrálovou sbírku.

CINNOST V ROCE 2010:
V oblasti dobrovolnictví byly v r. 2010 realizovány následující projekty a aktivity:
Zajištení dobrovolnických aktivit v oblastních a farních Charitách Královéhradeckého kraje - podporeno Krajským úradem
Královéhradeckého kraje, v rámci tohoto projektu bylo osloveno celkem 8 škol a uskutecneno 5 hodinových prednášek
o dobrovolnictví pro celkem 120 studentu
Kolegia koordinátoru dobrovolníku
Metodická podpora oblastních a farních Charit v oblasti dobrovolnictví - informacní servis, konzultace projektu
a dobrovolnických programu, zpracování nových dobrovolnických programu, zpracování spolecných projektových žádostí
Evropská dobrovolná služba – DCH HK má akreditaci vysílající organizace a koordinátorka projektu poskytovala pomoc
zájemcum o EDS s vyhledáním programu
Projekt v roce 2010 podporili: Caritasverband für das Erzbistum Köln, Královéhradecký kraj, Tríkrálová sbírka.

Pocet dobrovolníku v královehradecké diecézi v roce 2010
Charita
Diecézní charita Hradec Králové
OCH Cervený Kostelec
OCH Cervený Kostelec (Žirec)
OCH Havlíckuv Brod
OCH Hradec Králové
OCH Jicín - PoHoDa
OCH Jicín - Exit
OCH Kutná Hora
OCH Pardubcie
Charita Prelouc
OCH Ústí nad Labem
CELKEM
Královehradecký kraj
Pardubický kraj

Pocet dobrovolníku
3
61
46
33
107
1
6
49
1
28
37
372
223
66

Pocet dobrovolníku - tríkrálových koledníku v královéhradecké diecézi v roce 2010:

Pocet dobrovolnický hodin
26
3 950
1 114
757
2 884
38
796
1 150
15
1 052
592
12 374
8 770
1 659

8 026

Kontakt: tel.: 495 063 135

„Dobrota se vrací za vrata dobrých.“ Perské prísloví
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TRÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Malí koledníci z Vrchoviny u Nového Mesta n. Met. prinesli radost a svetlo do mnoha domovu.
Autor: Ludmila Horáková
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity se jako v predchozích letech zapojily do
Tríkrálové sbírky na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahranicí. Tuto celostátní sbírku porádá Charita CR od r. 2000 ve snaze
obnovit tradici svátku Trí králu a soucasne umožnit spoluobcanum podílet se na charitní cinnosti.
V r. 2010 probehla celostátní Tríkrálová sbírka již podesáté. V královéhradecké diecézi se do ní zapojilo celkem 29
profesionálních a dobrovolných Charit. V domácnostech, institucích i v ulicích mest a obcí koledovalo 2293 skupinek trí králu,
kterým se podarilo vybrat do kasicek více než 9 milionu korun (9 432 429 Kc).
U príležitosti 10. výrocí Tríkrálové sbírky probehla Tríkrálová fotosoutež a výstava Cesta za hvezdou, které usporádala
Oblastní charita HK pod záštitou otce biskupa Dominika Duky OP - více v UDÁLOSTI A PROPAGACE.

PREHLED PROJEKTU Z TRÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2010
PROJEKTY OBLASTNÍCH A FARNÍCH CHARIT: Z celkové cástky se podle pravidel sbírky vrátilo 65% výtežku do místa, kde byly
peníze vykoledovány, a Charity je použily na realizaci predem schválených zámeru, viz. prehled nekterých z nich:
OBLASTNÍ CHARITA CERVENÝ KOSTELEC - vybavení a zdravotnický materiál pro Hospic Anežky Èeské
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - vybavení a provoz Rodinného centra ve Sloupnici
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE - vybavení a provoz ambulatního odlehèovacího zaøízení Tøebosice
FARNÍ CHARITA NÁCHOD - nákup materiálu a provoz Domu na pùli cesty
FARNÍ CHARITA CHRUDIM - nákup zdrav. pomùcek a provoz Charitní ošetøovatelské a peèovatelské služby
FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNEŽNOU – podpora aktivit provozovaných Stacionáøem sv. Františka
OBLASTNÍ CHARITA POLICKA – vybudování klimatizace v budovì Denního stacionáøe
CHARITA PRELOUC – nákup materiálu a provoz Rodinného centra
FARNÍ CHARITA DVÙR KRÁLOVÉ NAD LABEM - provoz nízkoprahového zaøízení Støelka
FARNÍ CHARITA STUDENEC – vybavení a zdravotnické pomùcky do pùjèovny
FARNÍ CHARITA NOVÉ HRADY – provoz strediska sociálne pracovní integrace
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV – príspevek na provoz støediska Osobní asistence
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA – výstavba terasy denního centra pro seniory Atrium
DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi venovaly cást výtežku Tríkrálové sbírky 2010 na pomoc obetem zemetresení na
Haiti: celkem 500 tis. Kc a dále na výstavbu domku pro chudé indické rodiny, postižené záplavami v indické Karnatace na
podzim 2009: celkem 250 tis. Kc.
PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: DCH HK použila dalších 15% výtežku na podporu vlastních projektu, napr. právního
poradenství a zájmových aktivit pro uprchlíky, na pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, na provoz povodnového
a humanitárního skladu, na integracní kurzy pro cizince, jako príspevek na domácí hospicovou péci a na provoz projektu práce
s dobrovolníky.
PROJEKTY CHARITY CR: Zbývající cást výtežku sbírky použila Charita CR na podporu humanitární pomoci do zahranicí (10%),
na celorepublikové projekty (5%) a na režii sbírky (5%).
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Adventní koncerty 2010
První Adventní koncert v r. 2010, který vysílala Ceská televize 28. 11. prímým prenosem z Tereziánského sálu
Brevnovského kláštera, byl venován Diecézní charite Hradec Králové. V poradu úcinkovali T. Fischerová, M. Kubišová, J. Kacer,
Smetanovo trio, Ceský chlapecký sbor, D. Švec, I. Ardašev, Š. Margita, M. Bacová, P. Malásek a Baborák Ensemble. Z výtežku
koncertu, který ciní 2 081 262,67 Kc, bude podporen projekt Centrální pujcovny zdravotnických pomucek pro domácí
hospicovou péci. Pomucky pro paliativní péci a pro pacienty se sníženou pohyblivostí tak budou k dispozici všem Charitám
v diecézi. Zvýší se tak rozsah, kvalita a dostupnost této péce o umírající pacienty v jejich domácím prostredí. Dekujeme všem
divákum a dárcum za podporu a solidaritu!

Monitorovací návšteva v Indii, Beneficní fotbalové utkání - více viz kapitola PREHLED CINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK Adopce na dálku®

Vystoupení hudební dílny Vlaštovky na Refufestu 2010, Uprchlické olympiáde atd. – více viz kapitola PREHLED
CINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK – Pomoc uprchlíkum a cizincum

Prezentace na Kongresu evropských spolecností pro pomoc pri HCH
Diecézní charita HK prezentovala svou cinnost a služby, predevším pak Pujcovnu zdravotních pomucek pro nemocné
nevylécitelnou Huntigtonovou chorobou, na 13. Kongresu evropských spolecností pro pomoc pri Huntingtonove chorobe,
který se uskutecnil 5. – 6. 9. 2010 v Praze. Akci usporádaly European Huntington Association a Spolecnost pro pomoc pri
Huntingtonove chorobe.

Prezentace na Festivalu sociálních služeb POZNEJME SE NAVZÁJEM
Diecézní charita HK a Oblastní charita Hradec Králové se v cervnu 2010 prezentovaly na Festivalu sociálních služeb
POZNEJME SE NAVZÁJEM v Aldisu v Hradci Králové. Návštevníci festivalu se mohli blíže seznámit s cinností Poradny pro cizince
a uprchlíky pri Diecézní charite HK. V doprovodném programu festivalu vystoupily i s ceskými písnickami deti cizincu ze
souboru Vlaštovky, který vznikl v rámci charitní hudební dílny v PoS MV CR Kostelec n. O. Oblastní charita HK na této akci
prezentovala své sociální služby i formou ukázky rukodelných výrobku klientu Domu Matky Terezy, který pomáhá lidem bez
domova.

Kampan s Nadací Ceské sporitelny 2010
V r. 2010 úspešne pokracovala spolupráce Nadace Ceské sporitelny a Charity CR. V královéhradecké diecézi Nadace CS
v rámci této spolecné kampane financne podporila dostavbu Klubu Atrium – denního stacionáre pro seniory a bezbariérové
vybavení sociálního zarízení v Kutné Hore, které provozuje kutnohorská Oblastní charita. Klub Atrium bude sloužit jako denní
stacionár pro seniory.

Den Charity 2010
Kolem svátku sv. Vincence, který pripadá na 27. 9., opet probehla celostátní kampan Den Charity, kdy se mohla verejnost
více dozvedet o charitních službách pro potrebné a nemocné. V rámci kampane probehly dny otevrených dverí v charitních
zarízeních, prezentace, výstavy, besedy a další akce. Oblastní charita Havlíckuv Brod usporádala ke Dni Charity v poradí již tretí
Charitní pout u sv. Anny v Pohledu. Cílem techto akcí bylo predevším „obdarovat“ širokou verejnost.
V rámci této kampane byla také udelena Cena Charity CR zamestnancum, dobrovolníkum a sponzorum, kterí svou
obetavou prací, mimorádným cinem nebo dlouhodobou podporou prispeli k rozvoji charitního díla. Naše Diecézní charita HK
na tuto cenu nominovala z rad zamestnancu MUDr. Markétu Hofmanovou z Charity CR, která je již dlouho oporou všem
zdravotním sestrám v republice, dále za dobrovolníky p. Miroslava Mlejnka, který vypomáhá jicínské Charite v oblasti IT, a za
sponzory p. Marka Tesare, který v rámci Adopce na dálku® podporuje desítky chudých detí z Indie. Ceny predali prezident
Charity CR ceskobudejovický svetící biskup Mons. Pavel Posád a reditel Charity CR Ing. Mgr. Oldrich Haicman 23. 9.
v augustiniánském kláštere u kostela sv. Tomáše v Praze.

Týden domácí hospicové péce
„Nebýt sám na zacátku ani na konci“ bylo mottem „Týdne domácí hospicové péce“, který probehl od 7. do 11. 6. 2010
v Pardubickém kraji. Informacní kampan usporádaly Charity ve spolupráci s Pardubickým krajem, aby se široká verejnost blíže
seznámila s pomerne novou službou domácí hospicové péce. Pro lékare, zdravotní sestry a pracovníky v sociálních službách
byla usporádána akreditovaná odborná konference na téma „Domácí hospicová péce v Pardubickém kraji“ (8. 6. 2010
v Pardubicích), o kterou byl velký zájem. Akce se konala za podpory Pardubického kraje.
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Projekt „Chudoba – týká se nás všech“
Rok 2010 byl Evropským rokem boje proti chudobe a sociálnímu vyloucení. Oblastní charita Hradec Králové se k této
iniciative pripojila projektem „Chudoba – týká se nás všech“, který byl spolufinancován Evropským spolecenstvím a ze státního
rozpoctu CR.
V rámci zmíneného projektu probehlo nekolik aktivit: turnaj v minikopané „Sport spojuje“ (cerven 2010), konference
s mezinárodní úcastí „Chudoba – záležitost nás všech“ (20. – 21. 10.), divadelní predstavení bezdomoveckého divadla
(listopad), zvýšení kapacity Poradny pro lidi v tísni v oblasti dluhového poradenství, prednášky pro studenty a klienty, vydání
fotografické publikace „Hosté na zemi“ o živote lidí bez domova autoru Anety a Petra Maclových a další aktivity, kterými chtela
Charita upozornit na existenci a podoby chudoby v dnešní moderní spolecnosti a soucasne poukázat na možnosti a príklady
jejího rešení.

Tríkrálová fotosoutež a výstava Cesta za hvezdou
„Cesta za hvezdou“ je název výstavy
fotografií manželu Maclových a vítezných
snímku celostátní Tríkrálové fotosouteže,
kterou na prelomu r. 2009/2010 usporádala
Oblastní charita Hradec Králové k 10. výrocí
Tríkrálové sbírky. Záštitu nad akcí, která byla
predevším podekováním všem koledníkum
a dárcum, prevzal otec biskup Dominik
Duka OP. Cernobílé fotografie manželu
Maclových dokumentují nejen Tríkrálovou
sbírku na Královéhradecku, ale také život
v charitních zarízeních pro nemocné
a potrebné lidi, kde pomáhají také peníze
z Tríkrálové sbírky.
První cenu v kategorii A Tríkrálové
fotosouteže získal 32letý fotograf Martin
Foto: Ludek Bárta
Horký (na snímku prebírá cenu od biskupa
Duky), který se zájmem dokumentuje
sociální problematiku. V kategorii B zvítezilo charitní Nízkoprahové zarízení pro deti a mládež Strelka ze Dvora Králové n. L.,
kterým se nejlépe podarilo zachytit projekt financovaný z Tríkrálové sbírky. Cenu otce biskupa Dominika Duky OP získala za své
snímky paní Jitka Zubrová, která chodí s dcerou koledovat každým rokem dokonce na dvou místech, v Hradci Králové a na
Preloucsku.

Putovní výstava obrazu lidí s mentálním
postižením Barevné doteky
V zárí 2010 byla v Policce zahájena
mezinárodní putovní výstava obrazu lidí
s mentálním postižením z Diecézní charity
Würzburg-Eisingen (Nemecko) a z Oblastní
charity Policka pod názvem Barevné doteky.
V prubehu roku navštíví dalších 10 mest
Pardubického kraje – Pardubice, Chrudim,
Litomyšl, Prelouc ad. Poté se Barevné doteky
prestehují do Nemecka, kde absolvují stejne
dlouhou cestu po mestech nemeckých.
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Ocenení Pecovatelka roku
Pecovatelka paní Jarmila Horáková z Charitní pecovatelské služby (CHPS) Cervený Kostelec získala v r. 2010 ocenení
„Pecovatelka roku“. Tento titul každorocne získá 10 pecovatelek vybraných komisí odborníku ze sociální oblasti na základe
nominacních dopisu a na základe vlastních výpovedí nominovaných pecovatelu a pecovatelek. Vyhlášení VIII. rocníku této
ankety Pražské Diakonie Ceskobratrské církve evangelické a Ceské asociace pecovatelské služby probehlo 1. 12. v Praze za
úcasti paní Livie Klausové.
Paní Horáková byla ocenena za obetavou a záslužnou práci a je již pátou pecovatelkou z CHPS Cervený Kostelec, která toto
ocenení získala. Pracuje tu 8 let a o své službe ríká: „Pecovatelka musí mít hlavne otevrené srdce a ruce ochotné pomáhat.“

Propagacní a beneficní akce Charit
V r. 2010 Charity a jejich zarízení usporádaly anebo se zúcastnily rady dalších beneficních a propagacních akcí. Zapojily se
také do celostátních a regionálních kampaní jako Týden nízkoprahových klubu, Týden rané péce, Týden domácí hospicové péce
a další. Pro své klienty zorganizovaly jednorázové akce jako karneval, pohádkový les, vánocní besídky a další .
Následující beneficní a propagacní akce organizují Charity pravidelne každý rok a staly se již tradicí. Patrí mezi ne napr.:
Ples lidí dobré vule, pevecká soutež pro handicapované Karúzošou, Svatomartinský lampiónový pruvod a Masopustní
pruvod (OCH Havlíckuv Brod), Charitní ples (OCH Ústí n. Orlicí a OCH Cervený Kostelec), adventní výstava S vuní vanilky
a velikonocní výstava Pod skorápkou (OCH Policka), Živý betlém (OCH Hradec Králové, OCH Kutná Hora a další), Svatoanenské
zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Žirci a soutež Šikovné ruce pro hospic a oslavy Svetového dne hospicové
a paliativní péce (OCH Cervený Kostelec), Den pro rodinu (Charita Prelouc), Tríkrálové dny v Dome techniky (OCH Pardubice),
Tríkrálové koncerty, Dny otevrených dverí, tradicní Humanitární sbírky nebo Dobrocinné bazary a mnohé další. Oblastní
charita Hradec Králové porádá tradicní Štedrý vecer s lidmi bez domova v Hradci Králové na hlavním nádraží a v Dome Matky
Terezy. Dále každý rok pripomíná verejnosti mezinárodní Den proti chudobe formou ruzných akcí a výstav ve svých zarízeních.
Výtežky beneficních akcí používají Charity na podporu svých zarízení a projektu pro nemocné a potrebné.

Tradicní Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v areálu Domova sv. Josefa pro nemocné
roztroušenou sklerózou v Žirci u Dvora Králové nad Labem
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V r. 2010 byly opakovane porádány Semináre pro nové zamestnance Charit s cílem seznámit pracovníky s cinností,
organizacní strukturou a duchovním posláním Charity. V r. 2010 absolvovalo tuto vzdelávací akci 145 pracovníku.
Ve spolupráci s Národním centrem ošetrovatelství a nelékarských zdravotnických oboru v Brne byl již tradicne realizován
seminár Spirituální potreby zdravotníka urcený zejména pro pracovníky zdravotnických a pecovatelských služeb.
Po celý rok 2010 se pravidelne konala odborná kolegia pracovníku jednotlivých sociálních služeb. Na podzim se
uskutecnilo vícedenní setkání zdravotnického kolegia. Pozvání na tuto akci prijali také zástupci Sdružení Klícek – manželé
Královcovi a Radek Nohál. Hlavním tématem setkání bylo poskytování detské hospicové péce u nás i v zahranicí.

Mezinárodní vzdelávací projekt partnerství Grundtvig: „Interrel“: Europa für ein Miteinander der Religionen
und Kulturen – interreligiöser Dialog (Diecézní charita HK)
V r. 2009 byl zakoncen mezinárodní vzdelávací projekt v rámci programu Grundtvig, což je program celoživotního
vzdelávání, který je zameren na výukové a vzdelávací potreby osob ve všech formách vzdelávání dospelých (tj. na osoby starší
25 let nebo osoby ve veku 16 – 25 let, které již nejsou studenty denního studia na strední nebo vysoké škole) a na instituce
a organizace nabízející nebo podporující toto vzdelávání.
Cílem projektu „Interrel“: Europa für ein Miteinander der Religionen und Kulturen – interreligiöser Dialog bylo posílit
toleranci a pochopení odlišných kultur, které už desítky let migrují do zemí evropského kontinentu. Na nej navazuje soucasný
projekt Interkult za úcasti dalších partneru z Rumunska, Lichtenštejnska a Itálie, který je zameren na metodiku poznávání
rozdílných kultur, hledání stycných bodu a prekonávání zažitých predsudku. Cílem je príprava metodických výukových
materiálu, které usnadní vzájemnou komunikaci.

TENTO PROJEKT V CESKÉ REPUBLICE SPOLUFINANCUJE
NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDELÁVACÍ PROGRAMY

Projekt mezinárodní spolupráce s Charitami z Nemecka a Slovenska (Diecézní charita HK a Charity Pardubického
kraje)
V listopadu 2010 zahájila Diecézní katolická charita Hradec Králové realizaci projektu mezinárodní spolupráce s názvem
Profesionální pecovatelé, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoctem CR v rámci operacního
programu OP Lidské zdroje a zamestnanost.
Hlavním cílem projektu je prenést zahranicní osvedcené know-how z oblasti péce o seniory a managementu charitních
organizací, aplikovat je do prostredí Ceské republiky, proškolit odborníky a vytvorit odborné výukové materiály. Projekt je
zameren na prenos inovací nemeckého partnera, predevším Modelu plánování péce o seniory dle Moniky Krohwinkel, na cílové
skupiny v CR.
Cíle bude dosaženo prostrednictvím realizace cyklu vzdelávacích akcí: seminár na Slovensku, seminár v Nemecku
a v Cesku a dále zpracováním výstupu akcí do odborných textu, metodických výukových materiálu a instruktážního DVD.
Partneri projektu: Slovenská katolická charita Bratislava, Diecézní charita Würzburg (Nemecko) a Caritas – Vyšší odborná
škola sociální Olomouc.
Doba realizace projektu: 1. 11. 2010 - 29. 2. 2012

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostrednictvím
Operacního programu Lidské zdroje a zamestnanost a státního rozpoctu Ceské republiky
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Konference o domácí hospicové péci v Pardubickém kraji (Charity Pardubického kraje)
Charity Pardubického kraje usporádaly ve spolupráci s Pardubickým krajem 8. 6. 2010 odbornou konferenci o domácí
hospicové péci. Akce se konala pod záštitou radního PhDr. Miloslava Macely v rámci kampane Týden hospicové péce
v Pardubickém kraji pro širokou verejnost.
Na citlivé téma prednášeli odborníci v oblasti hospicové a paliativní péce. Primár Hospice Anežky Ceské Cervený Kostelec
MUDr. Jan Král hovoril o paliativní hospicové péci v hospicích, reditelka Gerontologického centra a prednášející na UK Doc.
MUDr. Iva Holmerová, PhD. se zamerila na péci o pacienty v težkých stádiích demence, zakladatelka chrudimského hospice
MUDr. Marie Blažková se v prednášce venovala možnostem a mezím psychoterapie v hospicové péci, primárka brnenského
hospicu MUDr. Viola Svobodová se zamerila na komunikaci s terminálne nemocnými, doc. MUDr. ThDr. Mgr. Max Kašparu,
PhD. hovoril na téma Rodina – porodnice i hospic sui generis a MUDr. Jana Svobodová o ambulanci lécby bolesti.
Záverecnými tématy byly rozbor legislativní stránky domácí hospicové péce, který pripravila reditelka Oblastní charity
Pardubice Mgr. Marie Hubálková a kazuistika hospicového pacienta v podání Ivy Valerové z domácí hospicové péce
v Cerveném Kostelci. O konferenci byl z rad odborné i laické verejnosti velký zájem. Akci podporil Pardubický kraj.

Seminár o hospicové a paliativní péci (Oblastní charita Havlíckuv Brod)
Oblastní charita Havlíckuv Brod usporádala ve spolupráci s Nemocnicí Havlíckuv Brod 24. 11. 2010 seminár pro
nelékarské zdravotnické pracovníky na téma „Hospicová a paliativní péce“ s aktivní úcastí pracovnic Charity, lékarek
i zdravotních sester z multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péce. Seminári predcházelo jarní „Hospicové setkání“ pro
laickou verejnost na téma „Nebojte se pecovat doma o své blízké“, které usporádala havlíckobrodská Oblastní charita 14. 4.
2010 pod záštitou Nemocnice Havlíckuv Brod.

Sympozium s mezinárodní úcastí o péci pro lidi ve stárí (Oblastní charita Pardubice)
Oblastní charita Pardubice usporádala ve dnech 12. – 15. 10. 2010 v Hradci Králové sympozium s mezinárodní úcastí na
téma Formy bydlení a nabídka péce pro lidi ve stárí v rámci mezinárodního projektu podporeného Evropskou unií. Sympozia
se zúcastnili také zástupci Diecézní charity Hradec Králové – reditel RNDr. Jirí Stejskal a prezident Mons. Josef Suchár, dále
zástupci Oblastní charity Pardubice – reditelka Mgr. Marie Hubálková, zástupci diecézních Charit z Nemecka, Rakouska
a Nizozemí. Pozvání prijal také zástupce Charity pri EU v Bruselu pan Michael Müller.
Téma sympozia vychází ze soucasné situace v oblasti péce o staré a nemocné lidi. Charita, jako jeden z nejvetších
poskytovatelu sociálních služeb, se snaží pružne reagovat na dusledky demografického vývoje v Evrope a hledat nové cesty, jak
zajistit dostatecnou péci a dustojné životní podmínky starým a nemocným lidem. Tento projekt je spolufinancován EU.

Mezinárodní konference Charit Nemecka, CR a Slovenska (Charity Pardubického kraje)
Ve dnech 27. - 30. 6. 2010 v nemeckém Retzbachu u Würzburgu probehla mezinárodní konference pro reditele Charit
z Nemecka, Slovenska a CR. Záštitu nad touto akcí prevzal Prof. Heinrich Pompey z Univerzity Freiburg, který je rovnež
vedoucím katedry Krestanské sociální práce na CMTF Olomouc, a PhDr. Miloslav Macela, radní pro sociální oblast Pardubického
kraje. Na konferenci prednášela rada osobností. Prednášky byly zamerené na téma charitní práce, management v Charite,
význam krestanské víry v každodenní charitní práci, vliv Charity na regionální sociální politiku, spolupráci v rámci sociálních
služeb apod. Akce se konala za financní podpory Pardubického kraje.

Výmenou zkušeností se zahranicním ke zkvalitnení služeb (Oblastní charita HK)
Oblastní charita Hradec Králové od ríjna 2010 zahájila mezinárodní projekt, který získal podporu v rámci OP LZZ
z globálního grantu CZ.1.04/5.1.01 Mezinárodní spolupráce. Jeho obsahem je predevším výmena zkušeností se zahranicními
partnery, zejména v oblasti sociální rehabilitace a podpory vymezené cílové skupiny k návratu na trh práce a k bežnému
zpusobu života v prirozeném prostredí. Zahranicními partnery projektu jsou Charita Magdeburg (Nemecko) a Institut Krista
Velekneze, o. s., Žakovce (Slovensko), kterí mají již bohaté zkušenosti se sociální rehabilitací lidí bez domova, dlouhodobe
nezamestnaných a težko zamestnatelných, ale také se sociálním podnikáním.
Dalším predmetem výmeny zkušeností je dobrovolnická služba, dluhové poradenství, aktivity pro matky s detmi bez
domova, domácí násilí. Projekt probíhá formou workshopu, elektronické komunikace, v záveru se uskutecní konference za
úcasti partneru a akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách rozšírený o sociální rehabilitaci.

Edukacní centrum Hácko (Oblastní charita Cervený Kostelec)
V r. 2010 opet probíhaly v Edukacním centru Hácko Oblastní charity Cervený Kostelec tématické vzdelávací semináre
a kurzy pro pracovníky v sociálních službách, poskytovatele a zadavatele sociálních služeb, zdravotní sestry a osoby pecující
v domácím prostredí o své blízké. V r. 2010 se techto kurzu zúcastnilo celkem 850 zájemcu. Školení pro zdravotní sestry se
konala ve spolupráci s akreditovanou vzdelávací agenturou Curatio.
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EKONOMIKA
Hospodarení Diecézní kat. charity Hradec Králové v roce 2010
Položky
Spotreba materiálu a energie:
Náklady na služby:
Mzdové náklady:
Sociální a zdravotní pojištení:
DPC a DPP:
Ostatní náklady:
Odpisy:
Náklady celkem:
z toho na organizaci:
Tržby za vlastní výkony a služby vc. IP.:
Tržby od zdravotních pojištoven:
Dotace ministerstvo:
Dotace kraj:
Dotace obec:
Ostatní dotace:
Ostatní výnosy:
Dary tuzemské:
Dary ze zahranicí:
Sbírky církevní:
Sbírky ostatní:
Výnosy celkem:
Zisk:
Investice stavební:
Investice zarízení:
Investice celkem:
Dotace na investice - obec:
Dotace na investice - kraj:
Dotace na investice - fondy EU:
Ostatní zdroje investic:
Celkem inv. zdroje:
Investice: zdroje - výdaje:
Pocet zamestnancu:
Fyzický pocet zamestnancu
Prepoctený pocet zamestnancu

Hlavní cinnost
847 438,00
1 898 116,00
3 752 298,00
1 433 039,00,00
584 091,00
314 022,00
988 068,00
9 817 072,00
2 058 685,00
0,00
0,00
300 000,00
463 000,00
0,00
1 197 855,00
1 578 542,00
2 091 599,00
1 827 431,00
775 918,00
1 257 909,00
9 492 254,00
-324 818,00
0,00
236 120,00
236 120,00
0,00
0,00
0,00
236 120,00
236 120,00
0,00

Hospodárská cinnost
77 538,00
3 600,00
0,00
0,00
0,00
6 270,00
124 240,00
211 648,00
0,00
277 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47 253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325 163,00
113 515,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Celkem
924 976,00
1 901 716,00
3 752 298,00
1 433 039,00
584 091,00
320 292,00
1 112 308,00
10 028 720,00
2 058 685,00
277 910,00
0,00
300 000,00
463 000,00
0,00
1 197 855,00
1 625 795,00
2 091 599,00
1 827 431,00
775 918,00
1 257 909,00
9 817 417,00
-211 303,00
0,00
236 120,00
236 120,00
0,00
0,00
0,00
236 120,00
236 120,00
0,00

17,0
14,2

0,0
0,0

17,0
14,2

Dotace ministerstvo
Dotace kraj
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary zahranicní
Tržby za služby
Sbírky církevní
Sbírky ostatní

Graf c. 1 - Zdroje financování Diecézní charity HK v roce 2010
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EKONOMIKA
Prehled o stavu a pohybu majetku v Diecézní charite Hradec Králové v roce 2010
Položky

Stav k 1. 1. 2010

Rozdíl

Stav k 31. 12. 2010

38 145 392,00
24 580 160,00

3 726 041,00
1 285 503,00

41 871 433,00
25 865 663,00

26 423,00
0,00
26 423,00
38 413 747,00
1 042 780,00
0,00
30 787 935,00
3 933 617,00
0,00
769 271,00
1 880 144,00
0,00
2 288 203,00
-16 148 213,00

- 8 265,00
0,00
-8 265,00
1 153 370,00
1460,00
0,00
0,00
-476 758,00
0,00
-164 660,00
1 773 328,00
20 000,00
366 903,00
-226 505,00

18 158,00
0,00
18 158,00
39 567 117,00
1 044 240,00
0,00
30 787 935,00
3 456 859,00
0,00
604 611,00
3 653 472,00
20 000,00
2 655 106,00
-16 374 718,00

B. Krátkodobý majetek celkem

13 565 232,00

2 440 538,00

16 005 770,00

I. Zásoby
- Materiál na sklade
- Zboží na sklade a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
- Odberatelé
- Poskytnuté provozní zálohy
- Ostatní pohledávky
- Pohledávky za zamestnanci
- Jiné a ostatní pohledávky
- Dan z príjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
- Pokladna
- Ceniny
- Úcty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem

18 511,00
18 511,00
0,00
5 055 950,00
892 663,00
126 547,00
70 263,00
19 159,00
3 947 318,00
0,00
8 002 353,00
93 403,00
77 920 ,00
7 831 030 ,00
488 418,00

71 246,00
71 246,00
0,00
-1 507 099,00
-167 121,00
-19 654,00
-60 263,00
1 348,00
-1 261 409,00
0,00
2 983 147,00
135 768,00
7 800,00
2 839 579,00
893 244,00

89 757,00
89 757,00
0,00
3 548 851,00
725 542,00
106 893,00
10 000,00
20 507,00
2 685 909,00
0,00
10 985 500,00
229 171,00
85 720,00
10 670 609,00
1 381 662,00

38 145 392,00

3 726 041,00

41 871 433,00

37 713 288,00

3 144 965,00

40 858 253,00

I. Jmení celkem

38 773 093,00

2 296 464,00

- Vlastní jmení
- Fondy
II. Výsledek hospodarení celkem
- Úcet výsledku hospodarení
- Výsledek hospodarení ve schval. rízení
- Nerozdelený zisk, neuhrazená ztráta min. let

31 574 615,00
7 198 478,00
- 1 059 805,00
0,00
-1 059 805,00
0,00
432 104,00
0,00
328 281,00
57 199,00
26 000,00
8 723,00
146 697,00
45 924,00
43 738,00
103 823,00

772 873,00
1 523 591,00
848 501,00
-211 304,00
1 059 805,00
0,00

41 069 557,00
32 347 488,00
8 722 069,00

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

- Software
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
- Pozemky
- Umelecká díla, predmety a sbírky
- Stavby
- Samostatné movité veci a soubory
- Pestitelské celky trvalých porostu
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- Nedokoncený dlouh. hmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.
III. Dlouhodobý financní majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem

PASIVA CELKEM
A. Vlastní zdroje celkem

B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Prijaté zálohy
- Ostatní závazky
- Zamestnanci
- Závazky k ins. soc. zab. a ver. zdr. poj.
- Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem

-211 304,00
-211 304,00
0,00
0,00

581 076,00

1 013 180,00

0,00
619 483,00
411 936,00
-8 000,00
21 577,00
95 404,00
95 100,00
3 466,00
-38 407,00

0,00
947 764 ,00
469 135,00
18 000,00
30 300,00
242 101,00
141 024,00
47 204,00
65 416,00
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Zpráva nezávislého auditora
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EKONOMIKA, ZÁMERY
Výsledek hospodarení DCH HK dle jednotlivých druhu cinností v roce 2010
HS

Název

1000
Správa a metodická pomoc
1191
Volnocasové aktivity
1192
Žadatelé o azyl
1193
Právní poradenství EUF
1194
Tríkrálová sbírka
1198
Kurzy
1200
Humanitární pomoc
1201
Huntingtonova choroba
1202
Pomucky pro zdravotne postižené
1310
Grundtvig
1320
Dobrovolníci - príprava
1321
Dobrovolníci
1400
Povodnový a humanitární sklad
1500
Adopce a rozvojová pomoc Indie
1610
Poradna pro cizince uprchlíky
1614
Integr. kurzy pro cizince a uprchlíky
1617
Evropský integracní fond
1618
Profesionální pecovatelé - OPLZZ
1800
Hospic
1801
Domací hospicová péce PK
3101
FCH Nové Mesto nad Metují
Celkem - hlavní cinnost
Celkem - hospodárská cinnost
Celkem

Náklady

Výnosy

HV

3 795 087,97
700 086,00
335 485,66
806 781,00
43 137,40
22 326,00
15 930,00
257 867,27
3 591,00
55 282,92
143 380,00
381 812,74
337 389,97
1 565 869,96
768 218,18
174 342,15
203 362,29
159 220,93
4 324,00
27 276,00
16 301,00
9 817 072,44
211 648,14
10 028 720,58

3 795 087,74
700 086,00
335 485,01
806 781,00
43 137,00
22 326,00
14 600,60
257 834,27
3 591,00
55 282,92
143 379,72
381 812,74
337 389,66
1 268 457,16
768 145,18
174 342,15
203 362,29
137 571,93
21 641,00
27 276,00
16 301,00
9 492 253,96
325 162,75
9 817 416,71

-0,23
0,00
-0,65
0,00
-0,40
0,00
-1 329,40
-33,00
0,00
0,00
-0,28
0,00
-0,31
-297 412,80
-73,00
0,00
0,00
-21 649,00
-4 319,41
0,00
0,00
-324 818,48
113 514,61
-211 303,87

ZÁMERY 2011
Dobrovolnická agentura (DCH HK)
Dobrovolnický program Rafael na pomoc cizincum a uprchlíkum (DCH HK)
Centrální sklad zdravotních pomucek pro domácí hospicovou péci (DCH HK a Charity v diecézi)
Sociálne-terapeutické dílny pro lidi s mentálním postižením (FCH Dvur Králové n. L.)
Dokoncení projektu „Záchrana kulturního dedictví v areálu Domova sv. Josefa v Žirci
– vytvorení prostoru pro setkávání zdravých a nemocných“ (OCH Cervený Kostelec)
Výstavba denního stacionáre Petrklíc o vetší kapacite – dlouhodobý zámer (OCH Havlíckuv Brod)
Služba Sanace rodin (FCH Chrudim, FCH Litomyšl, Charita Prelouc, OCH Ústí n. Orlicí)
Chránená dílna SUD a dostavba denního centra pro seniory Klub Atrium (OCH Kutná Hora)
Dobrovolnické centrum (FCH Litomyšl)
Rodinné a vzdelávací centrum Holoubek v Holicích (OCH Pardubice)
Služba Šance pro rodinu a Osobní asistence (OCH Policka)
Výstavba Domu sociálních služeb v Lanškroune (projekt je spolufinancován MPSV CR a Pardubickým krajem)
a nové kontaktní místo Obcanské poradny v Králíkách a Lanškroune (OCH Ústí nad Orlicí)
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POMÁHAJÍ NÁM POMÁHAT - PODEKOVÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity by nemohly pomáhat potrebným bez podpory
úradu státní správy a samosprávy, církevních institucí, nadací, nadacních fondu, Evropské unie, sponzoru z rad soukromých
spolecností a jednotlivých dárcu z naší republiky i ze zahranicí.
Dekujeme také všem lidem, kterí každorocne v rámci celostátní Tríkrálové sbírky prispívají do kasicek Charity CR
a podporují tak konkrétní služby na pomoc lidem v nouzi a potrebným ve svém regionu.
Naše podekování patrí rovnež všem médiím a hromadným sdelovacím prostredkum, které prubežne informují verejnost
o naší cinnosti. V r. 2010 nejvíce o charitních projektech a akcích informovali predevším Ceský rozhlas Hradec Králové, Ceský
rozhlas Pardubice, Rádio Proglas, Rádio Blaník, CTK, regionální Deníky, MF DNES, RTA Východní Cechy, Katolický týdeník, IKD
ad.
Jednotlivcum v CR:
Trnková Ivana
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Broza Petr
Burdová Božena
Capek Jirí
Cermáková Bronislava
Drtinová Alena
Endt Vladimír
paní Fenclová
Gryerová Anna
Hanušová Marie
Hason Marek
paní Hovjacká
Hrouda František
Hušková Terezie
Janko Pavel
Kadlecová Helena
Kamberská Zuzana
Kasparik Jaroslav
Kašparíková Božena
Kinská Bernardeta
Kohut Vladimír
Kolman Radomil
Korjenková Bohumila
Košábková Anežka
Kratena Karel
Krušinová Gertruda
Kubálková A.
Kurka Miloslav
Kysucan Lubor
Machovský Miroslav
Malírová Ludmila
Mannl Václav
Matková Jarmila
Melichar Josef
paní Michutová
Mikolášková Irena
Nedved Zdenek
Novotný Jan
Packu Pavel
Palacká Kveta
Pavlík Mojmír
Pelikán Josef
Pešková Eva
Polák Jirí
Pour Milan
Procházková Petra
Rábek Stanislav
paní Sachlová
Šimková Jarmila
Šveráková Hana

Vlasová Zora
Wirthová Hedvika
Zachariáš Petr
Žák František
Žemlicková Kveta
Žižková Vera
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektu v Indii

Organizacím a institucím v CR:
Amnesty International
Biskupství královéhradecké
Evropský fond pro integraci státních príslušníku tretích zemí
Evropský sociální fond – OP Lidské zdroje a zamestnanost
Evropský uprchlický fond
Farnosti královéhradecké diecéze
Filharmonie Hradec Králové, o.p.s.
FK Vysoká nad Labem
HC VCES Hradec Králové a.s.
Henkel CR, spol. s r.o.
Charita Ceská republika
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních vecí CR
Nadace Ceské sporitelny
Národní agentura pro evropské vzdelávací programy - MŠMT
NEW YORKER s.r.o.
Obec Vysoká nad Labem
Odbor azylové a migracní politiky MV CR
Pardubický kraj
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
RIDDER, s.r.o.
Státní rozpocet CR
SUZ MVCR
Tescoma s.r.o.
T-Mobile
Valenta-Nocar, s.r.o.
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektu v Indii

Organizacím a jednotlivcum v zahranicí:
Caritasverband für das Erzbistum, Köln
Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hechingen
Renovabis, Freising
St. Anna-Hospital, Herne
Multikulturverein Völkerverständigung, Blomberg
P. Franz Josef Hoffmann, Herne
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektu v Indii

Charitní ošetrovatelská služba v Ústí nad Orlicí – s úsmevem jde všechno lépe

Naše motto:
Otevrené srdce & profesionální služba
Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové
DEKUJEME VŠEM DÁRCUM ZA ŠTEDROST A SOLIDARITU

Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

KDE NÁS NAJDETE
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Adresa: Velké námestí 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
IC: 42197449

