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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí,
máme za sebou další rok. Obnovená Charita v královéhradecké diecézi slavila 18. narozeniny,
tedy vìk, kterým je oznaèován vstup do dospìlosti. V tomto vìku je celý život pøed námi, možnosti
neomezené, starosti snad jen s maturitou a tím, na jakou školu pùjdeme potom. Nebo vyrazíme
nìkam do zahranièí na brigádu, èi jen se tak potulovat po Americe? Budoucnost nám leží u nohou.
Mnì osmnáct už dávno není a s Charitou jsem prožil skoro celé její dìtství, pubertu i dospívání.
A jsem za to vdìèný tìm, kteøí mi to umožnili.
Protože nedílnou souèástí dnešní doby je „celoživotní vzdìlávání“, i já èas od èasu zavítám na
nìjaké to školení…
A na jednom takovém semináøi se nás lektor zeptal: Pøedstavte si, že pøed sebou máte neomezené
možnosti, jak si zaøídit svùj život. Jaké zmìny byste podstoupili, aby se vaše budoucnost vyvíjela podle vašich pøedstav?
Zaznìly rùzné odpovìdi, ale vesmìs se týkaly úplnì jiného života. Bohatství, cestování, exotických „rájù“, aut atd.
Nespokojenost s tím, jak žiji, z odpovìdí pøímo prýštila. Když pøišla øada na mne, øekl jsem jen: „Jsem se svým životem
spokojen, mám skvìlou rodinu, práci, která mì baví, výborné spolupracovníky. Necítím potøebu nìco mìnit…“
V tu chvíli jsem cítil spoustu podezøívavých pohledù a reakce se rozdìlily do dvou skupin. „Nepochopil otázku.“
a „Neumí snít.“ A jedna byla struèná: „Idiot.“
Po marných pokusech vysvìtlit svùj postoj jsem to vzdal.
Ale moje zkušenost z našich semináøù pro „nové“ zamìstnance mne ujišuje, že nejsem mimoò. Že nemusím chtít stále
víc, dál, výš, že mohu být spokojen s tím, co dìlám, co mám… Ano, nikdo by nepohrdl, pokud by mìl vìtší možnosti,
èasové, finanèní, ale radost z toho a spokojenost s tím, co jsem a co mám – to je pøece taky hodnota…
Mnoho úèastníkù našich semináøù mluví o radosti z atmosféry v práci, mluví s láskou o tìch, kteøí potøebují jejich péèi.
A nedostateèná výše odmìny je samozøejmì také trápí, ale zjevnì není rozhodující. Dìlají totiž nìco, co má smysl, a vztahy
a prostøedí, kde se cítí v bezpeèí a pøijati, je samo o sobì vysokou pøidanou hodnotou (a bez danì).
A to je náš cíl a zpùsob, jak mìnit svìt i svùj život. Vytváøet pro lidi, kteøí nás potøebují, zázemí a pocit laskavého
bezpeèí v dnešním spìchajícím, roztøíštìném a za „úspìchem“ se honícím svìtì. Na následujících stránkách je mnoho dat
a èísel a struèného popisu poskytovaných sociálních služeb.
Za tím vším je ale ohromné množství lidí, konkrétních „Marií, Jan, Alen, Rùžen“ a „Pavlù, Josefù, Mirkù a Zdeòkù“, kteøí
své pøedstavy o budoucnosti spojili s posláním pomáhat druhým. Využívám tohoto úvodního slova, abych podìkoval všem,
kterým to nemohu øíct z oèí do oèí, všem, kteøí pracují pøímo s našimi klienty, všem, kteøí se snaží vytváøet jim k tomu
podmínky, materiální i duchovní, všem, kteøí pracují jako dobrovolníci celoroènì, nebo v rámci Tøíkrálové sbírky,
a v neposlední øadì všem, kteøí nás podporují modlitbou, nebo finanènì, pøípadnì obojím.

1
RNDr. Jiøí Stejskal
øeditel Diecézní kat. charity Hradec Králové
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ

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 pøíslušnost k rase,
národnosti nebo náboženství. Poskytujeme pomoc tìm, kteøí se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji spoleènosti –
zejména osamìlým matkám s dìtmi, tìžce nemocným, handicapovaným, opuštìným seniorùm, lidem bez pøístøeší, sociálnì
slabým rodinám, pøíslušníkùm etnických menšin a uprchlíkùm, obìtem živelných katastrof v naší zemi i v zahranièí.
Naším zøizovatelem je Biskupství královéhradecké. DCH HK rozvíjí svou èinnost od 1. ledna 1992 jako pøímý
pokraèovatel diecézní charity, která pùsobila v královéhradecké diecézi již pøed II. svìtovou válkou a po ní až do násilného
pøerušení její èinnosti v 50. letech.
V souèasné dobì zastøešujeme sí více než dvou desítek farních a oblastních Charit (23) na území královéhradecké
diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 6 krajù (Královéhradeckého, Pardubického, Støedoèeského, Libereckého,
Jihoèeského a Kraje Vysoèina). Hlavní èinností Charit je pomáhat potøebným v Èeské republice i v zahranièí.
Jsme èlenem organizace Charita Èeská republika, která je v rámci své sítì Charit nejvìtším nestátním poskytovatelem
sociálnì zdravotních služeb v ÈR. Charita Èeská republika je èlenem mezinárodní sítì charitních organizací svìta – Caritas
Internationalis a také jejího Evropského regionu – Caritas Europa.
Naše sídlo: Velké námìstí 37, 500 01 Hradec Králové.
Právní forma: Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) je církevní právnickou osobou (úèelovým
zaøízením církve), evidovanou podle zákona è. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských spoleènostech, v platném znìní.
Je evidována v Rejstøíku evidovaných právnických osob jako úèelové zaøízení Církve øímskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1
písm. b) uvedeného zákona.
Statutární orgán: Øeditel DCH HK RNDr. Jiøí Stejskal, zástupce øeditele DCH HK ing. Jan Koèí, zástupce øeditele DCH HK
Bc. Jiøí Havelka a zástupkynì øeditele DCH HK ing. Olga Horáková.
IÈ: 42197449
Èíslo úètu: 1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

Struktura organizace:
Caritas Internationalis

Caritas Europa

Charita Èeská republika

Adopce na dálku®

Diecézní katolická charita
Hradec Králové

Poradna pro cizince
a uprchlíky

Oblastní charita
Farní charita

Støedisko pomoci/charitní projekt
/domácí péèe, stacionáø pro seniory, hospic, domov pro matky s dìtmi, azylový
dùm, dùm na pùli cesty, stacionáø pro handicapované, nízkoprahové zaøízení pro
dìti a mládež, poradna nebo jiné støedisko pomoci/
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POSKYTUJEME SLUŽBY, NAŠI LIDÉ

POSKYTUJEME SLUŽBY
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity provozují bezmála 160 støedisek pomoci
a projektù v oblasti sociálních a zdravotních služeb - støediska domácí péèe, centra denních služeb pro seniory, denní
stacionáøe a aktivizaèní služby pro seniory, hospic, zdravotnické a sociální zaøízení pro nemocné roztroušenou sklerózou,
stacionáøe a sociálnì terapeutické dílny pro handicapované, chránìné dílny pro zdravotnì postižené, støediska rané péèe,
mateøská centra, domovy pro matky s dìtmi, azylové domy, dùm na pùl cesty, nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež,
obèanské a sociální poradny, poradnu pro cizince a uprchlíky, projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým dìtem v Indii
a další støediska pomoci.
Naše služby a pomoc vyhledá roènì témìø 30 tisíc obyvatel Èeské republiky. DCH HK a její Charity se také vìnují
humanitární èinnosti u nás i v zahranièí.
Kromì profesionálních farních a oblastních Charit pùsobí v øadì farností tzv. dobrovolné Charity, konkrétnì v Èeském
Meziøíèí, Dobrušce, Chrasti u Chrudimi, Luži, Novém Mìstì nad Metují a Skutèi, které poøádají pøedevším humanitární sbírky
šatstva, zapojují se do Tøíkrálové sbírky a pomáhají potøebným ve farnosti.

Pomáháme lidem, kteøí si pomoci nemohou anebo neumìjí.

NAŠI LIDÉ
RNDr. Jiøí Stejskal

øeditel

Mons. Josef Suchár

prezident

P. Franz Josef Hoffmann

èestný prezident

Ing. Jan Koèí

zástupce øeditele, vedoucí Poradny pro cizince a uprchlíky

Ing. Olga Horáková

zástupkynì øeditele, koordinátorka Charit a sociálních projektù

Bc. Jiøí Havelka

zástupce øeditele, koordinátor projektù

Gabriela Sebö

vedoucí projektu Adopce na dálku®

Bc. Miriam Bartošová

koordinátorka projektu Adopce na dálku®

Kateøina Gužíková

koordinátorka projektu Adopce na dálku®

Mgr. Ivana Spišiaková

asistentka øeditele

Ing. Ludmila Rychtárová

asistentka øeditele

Marie Seidlová

ekonomka

Marcela Hledíková

úèetní

Bc. Alena Lorencová

koordinátorka projektù, mzdová úèetní

Ing. Štìpánka Èížková

projektová manažerka

Ing. Václav Klamta

asistent pro statistiku a VT

Mgr. Marie Hubálková

koordinátorka CHOS

Jana Karasová

propagace a tisk

Bc. Vlaïka Dobešová

propagace a tisk, vzdìlávací integraèní kurzy èeštiny pro cizince

Mgr. Hana Drábková

sociální pracovnice a koordinátorka projektù

Pavel Drábek

koordinátor projektù

Mgr. Iva Špinlerová

sociální pracovnice

Mgr. Baghdasar Khanbekyan

vedoucí øezbáøské dílny v PoS Kostelec n.O.

Ing. Zina Grygorjan

vedoucí dílny ruèních prací v PoS Kostelec n.O.

Alvina Aghajanyan

vedoucí hudební dílny v PoS Kostelec n.O.
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CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Lidský život od narození po jeho pøirozený závìr prochází rùznými etapami, v nichž býváme odkázáni na pomoc
druhých. A už jsou tyto etapy krátké nebo delší, pøedstavují pro každého èlovìka tìžká období spojená s tìlesnými,
psychickými i duchovními potížemi a krizemi. Odbornì a lidsky høejivì podaná pomocná ruka mùže v tìchto situacích
znamenat jedinou šanci k návratu do bìžného života a obnovení dùvìry ve vlastní síly a schopnosti. Právì takto pomáhají
lidem v mezních situacích Charity prostøednictvím zdravotních a sociálních služeb. Naše Charity poskytují tyto služby
spoluobèanùm od raného do seniorského vìku na území Královéhradeckého, Pardubického, Støedoèeského a Libereckého
kraje a Kraje Vysoèina.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
(sociální služby definované zákonem o sociálních službách è. 108/2006 Sb. a souvisejícími pøedpisy)
Našim klientùm nabízíme všechny druhy i formy sociálních služeb, tedy:
A) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
B) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE
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 zaøízeních sociálních služeb.
Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zaøízení
sociálních služeb a souèástí služby není ubytování.
Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobì poskytovány v jejím pøirozeném sociálním prostøedí.

Zdravotní služby
Služby sociální péèe
Sociální poradenství
Služby sociální prevence
Ostatní služby
Pomoc uprchlíkùm a cizincùm
Humanitární pomoc
Graf è. 1: Naši klienti dle druhù služeb v r. 2009 - celkem Diecézní charita HK a Charity královéhradecké diecéze

Domácí péèe
Péèe o seniory a nemocné
Pomoc tìžce nemocným
Pomoc lidem s handicapem
Péèe o matky s dìtmi
Poradenství, krizová centra
Pomoc uprchlíkùm a cizincùm
Pomoc lidem bez domova
Ostatní støediska a pomoci
Humanitární pomoc
Graf è. 2: Naši klienti dle oblastí pomoci a péèe v r. 2009 - celkem Diecézní charita HK a Charity královéhradecké diecéze
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CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

DOMÁCÍ PÉÈE
CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ A PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA

Jsme nablízku nemocným a døíve narozeným
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:

Charitní ošetøovatelská služba Èervený Kostelec

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Charitní ošetøovatelská služba (CHOS) - Domácí zdravotní péèe je odborná ošetøovatelská péèe v domácím
prostøedí poskytovaná zdravotními sestrami dle indikace registrujícího praktického lékaøe. Je hrazena z veøejného
zdravotního pojištìní.
V rámci domácí zdravotní péèe poskytují CHOS také domácí hospicovou péèi, která umožòuje tìžce nemocnému strávit
poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých. Ordinuje ji praktický lékaø a vychází z pøání a potøeb nemocného a jeho
rodiny.
CHOS Èervený Kostelec
CHOS Dolní Újezd
CHOS Havlíèkùv Brod (poboèky: Chotìboø, Golèùv Jeníkov, Ledeè n. Sáz., Svìtlá n. Sáz.)
CHOS Hlinsko v Èechách
CHOS Hradec Králové
CHOS Chrudim
CHOS Lanškroun (støedisko CHOS Ústí n. Orlicí)
CHOS Letohrad (støedisko CHOS Ústí n. Orlicí)
CHOS Litomyšl
CHOS Náchod
Poèet støedisek CHOS
15
CHOS Pardubice
Poèet klientù celkem
6 588
CHOS Polièka
CHOS Studenec u Horek
Poèet vykonaných návštìv celkem
341 080
Foto: Lubomír Kotek
CHOS Trutnov
CHOS Ústí nad Orlicí (poboèka: Èeská Tøebová, Choceò)
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CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE
Charitní peèovatelská služba (CHPS) - Terénní nebo ambulantní služba, která je poskytována lidem se
sníženou sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, a rodinám s dìtmi, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Øada støedisek CHPS nabízí klientùm také tzv. doplòkové služby, jako je pedikúra apod.
CHPS Èervený Kostelec
CHPS Èeská Tøebová (detaš. pracovištì CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Dolní Újezd
CHPS Golèùv Jeníkov (støedisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Havlíèkùv Brod
CHPS Hlinsko v Èechách
CHPS Holice
CHPS Hostinné
CHPS Hradec Králové
CHPS Humpolec
CHPS Choceò (detaš. pracovištì CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Chotovice
CHPS Chrudim
CHPS Jièín (støediska: Kopidlno, Libáò a Vysoké Veselí)
CHPS Kutná Hora (Duhové Atrium – peèovatelská služba)
CHPS Lanškroun (støedisko CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Láznì Bohdaneè
CHPS Letohrad (støedisko CHPS Ústí n. Orlicí)

CHPS Lipnice n/Sáz. (støedisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Litomyšl
CHPS Moravany
CHPS Náchod
CHPS Pardubice
CHPS Polièka
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko
CHPS Trutnov
CHPS Tøebechovice pod Orebem
CHPS Ústí nad Orlicí
CHPS Želiv (støedisko CHPS Havl. Brod)
Peèovatelská služba Ústí nad Orlicí-Kerhartice
(Dùm pokojného stáøí sv. Kryštofa)
Poèet støedisek CHPS
Poèet uživatelù služeb celkem
Poèet vykonaných návštìv celkem
Celková kapacita

30
2 173
243 959
1 507

Tísòová péèe - Terénní služba, kterou se poskytuje nepøetržitá distanèní hlasová a elektronická komunikace s osobami
vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v pøípadì náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností.
Charitní peèovatelská služba, Èervený Kostelec

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

1
81

OSTATNÍ SLUŽBY
Pùjèovny zdravotnických pomùcek - Charity nabízejí klientùm domací péèe také zapùjèení zdravotnických,
rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek.
Regionální pùjèovna kompenzaèních pomùcek, Letohrad
Pùjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek, Litomyšl
Pùjèovna pomocných zdravotnických pomùcek, Dobruška
Pùjèovna pomùcek, Studenec u Horek
Pùjèovna zdravotních a kompenzaèních pomùcek, Chrudim
Pùjèovna zdravotních a kompenzaèních pomùcek, Trutnov
Pùjèovna zdravot. a kompenzaèních pomùcek, Polièka

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem
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NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2009:
Vysoké Veselí:

Charitní peèovatelská služba (Oblastní charita Jièín)
Od r. 2009 poskytuje Oblastní charita Jièín charitní peèovatelskou službu také ve mìstì Vysoké Veselí. Klientùm
nabízí napø. péèi o domácnost, pomoc pøi zajišovaní stravy, osobní hygieny ad.
Královéhradecká diecéze:

Domácí hospicová péèe
V r. 2009 zaèíná øada støedisek CHOS a CHPS v královéhradecké diecézi poskytovat také domácí hospicovou péèi,
která umožòuje tìžce nemocnému strávit poslední dny života doma a v kruhu svých blízkých. Domácí hospicová péèe v sobì
kombinuje péèi ošetøovatelskou a lékaøskou s pomocí v oblasti sociálnì-právní, psychologické nebo duchovní. Ordinuje ji
praktický lékaø a vychází z pøání a potøeb nemocného a jeho rodiny.
6

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

PÉÈE O SENIORY A NEMOCNÉ
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE
Denní stacionáøe - Ambulantní služby
poskytované lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost
z dùvodu vìku nebo zdravotního postižení, a lidem
s chronickým duševním onemocnìním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Respitní péèe Jindra, Litomyšl
Denní stacionáø pøi Domì pokojného stáøí sv. Kryštofa,
Ústí nad Orlicí – Kerhartice
Poèet støedisek celkem

2

Poèet uživatelù služeb celkem

8

Spoleèné aktivity v denním stacionáøi
pro seniory Astra v Humpolci.

Centra denních služeb - Ambulantní služby poskytované lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku,
chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Astra – denní centrum pro seniory, Humpolec
Duhové Atrium, Kutná Hora

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

2
29

Odlehèovací služby - Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované lidem, kteøí mají sníženou
sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, o které je jinak peèováno v jejich
pøirozeném sociálním prostøedí; cílem služby je umožnit peèující osobì nezbytný odpoèinek.
Respitní péèe Jindra, Litomyšl
Charitní odlehèovací služba, Tøebosice
Duhové Atrium, Kutná Hora
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

4
134

Podpora samostatného bydlení - Terénní služba poskytovaná lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost
z dùvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnìní, vèetnì duševního onemocnìní, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby.
Charitní podpora samostatného bydlení, Pardubice

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

1
20

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Ambulantní
služby, popøípadì terénní služby, poskytované obèanùm v dùchodovém vìku nebo lidem se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vylouèením.
Duhové Atrium, Kutná Hora
Charitní sociálnì aktivizaèní èinnost, Pardubice
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
184
7

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

POMOC TÌŽCE NEMOCNÝM

Léèíme a doprovázíme tìžce nemocné
Hospic Anežky Èeské v Èerveném Kostelci

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Hospic - Speciální lùžkové zaøízení, které pomáhá terminálnì nemocným pacientùm (s pøevážnì onkologickým
onemocnìním) a jejich rodinám. Pacientùm poskytuje individuální a celistvou péèi a paliativní léèbu, která je zamìøena na
kvalitu života. (Zdravotní složka hospicové paliativní péèe je od r. 2006 zakotvena v zák. è. 48/1997 Sb. o veøejném
zdravotním pojištìní a o zmìnì a doplnìní nìkterých souvisejících zákonù (§ 22a) zvláštní ústavní péèe – péèe paliativní
lùžková). Obsahem poskytování hospicových služeb je kromì zdravotní péèe, vázané na zdravotní stav pacienta
v terminálním stadiu nemoci, také poskytování souboru služeb sociálního charakteru a péèe.
Hospic Anežky Èeské, Èervený Kostelec
Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem
Celková kapacita

1
402
30

Zdravotní pobyty se zamìøením na rehabilitaci
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

8

1
190

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE
Domov pro osoby se zdravotním postižením - Pobytové služby poskytované lidem, kteøí mají sníženou
sobìstaènost z dùvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet støedisek celkem

1

Poèet uživatelù služeb celkem

14

Celková kapacita

14

Odlehèovací služby - Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované lidem, kteøí mají sníženou
sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postižení, o které je jinak peèováno v jejich
pøirozeném sociálním prostøedí; cílem služby je umožnit peèující osobì nezbytný odpoèinek.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè
Hospic Anežky Èeské, Èervený Kostelec
Domácí hospicová péèe, Havlíèkùv Brod

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
485

Chránìné bydlení - Pobytová služba poskytovaná lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnìní, vèetnì duševního onemocnìní, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Chránìné bydlení má formu skupinového, popø. individuálního bydlení.
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet støedisek celkem

1

Poèet uživatelù služeb celkem

2

Celková kapacita

2

Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obèanùm potøebné informace pøispívající k øešení
jejich nepøíznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìøením na potøeby klientù
v obèanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro obìti trestných èinù a domácího násilí.
Hospic Anežky Èeské, Èervený Kostelec
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

2
1057

OSTATNÍ SLUŽBY
Ostatní støediska péèe o tìžce nemocné - Diecézní kat. charita HK provozuje pùjèovnu zdravotnických
pomùcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou. Jde o závažné neurodegenerativní dìdièné onemocnìní. Choroba
postihuje lidi v produktivním vìku, je nevyléèitelná a nemocný se postupnì stává plnì závislý na péèi okolí. Cílem projektu je
zkvalitnit péèi o pacienty, umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostøedí a udržet tak rodinné a spoleèenské vazby.
Pùjèovna zdravotnických pomùcek pro nemocné Huntigtonovou chorobou, Hradec Králové
Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

1
14

9

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

POMOC LIDEM S HANDICAPEM

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE

Jsme pro svìt bez bariér
Petrklíè - denní stacionáø pro dìti a mládež
s mentálním a kombinovaným postižením
v Ledèi nad Sázavou

Osobní asistence - Terénní služba poskytovaná lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického
onemocnìní nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez èasového
omezení, v pøirozeném prostøedí klientù a pøi èinnostech, které klient potøebuje.
Osobní asistence, Dvùr Králové n/L
Centrum osobní asistence, Havlíèkùv Brod
Centrum osobní asistence, Chotovice
Osobní asistence, Chrudim
Charitní osobní asistence, Pardubice
Osobní asistence, Trutnov
Osobní asistence, Ústí nad Orlicí

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

7
182

Denní stacionáøe - Ambulantní služby poskytované lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu zdravotního
postižení a lidem s chronickým duševním onemocnìním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Petrklíè - denní stacionáø pro dìti a mládež s mentálním a kombinovaným
postižením, Ledeè nad Sázavou
Denní stacionáø pro lidi s tìžkým mentálním postižením, Polièka
Stacionáø sv. Františka, Rychnov n/K
Dùm sv. Josefa – denní stacionáø pro mládež, Chotovice

10

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

4
46

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Týdenní stacionáøe - Pobytové služby poskytované
lidem, kteøí mají sníženou sobìstaènost z dùvodu zdravotního
postižení a lidem s chronickým duševním onemocnìním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáø sv. Františka, Rychnov nad Knìžnou

Poèet støedisek celkem

1

Poèet uživatelù služeb celkem

19

Celková kapacita

13

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Raná péèe - Terénní, popøípadì ambulantní služba, poskytovaná dítìti a rodièùm dítìte ve vìku do 7 let, které je
zdravotnì postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v dùsledku nepøíznivé sociální situace. Služba je zamìøena pøedevším na
podporu rodiny a podporu vývoje dítìte s ohledem na jeho specifické potøeby.
Støedisko rané péèe, Havlíèkùv Brod
Støedisko rané péèe Sluníèko, Hradec Králové
Støedisko rané péèe, Kutná Hora

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
148

Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Ambulantní
služby, popøípadì terénní služby, poskytované lidem se zdravotním postižením ohroženým sociálním vylouèením.
Poèet støedisek celkem
A + D Klub Dobrý den, Kutná Hora
Centrum Maják, Kutná Hora

Poèet uživatelù služeb celkem

2
21

Sociálnì terapeutické dílny - Ambulantní služby, poskytované lidem se sníženou sobìstaèností z dùvodu
zdravotního postižení, které nejsou z tohoto dùvodu uplatnitelné na otevøeném ani chránìném trhu práce. Jejich úèelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návykù a dovedností prostøednictvím sociálnì pracovní
terapie.
Dùm sv. Josefa – sociálnì terapeutické dílny, Chotovice
AC dílny, Polièka
Sociálnì terapeutická dílna, Ledeè nad Sázavou

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
35

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních služeb. Jedná se o soubor specifických èinností smìøujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientù, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návykù a nácvikem výkonù bìžných pro samostatný život.
Otevøené dveøe, Polièka

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

1
15

OSTATNÍ SLUŽBY
Chránìné dílny - Chránìné dílny nabízejí pracovní uplatnìní lidem zdravotnì znevýhodnìným na trhu práce –
osobám se sníženou pracovní schopností.
Poèet støedisek celkem
Chránìné dílny u sv. Anny, Žireè u Dvora Králové nad Labem
Neratovská hospoda, Neratov u Bartošovic v Orlických horách

Poèet klientù celkem

2
27

11

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

PÉÈE O MATKY S DÌTMI

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

Nabízíme pomocnou ruku maminkám s dìtmi
Charitní domov pro matky s dìtmi v Havlíèkovì Brodì

Azylové domy - Pobytové služby poskytované na pøechodnou dobu lidem v nepøíznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení.
Charitní domov pro matky s dìtmi, Havlíèkùv Brod
Domov pro matky s dìtmi, Hradec Králové
Pøístav, Kutná Hora
SV. ANNA Domov pro matky s dìtmi, Náchod

Poèet støedisek celkem

4

Poèet uživatelù služeb celkem

465

Celková kapacita

187

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních služeb. Jedná se o soubor specifických èinností smìøujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientù, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návykù a nácvikem výkonù bìžných pro samostatný život.
Byty sociální rehabilitace, Havlíèkùv Brod
Byty sociální rehabilitace, Humpolec

12

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

2
38

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
OSTATNÍ SLUŽBY
Mateøská centra - Mateøská a rodinná centra slouží k neformálnímu setkávání maminek (rodièù) s dìtmi ve vìku 0-6 let.
Maminky (rodièe) zde mají možnost navázat nová pøátelství, vzdìlávat se a pøedávat si zkušenosti s ostatními. Dìti mají
pøíležitost být v kolektivu vrstevníkù a mohou zde rozvíjet své výtvarné, hudební a pohybové schopnosti.
Mateøské centrum Ledòáèek, Ledeè nad Sázavou
Mateøské centrum Mozaika, Letohrad
Rodinné centrum Kubíèek, Pøelouè
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Mateøské centrum Rolnièka, Svìtlá nad Sázavou

Mateøské centrum Kopretina, Èáslav
Mateøské centrum Háèko, Èervený Kostelec
Mateøské centrum Zvoneèek, Havlíèkùv Brod
Mateøské centrum Rodinka, Jilemnice
Poèet støedisek celkem

9

Poèet klientù celkem

3 593

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA

Vìnujeme se také poradenství a krizové pomoci
Obèanská poradna Havlíèkùv Brod
Vìnujeme se také poradenství a krizové pomoci
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
Obèanská poradna Havlíèkùv Brod
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obèanùm potøebné informace pøispívající k øešení
jejich nepøíznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìøením na potøeby klientù
v obèanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro obìti trestných èinù a domácího násilí.
A + D – odborné sociální poradenství, Kutná Hora
Obèanská poradna, Dvùr Králové nad Labem
Pøístav – odborné sociální poradenství, Kutná Hora
Obèanská poradna, Havlíèkùv Brod
Racek – sociální poradna s terénní službou, Kutná Hora
Obèanská poradna, Dvùr Králove n. L. - Hoøice
Obèanská poradna, Dvùr Králové n. L. - Jaromìø
Poèet støedisek celkem
11
Obèanská poradna, Chrudim
Obèanská poradna, Polièka
Poèet uživatelù služeb celkem
3 580
Obèanská poradna, Ústí nad Orlicí
Poèet
kontaktù
celkem
7 838
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové
13

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Intervenèní centra - Terénní, ambulantní nebo pobytová služba na pøechodnou dobu. Na základì rozhodnutí
o vykázání ze spoleèného obydlí nebo zákazu vstupu do nìj vydaného podle zvláštního právního pøedpisu je osobì ohrožené
násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozdìji do 48 hodin od doruèení opisu tohoto rozhodnutí
intervenènímu centru. Pomoc intervenèního centra mùže být poskytnuta rovnìž na základì žádosti osoby ohrožené násilným
chováním jiné osoby obývající s ní spoleèné obydlí, nebo i bez takového podnìtu, a to bezodkladnì poté, co se intervenèní
centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Souèástí služby je zajištìní spolupráce a vzájemné informovanosti mezi
intervenèními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálnì-právní ochrany dìtí, obcemi, útvary Policie ÈR
a obecní policie, jakož i ostatními orgány veøejné správy.
Intervenèní centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Hradec Králové
Poèet støedisek celkem

1

Poèet uživatelù služeb celkem

98

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2009:
Kutná Hora:

Racek – sociální poradna s terénní službou (OCH Kutná Hora)
Oblastní charita Kutná Hora zahájila 1. 9. 2009 nový projekt spolufinancovaný z ESF (OPLZZ) pod názvem Racek –
sociální poradenství s terénní službou. Sociální poradna Racek je místem bezplatné, nezávislé a dùvìrné pomoci lidem, kteøí
se ocitli v nouzi, v nepøíznivé sociální nebo problémové situaci a pro nedostatek informací nebo osobních zkušeností
a schopností nedokážou nebo nemohou tuto situaci øešit samostatnì. Poradna jim nabízí odborné sociální poradenství, jak
formou ambulantní v kamenné poradnì, tak formou terénní – zejména v sociálnì vylouèených lokalitách Kutnohorska.
Havlíèkùv Brod:

Projekt „Prevence proti dluhùm a dluhové poradenství“ (OCH Havlíèkùv Brod)
Obèanská poradna Oblastní charity Havlíèkùv Brod v r. 2009 realizovala projekt „Prevence proti dluhùm a dluhové
poradenství“. Tuto èinnost podpoøilo mìsto Havlíèkùv Brod. Poradna se v rámci projektu zamìøila na šíøení prevence proti
dluhùm v Havlíèkovì Brodì prostøednictvím pøednášek pro veøejnost a letákové kampanì. Preventivní pøednášky byly
zamìøeny na zdravé zásady pùjèování penìz, dále na problematiku exekuce, osobního bankrotu, oddlužení apod.

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA

Foto: Petr Macl

Pomáháme tìm nejpotøebnìjším v nouzi
Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro
lidi bez domova v Hradci Králové.
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CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Azylové domy - Pobytové služby poskytované na pøechodnou dobu lidem v nepøíznivé sociální situaci spojené se
ztrátou bydlení.
Poèet støedisek celkem
Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro lidi bez domova, HK

1

Poèet uživatelù služeb celkem

72

Celková kapacita

32

Domy na pùl cesty - Pobytové služby poskytované zpravidla lidem do 26 let vìku, které po dosažení zletilosti
opouštìjí školská zaøízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popøípadì pro osoby z jiných zaøízení pro péèi o dìti
a mládež, a pro osoby, které jsou propuštìny z výkonu trestu odnìtí svobody nebo ochranné léèby. Zpùsob poskytování
sociálních služeb v tìchto zaøízeních je pøizpùsoben specifickým potøebám klientù.
Dùm na pùli cesty, Náchod

Poèet støedisek celkem

1

Poèet uživatelù služeb celkem

56

Celková kapacita

11

Nízkoprahová denní centra - Ambulantní, popøípadì terénní služby, poskytované lidem bez pøístøeší.
Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro lidi bez domova, HK
Duhové Atrium, Kutná Hora
Nízkoprahové denní centrum, Polièka

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
474

Noclehárny - Ambulantní služby poskytované lidem bez pøístøeší, které mají zájem o využití hygienického zaøízení
a pøenocování.
Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro lidi bez domova, HK

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

1
266

Terénní programy - Terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový zpùsob života nebo jsou tímto
zpùsobem života ohroženy. Služba je urèena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, lidi bez pøístøeší, osoby žijící v sociálnì vylouèených komunitách a jiné sociálnì ohrožené skupiny.
Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich zpùsobu života. Služba mùže být osobám poskytována
anonymnì.
Duhové Atrium, Kutná Hora

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

1
53

Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních služeb. Jedná se o soubor specifických èinností smìøujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientù, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návykù a nácvikem výkonù bìžných pro samostatný život.
Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro lidi bez domova, HK

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

1
149
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CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

OSTATNÍ STØEDISKA POMOCI

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vìnujeme se také vzdìlávání a prevenci
Nízkoprahové zaøízení pro dìti
a mládež Jakub klub, Pøelouè

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE
Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež - Ambulantní, popøípadì terénní služby, poskytované dìtem ve
vìku od 6 do 26 let ohroženým spoleèensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života pøedcházením
nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se zpùsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich
sociálním prostøedí a vytváøet podmínky k øešení jejich nepøíznivé sociální situace. Služba mùže být poskytována osobám
anonymnì.
Domek, Èáslav
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež - Støelka, Dvùr Králové n. L.
Nízkoprahový klub Pohoda, Hoøice
Poèet støedisek celkem
Nízkoprahový klub Exit, Jièín
Centrum Maják, Kutná Hora
Poèet uživatelù služeb celkem
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, Letohrad
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Jakub klub, Pøelouè
eNCéèko – nízkoprahové centrum pro dìti a mládež, Svìtlá nad Sázavou

8
900

Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi - Terénní, popøípadì ambulantní služby, poskytované
rodinì s dítìtem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v dùsledku dopadù dlouhodobì krizové sociální situace, kterou rodièe
nedokáží sami bez pomoci pøekonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Domek, Èáslav
Centrum Maják, Kutná Hora
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Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

2
125

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Sociální rehabilitace - Je poskytována formou terénních a ambulantních služeb nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálnì rehabilitaèních služeb. Jedná se o soubor specifických èinností smìøujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a sobìstaènosti klientù, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním
návykù a nácvikem výkonù bìžných pro samostatný život.
Poèet støedisek celkem
1
A + D AHOJ – sociální rehabilitace, Kutná Hora
Poèet uživatelù služeb celkem
23
OSTATNÍ SLUŽBY
Volnoèasová centra pro dìti a mládež a pro rodièe s dìtmi - Volnoèasová centra nabízejí zájmové
a vzdìlávací aktivity pro dìti, mládež i dospìlé.
Háèko – centrum volného èasu a vzdìlávání, Èervený Kostelec

Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

1
1 539

Dobrovolnická centra - Dobrovolnická centra slouží pøedevším obèanùm, kteøí nabízejí svoji pomoc a jsou ochotni
pomáhat v neziskové nestátní organizaci pøi její práci pro druhé. Posláním tìchto støedisek je propagace a podpora myšlenky
dobrovolnictví ve spoleènosti za pøípadné spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
Dobrovolnické centrum, Havlíèkùv Brod
Kruh dobrovolníkù, Hradec Králové
A + D – Dobrovolnické centrum, Kutná Hora
Dobrovolnické centrum, Pøelouè

Poèet støedisek celkem
Poèet dobrovolníkù celkem

4
174

Projekty pomoci osobám znevýhodnìným na trhu práce - Charitní projekty pomoci osobám
znevýhodnìným na trhu práce nebo pøi vstupu na trh práce nabízejí pomoc a pracovní uplatnìní zejména dlouhodobì
nezamìstnaným nebo obtížnì zamìstnatelným obèanùm, kterým hrozí sociální vylouèení.
Aktivní pøístup, Hradec Králové
Sociálnì-pracovní integrace, Chotovice
Prádelna – chránìná pracovní místa, Chotovice
Motivaèní program pro osoby vylouèené z otevøeného trhu práce, Chotovice

Poèet projektù celkem
Poèet klientù celkem

4
44

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

Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

3
2 985

Ostatní projekty - Charity realizují také další projekty sociální intervence a vzdìlávací aktivity.
Domek – klub pìstounských rodin, Èáslav

Poèet projektù celkem
Poèet klientù celkem

1
56
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NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2009:
Hoøice:

Nízkoprahový klub Pohoda (Oblastní charita Jièín)
V èervnu 2009 Oblastní charita Jièín otevøela v Hoøicích (Janderova ul.) Nízkoprahový klub Pohoda, který nabízí pomoc
v obtížné životní situaci a volnoèasové aktivity dìtem a mladým lidem. Klub vzniknul na žádost Mìstského úøadu Hoøice,
který zjistil potøebnost takového zaøízení ve mìstì. Zároveò je klub souèástí primární prevence v Hoøicích.
Chotovice:

Motivaèní program pro osoby vylouèené z otevøeného trhu práce
(Farní charita Nové Hrady)
V r. 2009 zahájila Farní charita Nové Hrady realizaci vzdìlávacího projektu „Motivaèní program pro osoby vylouèené
z otevøeného trhu práce“. Je urèen na pomoc lidem znevýhodnìným na pracovním trhu a zahrnuje následující motivaèní
programy: keramika a košíkáøství, výroba dekorativních pøedmìtù a podpora osobního rozvoje. Tento projekt je
spolufinancován z OPLZZ a v uplynulém roce se do nìho zapojilo 10 hendikepovaných klientù.

POMOC UPRCHLÍKÙM A CIZINCÙM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2009:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Sociální poradenství - Základní sociální poradenství poskytuje obèanùm potøebné informace pøispívající k øešení
jejich nepøíznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zamìøením na potøeby klientù
v obèanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro obìti trestných èinù a domácího násilí.
Poèet støedisek celkem
1
Poradna pro cizince a uprchlíky, Hradec Králové
Poèet uživatelù služeb celkem
198
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2009:
Bližší informace o projektech v oblasti pomoci uprchlíkùm a cizincùm - viz kapitola PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ
CHARITY HK.

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIÈÍ
Diecézní kat. charita Hradec Králové se úèastní veøejných charitních sbírek vyhlášených Charitou Èeská republika na
pomoc do zemí postižených váleènými konflikty nebo živelnými katastrofami. Konkrétnì do státù bývalého Sovìtského
svazu, do Afganistanu a Iráku, Indonésie a dalších státù. Charita ÈR pomáhá také ménì vyspìlým balkánským zemím
a rozvojovým státùm zejména v Africe a Asii. V r. 2009 smìøovala humanitární pomoc Charity ÈR napø. do Indonésie (Jáva,
Sumatra), na Srí Lanku, do Zimbabwe, do pásma Gaza, na Ukrajinu a do dalších zemí.
Diecézní charita Hradec Králové v této oblasti realizuje projekt Adopce na dálku® – viz kapitola PØEHLED ÈINNOSTI
DIECÉZNÍ CHARITY HK.
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POMOC UPRCHLÍKÙM A CIZINCÙM

Foto: Lubomír Kotek

Foto:Lubomír
LubomírKotek
Kotek
Foto:

Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) poskytuje pomoc uprchlíkùm a cizincùm v rámci sítì
poraden Charity ÈR od r. 1992. Vedoucí poradny je èlenem odborného kolegia pro uprchlictví a migraci Charity ÈR.
Spolupracuje také s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají uprchlíkùm a cizincùm, jako jsou napø.:
zastupitelské úøady, Cizinecká policie, krajské, mìstské a obecní úøady, úøady práce, Odbor azylové a migraèní politiky MV
ÈR (OAMP MV ÈR), Správa uprchlických zaøízení MV ÈR (SUZ MV ÈR), MPSV ÈR, MZ ÈR, PoS Kostelec nad Orlicí, IAS
v Jaromìøi - Josefovì a také s nevládními organizacemi, které pùsobí v oblasti pomoci cizincùm a uprchlíkùm.
Od r. 2000 pùsobí DCH HK v této oblasti pøímo v Pobytovém støedisku MV ÈR /dále jen PoS MV ÈR/ pro žadatele
o udìlení mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí. Poskytuje zde žadatelùm o udìlení mezinárodní ochrany sociální
a právní poradenství a organizuje pro nì zájmové aktivity. Oblastní charita Ústí n. Orlicí v pobytovém støedisku zajišuje
služby sociálního šatníku.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Poradna pro cizince a uprchlíky
Služby sociálního šatníku v PoS MV ÈR
Zájmové a vzdìlávací aktivity pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany
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Poradna pro cizince a uprchlíky
ÈINNOST V ROCE 2009:
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 198 cizincùm z 28 zemí, z toho 3 uživatelùm služeb bez státní pøíslušnosti.
Uskuteènilo se 290 kontaktù a 233 intervencí. Poradci øešili problémy cizincù ze tøetích zemí i z èlenských státù EU
a Schengenského prostoru. Jednalo se pøedevším o sociální a právní poradenství týkající se povolení k pobytu na území ÈR,
zprostøedkování zamìstnání, povolení k zamìstnání, systému sociálního zabezpeèení, zdravotního pojištìní. Služby jsou
poskytovány na základì principù obèanského poradenství: bezplatnì, nezávisle, nestrannì a diskrétnì.
V rámci projektu podpoøeného z grantu Královéhradeckého kraje a z Tøíkrálové sbírky probíhaly po celý rok 1x týdnì
v Hradci Králové v sídle DCH HK integraèní vzdìlávací kurzy - èeský jazyk pro cizince a uprchlíky. V r. 2009 využilo nabídky
kurzu èeštiny 15 cizincù. Dále byly v rámci projektu v Integraèním azylovém støedisku (IAS) Josefov poskytovány ubytovaným
azylantùm služby sociálnì-právního poradenství se zamìøením na jejich integraci.
Èinnost v roce 2009 podpoøili: MPSV ÈR, Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽADATELE O UDÌLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY (azylu)
Poradci poskytovali právní a sociální poradenství žadatelùm o udìlení mezinárodní ochrany v PoS MV ÈR Kostelec nad
Orlicí 4x týdnì po celý rok. Poradenských služeb využilo celkem 318 klientù ze 35 zemí, z toho 17 klientù bez státní
pøíslušnosti. Uskuteènilo se 707 sociálních konzultací a 633 právních konzultací s asistencí pøi 46 podáních.
Jednalo se pøedevším o zprostøedkování informací o povinnostech úèastníka øízení, o právních pøedpisech týkajících se
azylového øízení a o systému státní správy v této oblasti. Dále šlo o asistenci pøi sepisování podání souvisejících s øízením
o udìlení azylu, nejèastìji pøi sepisování žaloby proti zamítnutí žádosti o udìlení azylu. Služby jsou poskytovány na základì
principù obèanského poradenství: bezplatnì, nezávisle, nestrannì a diskrétnì.Vzhledem k jazykové bariéøe je využíváno také
tlumoènických služeb.
Projekt v roce 2009 podpoøili: MV ÈR, Evropský uprchlický fond (EUF), Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.

Služby sociálního šatníku v PoS MV ÈR
ÈINNOST V ROCE 2009:
V PoS MV ÈR pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí zajišovala služby sociálního šatníku
Oblastní charita Ústí nad Orlicí po celý rok 1x za 14 dnù. Jde o spoleèný projekt Charity a Správy uprchlických zaøízení.
Pracovníci šatníku spolupracují se sociálními pracovníky PoS. Služeb sociálního šatníku využilo celkem 755 klientù .
Projekt v roce 2009 podpoøili: SUZ MV ÈR, Evropský uprchlický fond (EUF), Tøíkrálová sbírka.

Zájmové a vzdìlávací aktivity pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany v PoS MVÈR
ØEZBÁØSKÁ DÍLNA, DÍLNA RUÈNÍCH PRACÍ A HUDEBNÍ DÍLNA
ÈINNOST V ROCE 2009:
Øezbáøská dílna a dílna ruèních prací pro ženy byly v provozu po celý
pracovní týden, hudební dílna 3x týdnì. Jde o spoleèný projekt DCH HK
a SUZ MV ÈR. Vedoucí pracovníci dílen hovoøící arménsky, rusky,
gruzínsky a francouzsky zajišují odbornì èinnost dílen a jednotlivé aktivity
– døevoøezbu, výrobu dekorativních pøedmìtù, šití a úpravu odìvù, pletení,
háèkování, vyšívání atd. Výrobky z tìchto dílen byly vystaveny v rámci Dne
otevøených dveøí v PoS a pøi dalších akcích.
Dìtský sbor složený z dìtí žadatelù a další hudebníci z øad dospìlých
vystupovali pøi rùzných kulturních a spoleèenských pøíležitostech v PoS
i mimo PoS (Den otevøených dveøí v PoS, Refufest, v domovech dùchodcù,
na soutìžích v ZŠ Kostelec n. O. atd.). Vedoucí a zpìváci hudební dílny se
také podíleli na natoèení hudebního CD ve spolupráci s Diecézní charitou
Brno.
Projekt v roce 2009 podpoøili: SUZ MV ÈR, Evropský uprchlický fond (EUF),
Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.
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KURZY ÈESKÉHO JAZYKA
V r. 2009 zahájila DCH HK kurzy èeského jazyka pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany v PoS Kostelec nad Orlicí.
Kurzy byly rozdìleny na skupiny pro zaèáteèníky a pokroèilé a v prùbìhu roku se jich zúèastnilo celkem 47 žadatelù
o mezinárodní ochranu.
Projekt v roce 2009 podpoøili: Tøíkrálová sbírka.

OSTATNÍ AKTIVITY
DCH HK se podílí finanèními pøíspìvky na poøádání kulturních a sportovních akcí pro dìti, pro které se poøádají v PoS
MV ÈR výlety, soutìže, prázdninové pobyty na horách atd. Snažíme se èásteènì finanènì podporovat také talentované dìti,
které navštìvují rùzné zájmové mimoškolní aktivity nebo dojíždìjí do støední školy. Pozornost vìnujeme uprchlíkùm, kteøí
jsou zdravotnì a sociálnì znevýhodnìni. V individuálních pøípadech poskytujeme pøíspìvky na doplatky za zdravotní péèi
a léky, rehabilitaèní a kompenzaèní pomùcky.

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC CIZINCÙM A UPRCHLÍKÙM
JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM UPRCHLICKÝM FONDEM, MVÈR, MPSV ÈR, SUZ MVÈR
A KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM.

Kontakt: tel. 495 063 135, e-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
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®

ADOPCE NA DÁLKU

Projekt na pomoc chudým dìtem v Indii

Podporované dìti ve škole.
Posláním projektu Adopce na dálku® je podpora vzdìlání dìtí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své
rodinné a kulturní zázemí. Jeho koordinátoøi v ÈR vyhledávají dárce, kteøí jsou ochotni „na dálku adoptovat“ chudé dítì z Indie
a finanènì podporovat jeho vzdìlání a základní zdravotní péèi alespoò po dobu 1 roku.
Tento projekt zahájila Diecézní katolická charita Hradec Králové v r. 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve
státì Karnataka. V r. 2005 jej rozšíøila do indické arcidiecéze Bangalore. Partnery projektu jsou arcibiskup Most. Rev. Dr.
Bernard Moras z Bangalore a biskup Most. Rev. Peter Machado z Belgaum. Oba se pravidelnì setkávají s èeskými dárci.
V rámci Adopce na dálku® jsou v Indii realizovány také návazné humanitární projekty zamìøené na podporu výstavby
bydlení a vzdìlávacích zaøízení pro chudé.

ÈINNOST V ROCE 2009:
V r. 2009 se do Adopce na dálku® zapojilo 357 nových dárcù. Do projektu se zapojují jak jednotlivci, tak rodiny, studenti,
školy, rùzná spoleèenství lidí, kolektivy zamìstnancù atd. Díky finanèní podpoøe dárcù bylo k 31. 12. 2009 do projektu
zapojeno celkem 3 250 chudých indických dìtí. V prùbìhu r. 2009 byla ukonèena podpora u 344 indických studentù
zapojených do Adopce na dálku®, a to zejména z dùvodù završení studia, uzavøení manželství nebo pøesídlení rodiny dítìte
za hranice diecéze.
Pøíspìvky od dárcù použili partneøi projektu v Indii na úhradu nákladù spojených se školní docházkou konkrétních dìtí
z chudých indických rodin – tj. na školní pomùcky, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje v pøípadì potøeby, dále
na stravu, základní zdravotní péèi a dìtský tábor.
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Propagace a spolupráce s dobrovolníky v ÈR
V r. 2009 koordinátoøi projektu uspoøádali 9 pøednášek o Adopci na dálku® a životì v Indii pro veøejnost, studenty
a dárce. V uplynulém roce se na nás opìt obrátila øada studentù SŠ a VŠ s žádostí o informace o charitní práci a o Adopci na
dálku®. Nìkteøí z nich vypomáhají napø. v administrativì spojené s projektem. Tato spolupráce je oboustrannì obohacující.
12. 3. 2009 se v Sále Filharmonie Hradec Králové uskuteènil komorní benefièní koncert smyècového kvarteta Ciompi
String Quartet z USA a jejich hostù, kterými byli klavíristka Patricia Goodson a houslista Josef Kekula ze Stamicova kvarteta.
Výtìžek koncertu ve výši bezmála 19 tis. Kè byl vìnován na dostavbu a vybavení internátní školy v Manchhe v Indii, kterou
navštìvují pøevážnì dìti podporované v rámci Adopce na dálku®. Koncert se uskuteènil pod záštitou Velvyslanectví USA.
Všichni umìlci se vzdali nároku na honoráø. Podìkování patøí také partnerùm akce Filharmonii Hradec Králové, Komerèní
bance a.s. Hradec Králové a mediálním partnerùm Èeskému rozhlasu HK, MF DNES a RTA.

Dohled nad podporovanými dìtmi v Indii
Koordinátoøi v Indii kontrolují, zda podporované dìti chodí øádnì a pravidelnì do školy. Sledují a podporují jejich rozvoj
v intelektuální, spoleèenské, fyzické i duchovní oblasti. V pøípadì potøeby jim poskytují douèování, zejména pak školákùm
z velmi chudých pomìrù a slabším ve studiu.
V r. 2009 byly pro podporované dìti opìt zorganizovány prázdninové tábory.
Indiètí koordinátoøi také v rámci projektu navštìvují rodiny podporovaných dìtí a školy, ve kterých studují. Dále poøádají
setkání s rodièi (napø. pøed Vánocemi) a snaží se je motivovat k tomu, aby posílali své dìti pravidelnì do školy a dbali o jejich
vzdìlání. Vysvìtlují jim pøínos vzdìlání pro život jejich dìtí.
Pro studenty koordinátoøi organizují školení a poradenské programy o budoucím povolání, kde posilují sebedùvìru dìtí,
aby mìly vìtší šanci najít zamìstnání. Tyto programy pomáhají oboustrannì. Koordinátorùm pøinášejí zpìtnou vazbu. Rodièe
si zase více uvìdomují svou roli a rodièovskou zodpovìdnost.

Spolupráce s dobrovolníky v Indii
V Indii pracuje tým dobrovolníkù, kteøí napomáhají dobrému prùbìhu programu v rùzných oblastech diecéze.
Dobrovolníci vypomáhají s douèováním dìtí, na táborech atd. Pøedevším na spolupráci s dobrovolníky je závislé psaní
a distribuce dopisù od dìtí pro dárce. Dobrovolníci se snaží dìlat svoji práci svìdomitì, i když nìkdy sami trochu zápasí se
znalostí angliètiny, a tak obèas mùže dojít k nedorozumìním. Ta se zatím daøí vysvìtlit ke spokojenosti dárcù.

Prázdninové tábory pro podporované dìti
V kvìtnu 2009 probìhly v Indii prázdninové tábory pro podporované dìti. Zúèastnily se jich dìti z rùzných oblastí.
Táborové aktivity byly zamìøeny na ochranu pøírody. Pøi zahájení arcibiskup Moras motivoval dìti slovy: “Vypìstuj tolik
stromkù, kolik mùžeš, všude, kde mùžeš, a budeš dýchat èerstvý vzduch a mít dobré zdraví…” Dìti si užily tanec, zpìv, výlet,
táborový oheò, hry a sport. Pøi tìchto aktivitách mìly dìti možnost poznat a projevit své skryté schopnosti a talenty.
Koordinátoøi a dobrovolníci se snažili dát dìtem ze sebe to nejlepší. Tábory byly pro všechny velkým pøínosem. Dìti zde také
procházejí preventivní lékaøskou prohlídkou.

Monitorovací návštìva v Indii
Podzimní výpravu zástupcù Diecézní charity HK do
Indie za tamními koordinátory projektu a podporovanými
dìtmi zastihly na cestì nièivé záplavy. Vyžádaly si až 200
obìtí a 20 tis. rodinám vzala voda støechu nad hlavou
i dobytek, nejvíce právì ve státì Karnataka. Podporované
dìti a jejich rodiny jsou naštìstí v poøádku. U dárcù v ÈR
vyvolaly záplavy vlnu solidarity a na pomoc lidem
postiženým povodnìmi pøispìli celkovou èástkou 147 000,Kè.
Navzdory tìmto dramatickým okolnostem naplnila
partnerská návštìva indických diecézí Belgaum, Bangalore
a Karwar na území státu Karnataka svou misi a byla opìt
velmi pøínosná. Pracovníci Charity navštívili desítku škol,
kde studují podporované dìti. Prohlédli si také areál dívèí
internátní školy v Manchhe v diecézi Belgaum, kterou
pomáhali postavit i dárci z ÈR a Slovenska. Zástupci Charity
se setkali i s chudými rodinami v nejzaostalejších oblastech diecéze Belgaum, které získaly domek nebo nové bydlení v rámci
projektu Domky pro chudé.
Prezident Diecézní charity HK mons. Josef Suchár požehnal základní kámen kostela sv. Josefa ve vesnici Mansapur, na
který pøispìly tisícovky Èechù i Slovákù ve sbírce Hledáme tisíc Josefù. Ke kostelu bude ještì pøistavìno vzdìlávací støedisko
pro dìti i dospìlé. V indickém Santistwadu øeditel Diecézní charity HK dr. Jiøí Stejskal slavnostnì otevøel malou lékaøskou
kliniku, která má i své dìtské oddìlení. Návštìvy indických nemocnic a sirotèincù byly hlubokým zážitkem pro všechny èleny
výpravy. V Bangalore je pak nejvíce zasáhla prohlídka zdejších slumù, kde v Bangalore žije údajnì až 30% obyvatelstva.
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Návazné projekty Adopce na dálku®
DOMKY PRO CHUDÉ - Podpora bydlení chudých rodin s dìtmi
Tento návazný projekt Adopce na
dálku® realizuje partnerská indická diecéze
Belgaum od r. 2003. Jde o výstavbu nebo
opravu nenároèných domkù pro chudé
rodiny bez dùstojného pøístøeší. Ve vìtšinì
pøípadù jde o vdovy s dìtmi nebo velké
rodiny, které pøišly o bydlení v dùsledku
živelné události anebo je sužuje nemoc
nìkterého z èlenù rodiny.
V r. 2009 byl tento humanitární projekt
podpoøen z Tøíkrálové sbírky èástkou 428
679,- Kè. Dále na tento projekt v uplynulém
roce pøispìli také dárci Adopce na dálku®
celkovou èástkou 95 140,- Kè.
Díky podpoøe od všech dárcù mohlo být
v r. 2009 v Indii postaveno 10 nových domkù.
Projekt byl realizován na území diecéze
Belgaum ve spolupráci s obcemi, ve kterých
byly domy postaveny nebo opraveny. Od
zahájení projektu bylo postaveno 52 domkù
a opraveno 16 domkù pro nejchudší rodiny.
Její èlenové se èasto snaží vypomoci alespoò
vlastní prací.

Foto: Pavel Zuchnický

ŠKOLA V MANCHHE
Dalším návazným projektem je výstavba internátní
školy, která byla zahájena v srpnu 2004 v Manchhe na
území diecéze Belgaum ve státì Karnataka. Od bøezna
2006 navštìvují tuto školu dìti z chudých venkovských
rodin. Mají zde šanci získat potøebné vzdìlání a je tu pro nì
zajištìna veškerá péèe vèetnì ubytování. Tato škola je
jednou z mála v Karnatace, kde se vyuèuje místním
úøedním jazykem kanada.
V r. 2009 internátní školu navštìvovalo pøes 50 dìtí,
které zde mohou studovat díky všem štìdrým dárcùm.
V uplynulém roce dárci z ÈR tento projekt podpoøili
celkovou èástkou 189 080,50 Kè, a tak mohlo být poøízeno
potøebné vybavení do dalších místností. Stále je ještì
potøeba zajistit zastøešení umývárny a vybavit zbytek
místností internátu nábytkem a zaøízením.

KOSTEL SV. JOSEFA A VZDÌLÁVACÍ STØEDISKO V MANSAPUR
V øíjnu 2009 prezident Diecézní charity HK mons. Josef Suchár požehnal základní kámen kostela sv. Josefa v chudé
indické vesnici Mansapur, na který pøispìly tisícovky Èechù i Slovákù ve sbírce Hledáme tisíc Josefù. Ke kostelu bude ještì
pøistavìno vzdìlávací støedisko pro dìti i dospìlé.
Dìkujeme všem, kteøí se rozhodli podpoøit vlastní projekt „Adopce na dálku®“ i všechny doprovodné projekty. Velice si
této pomoci vážíme. Vìøíme, že se nám spoleènì podaøí v budoucnosti pomoci dalším indickým dìtem a jejich rodinám.

Dìkujeme všem dárcùm, kteøí chudým indickým dìtem otevírají cestu ke vzdìlání.
Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové Tel.: 495 063 177 (135)
Velké námìstí 37
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
500 01 Hradec Králové
Web: www.hk.caritas.cz/adopce
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PÙJÈOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMÙCEK PRO NEMOCNÉ
HUNGTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále DCH HK) provozuje od roku 2004 pùjèovnu zdravotnických pomùcek
pro nemocné Huntingtonovou chorobou. V pùjèovnì jsou k dispozici pøedevším finanènì velmi nákladné pomùcky, které
nehradí zdravotní pojišovny nebo jsou jiné problémy s jejich získáváním. Cílem projektu je zkvalitnit péèi o pacienty,
umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostøedí a udržet tak rodinné a spoleèenské vazby.
Huntingtonova choroba (HCH) je závažné neurodegenerativní dìdièné onemocnìní vyznaèující se agresivní choreou,
poruchami chování a demencí. Dochází pøi ní k progresivnímu ubývání tìlesných a duševních schopností, což vede k úplné
závislosti postižených na péèi okolí. Choroba postihuje lidi v produktivním vìku, nejèastìji mezi 35. – 45. rokem života, a je
nevyléèitelná.

SPEKTRUM SLUŽEB:
V pùjèovnì jsou k dispozici 2 typy speciálních køesel, elektrická polohovací lùžka vybavená polstrovanými boènicemi
a vanové zvedáky. Zapùjèované pomùcky zvyšují komfort a bezpeèí postiženého a usnadòují situaci peèujícím osobám.
Køesla jsou pohodlná a nastavitelná, zabraòují sklouznutí pacienta. Jsou pøedávána na základì doporuèení ošetøujícího
odborného lékaøe, obvykle do dlouhodobého užívání. Po dohodì zajistí organizace dovoz pomùcky na místo urèení.

ÈINNOST V ROCE 2009:
K 31. 12. 2009 bylo v pùjèovnì evidováno 7 ks køesel Halesworth a 9 ks køesel Omega, 4 elektrické vanové zvedáky
a 4 elektrická polohovací lùžka. V r. 2009 bylo nemocným a jejich rodinám zapùjèeno celkem 11 speciálních køesel,
2 polohovací postele a 1 elektrický vanový zvedák.
DCH HK pokraèovala ve spolupráci se Spoleèností pro pomoc nemocným HCH.
Projekt v roce 2009 podpoøili: Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.

Kontakt: Tel. 495 063 135

DOBROVOLNICTVÍ
V rámci královéhradecké diecéze pùsobí celkem 4 dobrovolnická centra – v Hradci Králové, Havlíèkovì Brodì, Kutné
Hoøe a Pøelouèi. S dobrovolníky spolupracují i ostatní Charity, zejména pøi Tøíkrálové sbírce. Dále dobrovolníci vypomáhají
v zaøízeních Charit nebo jiných neziskových organizací pro seniory, pro dìti a mládež, pro handicapované apod.
V r. 2009 bylo v Diecézní kat. charitì Hradec Králové (dále jen DCH HK) vytvoøeno nové støedisko specializované na
dobrovolnictví. Jeho cílem je napomáhat vzniku nových dobrovolnických center, zvýšení poètu dobrovolníkù i zkvalitnìní
práce s dobrovolníky v Charitách zastøešených DCH HK. Byl zpracován dvouletý plán „Integrace dobrovolníkù do èinnosti
oblastních a farních Charit“ v královéhradecké diecézi a pøipravili jsme se na zahájení èinnosti kolegií koordinátorù
dobrovolníkù, která k výše zmínìným cílùm pøispìjí pomocí sdílení dùležitých informací i dobré praxe v této oblasti.
DCH HK v r. 2009 také realizovala projekt podpoøený KÚ Královéhradeckého kraje zamìøený na osvìtu v oblasti
dobrovolnictví a èinnosti Charity a na nábory dobrovolníkù pøedevším z øad mládeže. Dále jsme zaèali rozvíjet spolupráci se
zahranièními organizacemi sítì Caritas Europa. V rámci projektu podpoøeného Nadací OKD jsme získali akreditaci vysílající
organizace Evropské dobrovolné služby, kterou udìluje Èeská národní agentura Mládež.
Projekt v roce 2009 podpoøili: Královéhradecký kraj, Nadace OKD, Tøíkrálová sbírka.

TENTO PROJEKT PODPOØILA NADACE OKD
V RÁMCI PROGRAMU PRO EVROPU
ÈÁSTKOU 25 TIS. KÈ.

„Dobrota se vrací za vrata dobrých.“
Perské pøísloví
Kontakt: Tel.: 495 063 135
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AKTIVNÍ PØÍSTUP

Foto: Petr Macl
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) zahájila v roce 2007 realizaci projektu s názvem „Centrum
aktivního pøístupu k zamìstnání znevýhodnìných skupin na trhu práce“ (zkrácený název: Aktivní pøístup), který byl do 30. 6.
2008 spolufinancován EU – ESF a státním rozpoètem ÈR. Jeho cílem je podpora aktivního pøístupu dlouhodobì nezamìstnaných
obyvatel k øešení jejich osobní situace, zvýšení možnosti pøístupu do pracovního prostøedí a jejich integrace do majoritní
spoleènosti. Zámìrem projektu je, aby tyto skupiny obyvatel byly schopny øešit své problémy samostatnì a minimalizovala se
jejich závislost na systému sociální pomoci.
Cílové skupiny projektu jsou dlouhodobì nezamìstnaní lidé a osoby ohrožené dlouhodobou nezamìstnaností, zejména
lidé bez domova, azylanti a cizinci a také osoby s handicapem.
Partnerem projektu je Oblastní charita Hradec Králové, která má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti sociální péèe
o bezdomovce.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Nabídka pracovního uplatnìní dlouhodobì nezamìstnaným lidem v evidenci úøadu práce. Realizace pracovní terapie
zejména v prostorách humanitárního skladu DCH HK – napøíklad rùzné pomocné práce pøi tøídìní použitého ošacení pro
sociální šatníky, pøi nakládce èi vykládce zásilek s humanitární pomocí, drobné údržbáøské práce apod. Dále práce pøi údržbì
azylového domu a okolního prostranství, tøídìní použitého ošacení pro lidi v nouzi nebo práce v rukodìlné dílnì.

ÈINNOST V ROCE 2009:
V r. 2009 využilo nabídky práce v rámci projektu „Aktivní pøístup“ 10 osob znevýhodnìných na trhu práce, pøedevším
obyvatel azylových domù v Hradci Králové, z toho 1 žena.
Projekt v roce 2009 podpoøili: Nadace OKD, Tøíkrálová sbírka.

Kontakt: Tel.: 495 063 135

TENTO PROJEKT PODPOØILA NADACE OKD
V RÁMCI PROGRAMU PRO ZDRAVÍ
ÈÁSTKOU 150 TIS. KÈ.
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity se jako v pøedchozích letech zapojily do
Tøíkrálové sbírky na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahranièí. Tuto celostátní sbírku poøádá Charita ÈR od r. 2000 ve snaze
obnovit tradici svátkù Tøí králù a souèasnì umožnit spoluobèanùm podílet se na charitní èinnosti.
V r. 2009 se do Tøíkrálové sbírky v královéhradecké diecézi zapojilo celkem 29 profesionálních a dobrovolných Charit.
V domácnostech, institucích i v ulicích mìst a obcí koledovalo 2165 skupinek tøí králù, kterým se podaøilo vybrat do kasièek
témìø 9 milionù korun (8 898 320 Kè).

PØEHLED PROJEKTÙ Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2009
PROJEKTY OBLASTNÍCH A FARNÍCH CHARIT: : Z celkové èástky se podle pravidel Tøíkrálové sbírky vrátilo 65% výtìžku do
místa, kde byly peníze vykoledovány, a Charity je použily na realizaci pøedem schválených zámìrù. Uvádíme zde pøehled
nìkterých z nich:
OBLASTNÍ CHARITA ÈERVENÝ KOSTELEC - vybavení a provoz Domova sv. Josefa v Žirèi pro nemocné roztroušenou
sklerózou
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - zdravotnické pomùcky, vybavení a provoz Regionální pùjèovny kompenzaèních
pomùcek
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE - nákup zdravotnických pomùcek a provoz Støediska domácí péèe
FARNÍ CHARITA NÁCHOD - vybavení a provoz Domu na pùli cesty
OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ - provoz Poradny pro lidi v tísni
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍÈKÙV BROD - provoz mateøských center
FARNÍ CHARITA CHRUDIM - provoz Obèanské poradny
FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNÌŽNOU – pøímá pomoc sociálnì slabým rodinám s dìtmi v regionu
OBLASTNÍ CHARITA POLIÈKA – vybudování úložných prostor pro støediska Charity
CHARITA PØELOUÈ – vybavení a provoz nízkoprahového zaøízení Jakub klub
FARNÍ CHARITA STUDENEC – nákup zdravotnických pomùcek do pùjèovny
FARNÍ CHARITA NOVÉ HRADY – provoz støediska sociálnì pracovní integrace
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV – pøíspìvek na provoz osobní asistence
FARNÍ CHARITA LITOMYŠL – provoz støediska respitní péèe v Litomyšli
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA – výstavba denního centra pro seniory Atrium
PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: Diecézní katolická charita Hradec Králové, která zajišovala organizaci Tøíkrálové sbírky
v královéhradecké diecézi, použila dalších 15% výtìžku na podporu vlastních projektù, napø. právního poradenství
a zájmových aktivit pro uprchlíky, na pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, na realizaci projektu pomoci osobám
znevýhodnìným na trhu práce, na provoz povodòového a humanitárního skladu, na integraèní kurzy pro cizince a pøípravu
projektu práce s dobrovolníky.
PROJEKTY CHARITY ÈR: Zbývající èást výtìžku sbírky použila Charita ÈR na podporu humanitární pomoci do zahranièí
(10%), na celorepublikové projekty (5%) a na režii sbírky (5%).
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UDÁLOSTI A PROPAGACE
Papežské vyznamenání pro øeditele Diecézní charity HK
V únoru 2009 se na biskupství v Hradci Králové
uskuteènilo pøedávání papežských vyznamenání laikùm
a øeholnici, kteøí se zasloužili o diecézi. Mezi ocenìnými byl
také RNDr. Jiøí Stejskal, dlouholetý øeditel Diecézní katolické
charity Hradec Králové, který obdržel od Jeho Svatosti papeže
Benedikta XVI. titul rytíøe Øádu svatého papeže Silvestra za
pøíkladnou službu v èele Diecézní charity v Hradci Králové.
RNDr. Jiøí Stejskal je øeditelem Diecézní charity od
r. 1994. Za jeho vedení došlo k velkému rozvoji èinnosti
Charit ve všech oblastech pomoci potøebným. V r. 2003 Svatý
otec udìlil RNDr. Stejskalovi vyznamenání Pro Ecclesia et
Pontifice za obìtavou službu církvi a papeži, resp. za jeho
osobní nasazení pøi plnìní nároèných úkolù, zejména
v organizování rychlé pomoci pøi povodních v minulých
letech na území královéhradecké diecéze i celé ÈR.

Rozlouèení s P. Franzem Josefem Hoffmannem
Pøed Vánocemi 2009 zemøel po tìžké nemoci ve svých 80 letech P. Franz Josef Hoffmann z nìmecké diecéze Paderborn,
který byl velkým dobrodincem Charity v naší diecézi. Biskup Dominik Duka OP jmenoval P. Hoffmanna v r. 2008 „èestným
prezidentem Diecézní charity HK“. P. Franz Josef Hoffmann podporoval èinnost Diecézní charity HK od jejího založení
v r. 1992. Také díky jeho finanèní pomoci vznikla v naší diecézi taková charitní zaøízení, jako je napø. Stacionáø sv. Františka
v Rychnovì n. Knìž., Hospic Anežky Èeské v Èerveném Kostelci, Dùm pokojného stáøí sv. Kryštofa v Ústí nad OrlicíKerharticích nebo Víceúèelové charitní støedisko v Neratovì v O. h.

Monitorovací návštìva v Indii
Více viz kapitola PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK - Adopce na dálku® na str. 23.

Benefièní koncert Ciompi String Quartet z USA
Více viz kapitola PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK - Adopce na dálku® na str. 23.

Prezentace na Festivalu sociálních služeb POZNEJME SE NAVZÁJEM
Diecézní charita HK a Oblastní charita Hradec Králové se v èervnu 2009 prezentovaly na Festivalu sociálních služeb
POZNEJME SE NAVZÁJEM v Jiráskových sadech v Hradci Králové. Návštìvníci festivalu se mohli blíže seznámit s èinností
Poradny pro cizince a uprchlíky pøi Diecézní charitì HK. Oblastní charita HK na této akci prezentovala své sociální služby
i formou ukázky rukodìlných výrobkù klientù Domu Matky Terezy, který pomáhá lidem bez domova.

Kampaò s Nadací Èeské spoøitelny 2009
V r. 2009 úspìšnì pokraèovala spolupráce Nadace Èeské spoøitelny a Charity ÈR. V královéhradecké diecézi Nadace ÈS
v rámci této spoleèné kampanì finanènì podpoøila Charitní peèovatelskou službu Náchod, kterou provozuje náchodská Farní
charita. Peèovatelky zajišují pomoc seniorùm, nemocným a dalším lidem se sníženou sobìstaèností v jejich domácím
prostøedí. Jde zejména o rozvážku obìdù, pomoc pøi pøípravì a podání stravy, bìžné denní nákupy, pomoc pøi zvládání osobní
hygieny a bìžné úklidy domácností. Z pøíspìvku Nadace ÈS bylo pro tuto terénní službu zakoupeno vozidlo pro rozvážku
obìdù a pøevozy pomùcek klientùm.

Den Charity 2009
Koncem záøí se také Charity na území královéhradecké diecéze pøipojily k celostátní kampani Den Charity, kterou poøádá
Charita ÈR, a otevøely dveøe svých zaøízení široké veøejnosti, napø. v Hradci Králové, Litomyšli a Pøelouèi. V Kutné Hoøe se pøi
této pøíležitosti uskuteènila akce Oživená terasa s kulturním programem pro dìti, rodiny a seniory. V Letohradì oslavili Den
Charity v rámci Svatováclavské pouti. V Jilemnici uspoøádala zdejší Oblastní charita loutkové pøedstavení pro dìti.
V Polièce probìhla pøednáška s mons. Josefem Suchárem o zahranièní pomoci Diecézní charity HK ad.
V rámci této kampanì se Charity snažily pøedevším „obdarovat“ veøejnost – pøedstavit svoji èinnost a informovat
o poskytovaných službách pro všechny, kteøí potøebují pomoc. Akce se konaly na mnoha místech republiky kolem svátku sv.
Vincence z Paul (27. záøí), patrona a zakladatele moderní charitativní èinnosti. Tyto akce nejsou spojeny s žádnou finanèní
sbírkou.
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Týden nízkoprahových klubù
Charitní nízkoprahové kluby se v záøí 2009 zapojily do Týdne nízkoprahových klubù, který poøádá Èeská asociace
streetwork. Napøíklad eNCéèko - nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež ve Svìtlé nad Sázavou, Nízkoprahové zaøízení pro
dìti a mládež Letohrad a Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Jakub klub Pøelouè uspoøádaly ve svých klubech Den
otevøených dveøí pro širokou veøejnost a další doprovodné akce – koncert, výstavu apod.

Projekt „Communem reddere“
Oblastní charita Pardubice se v r. 2009 zapojila do projektu „Communem reddere“ ve spolupráci s Caritasverband für die
Diözese Osnabrück a Koalicí nevládek Pardubicka. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem byla
prezentace a rozšíøení sociálních služeb v obcích do 1000 obyvatel. V záøí probìhla v rámci projektu pøednáška zamìstnancù
Caritasverband für die Diözese Osnabrück na téma „Systém a financování sociálních služeb v Nìmecku“ pro odbornou
veøejnost a zamìstnance Oblastní charity Pardubice. Partneøi z Nìmecka také navštívili støediska a klienty pardubické Charity
a zúèastnili se pracovního setkání o fundraisingu na Diecézní charitì HK.

Projekt „Prevence proti dluhùm a dluhové poradenství“
Obèanská poradna Oblastní charity Havlíèkùv Brod v r. 2009 realizovala projekt „Prevence proti dluhùm a dluhové
poradenství“ za podpory mìsta Havlíèkùv Brod. V rámci projektu se poradna zamìøila na šíøení prevence proti dluhùm
v Havlíèkovì Brodì. Zorganizovala pøednášky pro širokou veøejnost na téma „Neznalost zákona neomlouvá – prevence proti
dluhùm“ a letákovou kampaò na téma - Dluhy a exekuce, Osobní bankrot – oddlužení.

Výrobky Fair Trade ve Fimfáru
Oblastní charita Polièka ve svém charitním terapeutickém obchodì Fimfárum umožnila od 14. 5. 2009 provozovat jeden
z obchùdkù Fair Trade pojmenovaný NaZemi. Návštìvníci tak ve Fimfáru, vedle svého tradièního sortimentu, tvoøeného
rozmanitými novými i použitými vìcmi a výrobky klientù polièské Charity a jiných pomáhajících organizací, najdou v koutku
NaZemi výrobky z rozvojových zemí potravinového i øemeslného charakteru. Cílem Fair Trade (spravedlivého obchodu) je
pøímá a úèinná podpora znevýhodnìných výrobcù z rozvojových zemí.

Akce øetìz
Mateøská centra a Støedisko rané péèe Oblastní charity Havlíèkùv Brod se v záøí 2009 zapojily do Akce øetìz organizace
Laktaèní liga na podporu kojení vìnované k Svìtovému týdnu kojení s výstavou umìleckých fotografií a odbornými
pøednáškami.

Turnaj Homeless World Cup
Na zaèátku léta 2009 se klienti Domu Matky Terezy Oblastní charity Hradec Králové zúèastnili turnaje Homeless World
Cup v Praze. Reprezentanti tohoto zaøízení, které pomáhá lidem bez domova, sice neobsadili medailové pozice, ale z týmu
byl vybrán nejlepší brankáø a nejhezèí hráè turnaje. Dva úspìšní úèastníci turnaje z Domu Matky Terezy HK byli zvoleni do
øady nejlepších hráèù a mìli tu èest hrát na mistrovství svìta lidí bez domova v minikopané v Itálii.

Ocenìní dobrovolníkù Charit
Cenu „Køesadlo za rok 2009“ (Cenu pro obyèejné lidi, kteøí dìlají neobyèejné vìci) obdržela dobrovolnice Oblastní
charity Havlíèkùv Brod paní Marie Voralová, která dochází za pacienty na Oddìlení dlouhodobì nemocných do Nemocnice
Havlíèkùv Brod.
Celostátní „Cena Charity“ byla u pøíležitosti Dne Charity v r. 2009 udìlena paní Evì Tylšové, øeditelce dobrovolné Farní
charity Nové Mìsto nad Metují. Paní Tylšová je dlouholetým dobrovolným spolupracovníkem naší organizace. Pracuje
nezištnì, s vysokým pracovním nasazením. Celoroènì se aktivnì podílí na humanitární pomoci, její èinnost je
nepostradatelná zvláštì v období Tøíkrálové sbírky.
U pøíležitosti svátku sv. Vincence z Pauly a Dne Charity 2009 udìlil øeditel Oblastní charity Kutná Hora RNDr. Robert
Otruba èestné diplomy tøem dobrovolníkùm, kteøí vykonávají èinnost dobrovolníka spoleèníka. Paní Annì Malíkové a paní
Zdenì Hlavinkové za práci v LDN v Kutné Hoøe a p. Janu Kozákovi za práci v Domovì Barbora u mentálnì postižených mužù.

Certifikát „Spoleènost pøátelská rodinì“
Certifikát „Spoleènost pøátelská rodinì“, který udìluje Sí mateøských center ÈR, získali v r. 2009 také charitní støediska.
Mezi jeho držitele patøí napø. Mateøské centrum v Háèku Èervený Kostelec a Rodinné centrum Kubíèek Pøelouè. Toto ocenìní
se udìluje osobám a spoleènostem, které se významnì zasloužily o podporu rodin a rodinné politiky.
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Propagaèní a benefièní akce Charit
V roce 2009 Charity uspoøádaly anebo se
zúèastnily øady dalších benefièních
a propagaèních akcí. Za všechny jmenujme
napø. Adventní benefièní koncert, Benefièní
koncert Marka Ztraceného na podporu Hospice
Anežky Èeské a Benefièní koncert pro Domov
sv. Josefa (OCH Èervený Kostelec), Koncert
Schola Gregoriana Pragensis v rámci benefice
Tichounce pøi svíèkách (OCH Polièka), Výstava
betlémù v Rychnovì n. Knìž. (FCH Rychnov n.
K.), Karneval bez bariér (FCH Nové Hrady u Sk.),
Karnevalová plavba (OCH Polièka) ad.
Následující benefièní a propagaèní akce
organizují Charity pravidelnì každý rok a staly se
již tradicí. Patøí mezi nì napø.: Ples lidí dobré
vùle, pìvecká soutìž pro handicapované
Karúzošou, Svatomartinský lampiónový prùvod
a Masopustní prùvod (OCH Havlíèkùv Brod),
Charitní ples (OCH Ústí n. Orlicí), benefièní
adventní koncert Tichounce pøi svíèkách,
Karneval bez hranic pro handicapované v Makovì.
adventní výstava S vùní vanilky a velikonoèní
výstava Pod skoøápkou (OCH Polièka), Živý betlém (OCH Hradec Králové, OCH Kutná Hora a další), Svatoanenské zahradní
slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Žirèi a soutìž Šikovné ruce pro hospic a oslavy Svìtového dne hospicové a paliativní péèe
(OCH Èervený Kostelec), Den pro rodinu (Charita Pøelouè), Tøíkrálové dny v Domì techniky (OCH Pardubice), Tøíkrálové
koncerty, Dny otevøených dveøí, tradièní Humanitární sbírky nebo Dobroèinné bazary a mnohé další. Oblastní charita Hradec
Králové poøádá tradièní Štìdrý veèer s lidmi bez domova v Hradci Králové na hlavním nádraží a v Domì Matky Terezy. Dále
každý rok pøipomíná veøejnosti mezinárodní Den proti chudobì formou rùzných akcí a výstav ve svých zaøízeních.
Výtìžky benefièních akcí používají Charity na podporu svých zaøízení a projektù pro nemocné a potøebné.

Výstava výrobkù ze soutìže “Šikovné ruce pro hospic 2009” v Èerveném Kostelci.
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ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDÌLÁVÁNÍ
V roce 2009 byly opakovanì poøádány „Semináøe pro nové zamìstnance Charit“ s cílem seznámit pracovníky
s èinností, organizaèní strukturou a duchovním posláním Charity. V uplynulém roce absolvovalo tuto vzdìlávací akci 97
pracovníkù.
Ve spolupráci s Národním centrem ošetøovatelství a nelékaøských zdravotnických oborù v Brnì byly realizovány
semináøe „Spirituální potøeby zdravotníka“ urèené pro pracovníky zdravotnických a peèovatelských služeb. Certifikát
o úspìšném absolvování semináøe obdrželo 40 úèastníkù.
V dubnu 2009 se v Neratovì v Orlických horách uskuteènilo setkání zdravotních sester a peèovatelek.
V listopadu 2009 se konalo školení „Bytové politiky pro sociálnì-právní poradny“ s JUDr. Vladimírem Hlásenským.
Semináø byl uskuteènìn ve spolupráci s Charitou ÈR. Projekt byl financován Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR za úèelem
vzdìlat pracovníky sociálnì-právních poraden.
Po celý rok 2009 se pravidelnì uskuteèòovala odborná kolegia pracovníkù jednotlivých sociálních služeb.

Mezinárodní vzdìlávací projekt partnerství Grundtvig: „Interrel“: Europa für ein
Miteinander der Religionen und Kulturen – interreligiöser Dialog – Diecézní charita HK
V r. 2009 byl zakonèen mezinárodní vzdìlávací projekt v rámci programu Grundtvig, což je program celoživotního
vzdìlávání, který je zamìøen na výukové a vzdìlávací potøeby osob ve všech formách vzdìlávání dospìlých (tj. na osoby starší
25 let nebo osoby ve vìku 16 – 25 let, které již nejsou studenty denního studia na støední nebo vysoké škole) a na instituce
a organizace nabízející nebo podporující toto vzdìlávání.
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 nìj by mìl navazovat
další projekt za úèasti dalších partnerù z Rumunska a Lichtenštejnska, který bude zamìøen na metodiku poznávání rozdílných
kultur, hledání styèných bodù a pøekonávání zažitých pøedsudkù. Cílem je pøíprava metodických výukových materiálù, které
usnadní vzájemnou komunikaci.

TENTO PROJEKT V ÈESKÉ REPUBLICE SPOLUFINANCUJE
NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDÌLÁVACÍ PROGRAMY

Semináø k problematice Zákona o pobytu cizincù – Diecézní charita HK
Poradna pro cizince a uprchlíky pøi Diecézní charitì HK uspoøádala 19. 11. 2009 v krajském mìstì semináø
k problematice Zákona o pobytu cizincù. Tento semináø se konal ve spolupráci s Oblastním øeditelstvím cizinecké policie
Hradec Králové. Jeho pracovníci pøipravili pro zamìstnance nevládních organizací z celé ÈR, jako je Charita nebo Mosty pro
lidská práva, odbornou prezentaci ke zmínìné problematice. Úèastníci semináøe se mìli možnost blíže seznámit
s legislativou týkající se pobytu cizincù v ÈR i prodiskutovat s odbornými lektory problémy ze své každodenní práce s cizinci.

Edukaèní centrum Háèko – Oblastní charita Èervený Kostelec
V roce 2009 se vzdìlávacích kurzù v Edukaèním centru Háèko Oblastní charity Èervený Kostelec zúèastnilo celkem 508
zájemcù. V nabídce byly napø. následující kurzy: Kvalifikaèní kurz pro pracovníky v sociálních službách, Semináøe pro
zdravotní sestry ve spolupráci s Curatio (tematické semináøe, kde se zdravotní sestry mìly možnost dozvìdìt novinky z oboru
a získat kreditní body) ad.

Školení a pøednášky v oblasti problematiky domácího násilí
Oblastní charita Hradec Králové
Intervenèní centrum Oblastní charity Hradec Králové uspoøádalo v roce 2009 celkem 26 školení a prezentací z okruhù
problematiky domácího násilí, platné legislativy, interdisciplinární spolupráce a služeb Intervenèního centra Hradec Králové
pro odbornou i laickou veøejnost, a to v celkovém rozsahu 128 hodin. U pøíležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na
ženách poøádalo Intervenèní centrum HK ve spolupráci s UHK pøednášku na téma Interdisciplinární pøístup pøi øešení pøípadù
domácího násilí (25. 11. 2009).

Diskusní setkání zástupcù samosprávy, farností a poskytovatelù sociálních služeb
Oblastní charita Polièka
Oblastní charita Polièka v roce 2009 iniciovala tématická diskusní setkání zástupcù mìsta Polièky, správcù farností
a poskytovatelù sociálních služeb v regionu. Úèastníci diskutovali napøíklad problematiku bezdomovectví a možnosti
pomoci lidem v psychosociální krizi na Polièsku. Cílem tìchto setkání je vzájemná výmìna zkušeností a hledání zpùsobù
øešení sociálních problémù v regionu.
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EKONOMIKA
Hospodaøení Diecézní kat. charity Hradec Králové v roce 2009
Položky
Spotøeba materiálu a energie:
Náklady na služby:
Mzdové náklady:
Sociální a zdravotní pojištìní:
Dary:
Ostatní náklady:
Odpisy:
Náklady celkem:
z toho na organizaci:
Tržby za vlastní výkony:
Tržby za služby:
Tržby od zdravotních pojišoven:
Dotace ministerstvo:
Dotace kraj:
Dotace obec:
Ostatní dotace:
Ostatní výnosy:
Dary tuzemské:
Dary ze zahranièí:
Sbírky církevní:
Sbírky ostatní:
Výnosy celkem:
Zisk:
Investice celkem:
Celkem inv. zdroje:
Poèet zamìstnancù:
Fyzický poèet zamìstnancù
Pøepoètený poèet zamìstnancù

Hlavní èinnost
1 033 421,00
1 661 333,00
3 835 461,00
1 165 484,00
4 909,00
474 625,00
1 009 063,00
9 184 296,00
772 726,00
0,00
0,00
0,00
359 150,00
540 000,00
0,00
522 214,00
1 316 358,00
2 741 511,00
20 000,00
816 690,00
1 630 984,00
7 946 907,00
-1 237 389,00

Hospodáøská èinnost
21 804,00
3 169,00
0,00
0,00
0,00
359 063,00
124 240,00
508 276,00
0,00
0,00
271 756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
414 104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685 860,00
177 584,00

Celkem
1 055 225,00
1 664 502,00
3 835 461,00
1 165 484,00
4 909,00
833 688,00
1 133 303,00
9 692 572,00
772 726,00
0,00
271 756,00
0,00
359 150,00
540 000,00
0,00
522 214,00
1 730 462,00
2 741 511,00
20 000,00
816 690,00
1 630 984,00
8 632 767,00
-1 059 805,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

16,00
15,00

0,00
0,00

16,00
15,00

Dotace ministerstvo
Dotace kraj
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary zahranièní
Tržby za služby
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Graf è. 1 - Zdroje financování Diecézní charity HK v roce 2009
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EKONOMIKA
Pøehled o stavu a pohybu majetku v Diecézní charitì Hradec Králové v roce 2009
Položky

Stav k 1. 1. 2009

AKTIVA CELKEM

Rozdíl

Stav k 31. 12. 2009

34 947 229,00

3 198 163,00

38 145 392,00

24 433 353,00

146 807,00

24 580 160,00

26 423,00
0,00
26 423,00
37 334 681,00
1 042 780,00
0,00
30 787 935,00
4 296 442,00
0,00
898 179,00
309 345,00
0,00
2 537 703,00
-15 465 454,00

0,00
0,00
0,00
1 079 066,00
0,00
0,00
0,00
-362 825,00
0,00
-128 908,00
1 570 799,00
0,00
-249 500,00
-682 759,00

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

B. Krátkodobý majetek celkem

10 513 876,00

3 051 356,00

13 565 232,00

I. Zásoby
- Materiál na skladì
- Zboží na skladì a v prodejnách
II. Pohledávky celkem
- Odbìratelé
- Poskytnuté provozní zálohy
- Ostatní pohledávky
- Pohledávky za zamìstnanci
- Jiné a ostatní pohledávky
- Daò z pøíjmu
III. Krátkodobý fin. majetek celkem
- Pokladna
- Ceniny
- Úèty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem

7 883,00
7 883,00
0,00
3 206 544,00
867 787,00
128 429,00
34 740,00
469,00
2 175 119,00
0,00
6 846 898,00
138 872,00
73 260,00
6 634 766,00
452 551,00

10 628,00
10 628,00
0,00
1 849 406,00
24 876,00
-1 882,00
35 523,00
18 690,00
1 772 199,00
0,00
1 155 455,00
-45 469,00
4 660,00
1 196 264,00
35 867,00

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

34 947 229,00

3 198 163,00

38 145 392,00

34 436 963,00

3 276 325,00

37 713 288,00

36 228 986,00
32 659 984,00
3 569 002,00
- 1 792 023,00
0,00
-1 792 023,00
0,00

2 544 107,00
-1 085 369,00
-25 461 506,00
732 218,00
-1 059 805,00
1 792 023,00
0,00

38 773 093,00
31 574 615,00
7 198 478,00
-1 059 805,00
-1 059 805,00
0,00
0,00

510 266,00

-78 162,00

432 104,00

0,00
508 766,00
42 774,00
22 000,00
2 800,00
196 415,00
99 367,00
145 410,00
1 500,00

0,00
-180 485,00
14 425,00
4 000,00
5 923,00
-49 718,00
-53 443,00
-101 672,00
102 323,00

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

A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
- Software
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
- Pozemky
- Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky
- Stavby
- Samostatné movité vìci a soubory
- Pìstitelské celky trvalých porostù
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- Nedokonèený dlouh. hmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.
III. Dlouhodobý finanèní majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem

PASIVA CELKEM
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmìní celkem
- Vlastní jmìní
- Fondy
II. Výsledek hospodaøení celkem
- Úèet výsledku hospodaøení
- Výsledek hospodaøení ve schval. øízení
- Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta min. let

B. Cizí zdroje celkem
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Pøijaté zálohy
- Ostatní závazky
- Zamìstnanci
- Závazky k ins.soc.zab.a veø.zdr.poj.
- Ostatní a jiné závazky
IV. Jiná pasiva celkem
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EKONOMIKA
Zpráva nezávislého auditora
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EKONOMIKA, ZÁMÌRY
Výsledek hospodaøení dle jednotlivých druhù 2009
HS

Název

1000
Správa a metodické vedení
1191
Volnoèasové aktivity
1192
Žadatelé o azyl
1193
Právní poradenství EUF 2006-22
1194
Tøíkrálová sbírka
1198
Kurzy
1200
Humanitární pomoc
1201
Huntingtonova choroba
1202
Pomùcky pro zdravotnì postižené
1310
Grundtvig
1320
Dobrovolníci - pøíprava
1321
Dobrovolníci
1400
Povodòový a humanitární sklad
1500
Adopce a rozvojová pomoc Indie
1610
Poradna pro uprchlíky SROP
1614
Integr. kurzy pro cizince a uprchlíky
1616
Centrum na pomoc nezam. OKD
1800
Hospic
3100
Nová Nadìje
3101
FCH Nové Mìsto nad Metují
Celkem - hlavní èinnost
Celkem - hospodáøská èinnost
Celkem

Náklady

Výnosy

HV

3 023 234,58
624 732,35
371 155,30
551 592,00
83 029,00
120 947,09
603 626,73
211 543,85
3 591,00
127 913,25
197 517,57
190 878,43
203 089,31
1 616 256,30
551 895,33
162 795,95
443 249,02
4 579,00
59 192,24
33 478,00
9 184 296,30
508 276,36
9 692 572,66

2 463 031,92
624 732,35
290 521,57
551 592,00
141,13
103 830,00
516 662,03
208 090,85
3 591,00
122 213,65
197 372,57
190 878,43
136 974,39
1 430 439,60
551 895,33
162 795,95
310 869,02
1 465,68
59 192,24
20 617,40
7 946 907,11
685 860,06
8 632 767,17

-560 202,66
0,00
-80 633,73
0,00
-82 887,87
-17 117,09
-86 964,70
-3 453,00
0,00
- 5 699,60
-145,00
0,00
-66 114,92
-185 816,70
0,00
0,00
-132 380,00
-3 113,32
0,00
-12 860,60
-1 237 389,19
177 583,70
-1 059 805,49

ZÁMÌRY 2010
Rozvoj domácí hospicové péèe (farní a oblastní Charity v diecézi poskytující zdravotní služby)
Rozvoj a osvìta v oblasti dobrovolnictví (Diecézní charita HK a její Charity)
Výstavba Domu sociálních služeb v Lanškrounì (Dùm na pùli cesty a zázemí
pro CHOS a CHPS Lanškroun) - spolufinancováno MPSV ÈR a Pardubickým krajem (Oblastní charita Ústí n. O.)
Chránìná dílna PERCHAR s.r.o. (Farní charita Nové Hrady)
Zahájení provozu Rodinného a mateøského centra Mikeš v Proseèi (Farní charita Nové Hrady)
Zahájení provozu dalšího Nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež s vìtší kapacitou
a pro specifické vìkové skupiny (Farní charita Dvùr Králové nad Labem)
Pøíprava projekt. dokumentace pobytového zaøízení pro seniory a podpora zavedení peèovatelské služby
(Farní charita Neratov u Bartošovic v Orl. horách)
Dùm pokojného stáøí (Oblastní charita Pardubice)
Mateøské centrum v Luži a v Holicích (Oblastní charita Pardubice)
Duhové Atrium, Kutná Hora – dostavba objektu (Oblastní charita Kutná Hora)
Odlehèovací péèe pro seniory (Farní charita Rychnov nad Knìžnou)
Víceúèelové charitní støedisko v Neratovì – rekonstrukce (Diecézní kat. charita HK)
Projekt „Pomoc rodièùm hendikepovaných dìtí“ za podpory Nadace ÈEZ (Oblastní charita Trutnov)
Domov sv. Josefa v Žirèi – pokraèování obnovy relaxaèní zóny a projektu „Záchrana kulturního dìdictví v areálu Domova
sv. Josefa v Žirèi“ (Oblastní charita Èervený Kostelec)
Výstavba zázemí pro potravinovou pomoc, jejíž provoz pøevezme FCH Nové Hrady v závìru roku 2010
(Farní charita Nové Hrady)
Aktivní úèast v akci „Evropský rok proti chudobì“ v roce 2010 (Oblastní charita Hradec Králové)
Spoleèná putovní výstava obrazù hendikepovaných klientù Oblastní charity Polièka a nìmecké Charity Eisinger pod názvem
Barevné doteky (Charity Pardubického kraje)
35

POMÁHAJÍ NÁM POMÁHAT - PODÌKOVÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její Charity by nemohly pomáhat potøebným bez
podpory úøadù státní správy a samosprávy, církevních institucí, nadací, nadaèních fondù, Evropské unie, sponzorù z øad
soukromých spoleèností a jednotlivých dárcù z naší republiky i ze zahranièí.
Dìkujeme také všem lidem, kteøí každoroènì v rámci celostátní Tøíkrálové sbírky pøispívají do kasièek Charity ÈR
a podporují tak konkrétní služby na pomoc lidem v nouzi a potøebným ve svém regionu.
Naše podìkování patøí rovnìž všem médiím a hromadným sdìlovacím prostøedkùm, které prùbìžnì informují veøejnost
o naší èinnosti. V roce 2009 nejvíce o charitních projektech a akcích informovali pøedevším Èeský rozhlas Hradec Králové,
Èeský rozhlas Pardubice, Rádio Proglas, Rádio OK, ÈTK, regionální Deníky, MF DNES, Katolický týdeník, IKD ad.

Jednotlivcùm v ÈR:
Brožková Martina
Burdová Božena
Èapek Jiøí
Èermáková Bronislava
Drtinová Alena
Endt Vladimír
Fantová Marie
Fenclová
Greyerová Anna
Hason Marek
Hrouda František
Jandíková Lenka
Kadlecová Helena
Kadová Marie
Kamberská Zuzana
Kaplanová Helena
Karasová Jana
Kasparik Jaroslav
Kohut Vladimír
Kolman Radomil
Korjenková Bohumila
Košábková Anežka
Kováø Alois
Kratìna Karel
Krusinová Gertruda
Kubálková A.
Kurka Miloslav
Macku Pavel
Machovský Miroslav
Malíøová Ludmila
Mannl Václav
Matková Jarmila
Melichar Josef
Mikolášová Irena
Morávek Josef
Nedvìd Zdenìk
Nožièková Marie
Nypl Miroslav
Palacká Kvìta
Pavlík Mojmír
Pelikán Josef
Pešková Eva
Polák Jiøí
Pour Milan
Rufferová Lenka
Øábek Stanislav
Sachlová
Slabá Libuše
Sobek Jiøí
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Sobek Jiøí
Šeba Petr
Šimková Jarmila
Šveráková Hana
Vaverka František
Vlasová Zora
Vogl Jaroslav
Wirthová Hedvika
Zachariáš Petr
Zachaø Jiøí
Zemlickova Kveta
Žák František
Žižka Jan
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektù v Indii

Organizacím a institucím v ÈR:
Biskupství královéhradecké
Can 21 s.r.o.
Farnosti královéhradecké diecéze
Filharmonie Hradec Králové, o.p.s.
Charita Èeská republika
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR
Ministerstvo vnitra ÈR – Evropský uprchlický fond,
Odbor azylové a migraèní politiky MV ÈR
Nadace Èeské spoøitelny
Nadace OKD
Národní agentura pro evropské vzdìlávací programy (NAEP)
– MŠMT
NEW YORKER s.r.o.
Pardubický kraj
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
Sokoflok s.r.o.
Statutární mìsto Hradec Králové
SUZ MVÈR
T-Mobile Czech Republic a.s.
Valenta-Nocar, s.r.o.
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektù v Indii

Organizacím a jednotlivcùm v zahranièí:
Caritasverband für das Bistum Köln
Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hechingen
Deutscher Caritasverband Freiburg
Franz Josef Hoffmann, Herne
Multikulturverein Völkerverständigung, Blomberg
Profes. Management Service Inc.
Renovabis, Freising
St. Anna-Hospital, Herne
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektù v Indii

„Ne dokonalí tvorové,
ale ti nedokonalí mají potøebu lásky.“
Oskar Wilde

Otevøené srdce & profesionální služba
Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

Diecézní katolická charita Hradec Králové
...dìkujeme

Darovací konto
1006016622/5500 u Raiffeisenbank, Hradec Králové

KDE NÁS NAJDETE
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Adresa: Velké námìstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 063 135 Fax: +420 495 063 134
E-mail: dchhk@hk.caritas.cz
Http: www.hk.caritas.cz
IÈ: 42197449

