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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí,
rok se s rokem sešel a my opìt pøedkládáme výroèní zprávu. Nemùže se tam vejít vše, co se
podaøilo, a tak se snažíme shrnout co nejstruènìji to nejdùležitìjší. A pøi tom „zhutòování“ se obèas
vytratí to podstatné - smysl existence charity, kterým je milosrdná láska k bližnímu. Tu na papír
zachytit nelze, ale pøesto vìøím, že v tomto máme jasno a každý pracovník èi dobrovolník smìøuje
svým tempem k cíli.
Jenže na cestì je spousta pøekážek, spousta balvanù, drobného štìrku, na nìmž èasto ujede noha.
Pak se objeví hustá mlha, a i když dole bylo skoro 30 stupòù, zaèíná vámi klepat zima. Máte chu to
zabalit a vrátit se do tepla a jasného sluníèka. Jenže pak se mlha roztrhne a vy vidíte tou malou dírou
v mracích vrchol, modré nebe a získáte novou sílu do života. Najednou vám zima není, pøidáte do
kroku a hle, jste nad hranicí mrakù. Slunce opìt svítí, široko daleko vidíte ozáøené vrcholky hor a víte, že celá ta cesta stála
za to, se všemi uklouznutími, se všemi tìmi „bludnými“ kameny, mlhou a zimou a taky s vìdomím, že mraky mohou stoupat
a mlha tu bude zas…
Kdo doèetl až sem, snad pochopil, že popisuji svùj skuteèný nedávný zážitek a souèasnì situaci, v níž musíme
pracovat. Politici a „stát“ skloòují slovo „sociální“ ve všech myslitelných pádech a tvarech, ale jednoduše øeèeno,
podmínky se stále zhoršují, pravidla jsou pøísnìjší, výklady stále nejasnìjší, kompetence rozdìlené mezi obce, kraje a stát
tak chytøe, že zodpovìdnost nemá celkem nikdo, zatímco právo kontrolovat všichni. O inspekcích se bude brzy zpívat
u táborových ohòù, nebo nastávají situace tak absurdní, že by je ani Mr. Bean nevymyslel...
Ale myslím teï na tu hranici mrakù a vzpomnìl jsem si na jeden pøíbìh. Jedna tetièka po naplnìném životì došla
k nebeské bránì. Sv. Petr ji pøivítal a øekl jí, že pokud chce dovnitø, mìla dle nebeských zákonù nasbírat v rámci
celoživotního vzdìlávání 100 kreditù. Tak tetièka vzpomínala na všechno dobré, co kdy udìlala. Na všechny mše, rùžence
a další modlitby, poutì a vùbec, nebo moc nepochopila velmi nejasný výklad pana námìstka z nebeského ministerstva.
Když ten ji zarazil a øekl: „Tak to máme dva a pùl kreditu.“ To už naši tetièku polila hrùza a vyškrábla z pamìti, že ještì
pomáhala sousedùm pøi povodních a Charitì pøi Tøíkrálové sbírce, za což dostala další kredit. Zavrtìla hlavou a odevzdanì
šeptla: „Tak to mi už nezbývá, než se spolehnout na Boží milosrdenství.“ A sv. Petr se usmál a øekl: „100 kreditù!“ A pustil ji
do nebe…
I my dìláme, co je v našich silách, v první øadì pro naše klienty. Ale snažíme se pomáhat i v zahranièí, snažíme se i na
poli zákonodárném, hledáme finanèní zdroje, protože „stát“ už pøišel na to, že naše klienty – naše bližní neopustíme, by je
kolem mlha, zima a nevidíme dál než na krok.
A jsem si jist, že pokud udìláme, co umíme, a spolehneme se pøitom na Boží milosrdenství, pak získáme dostateèné
množství „nebeských kreditù“, abychom prorazili mlhou a høáli se na sluníèku radosti ze smysluplné práce.
A to pøeji všem, kdo doèetli až sem, a vìøte mi, že další stránky této naší výroèní zprávy vám dùvodù k radosti èi
zamyšlení dají dostatek.
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 nebo-li „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 a zástupce øeditele DCH HK ing. Jan Koèí.
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 pøes 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 bezmála 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.

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

koordinátorka Charit a sociálních 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

Marie Seidlová

ekonomka

Marcela Hledíková

úèetní

Bc. Alena Lorencová

koordinátorka projektù

PhDr. Kristýna Brichcínová

vedoucí projektu Nová nadìje

Jana Karasová

propagace a tisk

Ing. Václav Klamta

asistent pro statistiku a VT

Bc. Jiøí Havelka

koordinátor projektù

Jaroslav Pirohaniè

pracovník humanitárního støediska

Mgr. Marie Hubálková

koordinátorka CHOS

Mgr. Hana Drábková

sociální pracovnice a koordinátorka projektù

Mgr. Iva Špinlerová

sociální pracovnice

Marie Fantová

uklízeèka

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.

Pavel Drábek

koordinátor projektù

Bc. Vlaïka Dobešová

propagace a tisk, vzdìlávací integraèní kurzy èeštiny pro cizince
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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
(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.

DOMÁCÍ PÉÈE
CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ A PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
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.
CHOS Èervený Kostelec
CHOS Dolní Újezd
CHOS Havlíèkùv Brod (poboèky: Chotìboø, Pøibyslav, 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
CHOS Pardubicko
Poèet støedisek CHOS
CHOS Polièka
CHOS Studenec u Horek
Poèet klientù celkem
CHOS Trutnov
Poèet vykonaných návštìv celkem
CHOS Ústí nad Orlicí (poboèka: Èeská Tøebová, Choceò)
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15
5 704
309 580

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

Foto: Lubomír Kotek

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.
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 Kopidlno
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 Libáò
CHPS Lipnice nad Sázavou (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 Tøebosice
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

32
2 221
355 220
1 494

Øada støedisek domácí péèe nabízí klientùm také
zapùjèování zdravotních, rehabilitaèních nebo
kompenzaèních pomùcek. Dále i tzv. doplòkové
služby, jako je pedikúra apod.
5

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
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

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 lidi se zdravotním
postižením, poradnách pro obìti trestných èinù a domácího násilí.
Regionální pùjèovna kompenzaèních pomùcek, Letohrad
Odborné sociální poradenství a pùjèovna kompenzaèních a rehabilitaèních pomùcek, Litomyšl
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

2
1 187

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2008:
Golèùv Jeníkov, Želiv:

Rozšíøení sítì støedisek CHOS a CHPS (Oblastní charita Havlíèkùv Brod)
Oblastní charita Havlíèkùv Brod v roce 2008 rozšíøila svou sí støedisek Charitní ošetøovatelské služby (CHOS) o novou
poboèku v Golèovì Jeníkovì, dále pak nabídku sociálních služeb o 2 nová støediska Charitní peèovatelské služby v Golèovì
Jeníkovì a v Želivi.
Kopidlno a Libáò:

Charitní peèovatelská služba (Oblastní charita Jièín)
Oblastní charita Jièín v roce 2008 rozšíøila nabídku sociálních služeb o 2 støediska Charitní peèovatelské služby ve
mìstech Kopidlno a Libáò.

PÉÈE O SENIORY A NEMOCNÉ
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
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
Poèet uživatelù služeb celkem
6

2
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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
Dùm sv. Josefa - denní centrum pomoci pro seniory, Chotovic
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
44

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, Pardubice
Charitní odlehèovací služba, Holice
Charitní odlehèovací služba, Láznì Bohdaneè
Charitní odlehèovací služba, Moravany
Charitní odlehèovací služba Èervánky, Tøebosice
Duhové Atrium, Kutná Hora
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko, Pøelouè
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

8
151

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
Charitní podpora samostatného bydlení, Holice
Charitní podpora samostatného bydlení, Láznì Bohdaneè
Charitní podpora samostatného bydlení, Moravany
Charitní podpora samostatného bydlení, Tøebosice
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

5
17

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 služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Pardubice
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko, Pøelouè
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
200
7

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

POMOC TÌŽCE NEMOCNÝM

SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
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

8

1
374
30

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Zdravotní pobyty se zamìøením na rehabilitaci
Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou, Žireè
Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

1
197

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
442

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

9

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
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
163

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

1

Poèet klientù celkem

5

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2008:
Kraj Vysoèina:

Domácí hospicová péèe (Oblastní charita Havlíèkùv Brod a další oblastní charity v Kraji Vysoèina)
V roce 2008 podpoøil Kraj Vysoèina realizaci projektu Domácí hospicové péèe na svém území. V rámci tohoto projektu
tak od øíjna 2008 poskytují domácí hospicovou péèi všechny oblastní Charity na území Kraje Vysoèina, tj. na Jihlavsku,
Tøebíèsku, Žïársku, Pelhøimovsku a Havlíèkobrodsku. Domácí hospicová péèe je urèena nemocným v preterminálním
a terminálním stadiu života a jejich rodinám. Tato služba nabízí strávení posledních dní a týdnù života nemocného v domácím
prostøedí. Kombinuje v sobì péèi ošetøovatelskou a lékaøskou s pomocí v oblasti sociálnì-právní, psychologické a duchovní.

10

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

POMOC LIDEM S HANDICAPEM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉÈE

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
Dùm sv. Josefa - centrum osobní asistence, Chotovice
Osobní asistence, Chrudim
Charitní osobní asistence, Pardubicko
Charitní osobní asistence, Trutnov
Osobní asistence, Ústí nad Orlicí

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

7
144

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 osoby s mentálním postižením, Polièka
Stacionáø sv. Františka, Rychnov n/K
Dùm sv. Josefa – denní centrum pro mládež, Chotovice

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

4
49
11

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

13

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
168

Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Ambulantní
služby, popøípadì terénní služby, poskytované lidem se zdravotním postižením ohroženým sociálním vylouèením.
Otevøené dveøe, Polièka
A + D Klub Dobrý den, Kutná Hora
Komunitní a edukaèní centrum MAJÁK – klubová rukodìlná dílna, Kutná Hora
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
43

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 terapeutická dílna, Chotovice
AC dílny, Polièka
Rehabilitaèní dílna, Ledeè nad Sázavou
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
33

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

1

Poèet uživatelù služeb celkem

4

12

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
OSTATNÍ SLUŽBY
Chránìné dílny - Chránìné dílny nabízejí pracovní uplatnìní lidem zdravotnì znevýhodnìným na trhu práce –
osobám se sníženou pracovní schopností.
Chránìné dílny u sv. Anny, Žireè u Dvora Králové nad Labem
Restaurace Pohoda, Bartošovice v Orlických horách

Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

2
30

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2008:
Kutná Hora:

A+D – Klub Dobrý den (Oblastní charita Kutná Hora)
Klub „Dobrý den“ nabízí aktivizaèní programy osobám se zdravotním postižením, zejména lidem s chronickým
duševním onemocnìním. Tento nový projekt Oblastní charity Kutná Hora reaguje na absenci jakékoliv služby pro uvedenou
cílovou skupinu, jak bylo zjištìno pøi prùzkumech v rámci komunitního plánování mìsta. Posláním klubu je podpoøit
schopnost osob s duševním onemocnìním nebo jiným zdravotním postižením žít dùstojnì v pøirozeném prostøedí a odstranit
negativní dopady nemoci na kvalitu jejich života. Na programu je napø. rukodìlná dílna, klubové posezení, vycházky apod.
Náplò setkání je možné pøizpùsobit individuálnímu zájmu návštìvníkù.
Klub „Dobrý den“ nabízí také sociální poradenství pro jednotlivce a projektové poradenství pro svépomocné skupiny.
Další aktivitou klubu jsou schùzky svépomocných skupin zamìøené jednak na prosté setkávání, ale také na diskusi o rozvoji
služeb v regionu. Konkrétnì jde o svépomocnou skupinu Sdružení na pomoc mentálnì postiženým, a pro novì vznikající
skupinu osob s psychiatrickým onemocnìní (spolupráce s o.s. Šela a o.s. Vida Kolín).
Polièka:

Terapeutická dílna Obchod Fimfárum (Oblastní charita Polièka)
V bøeznu 2008 otevøela Oblastní charita Polièka Obchod Fimfárum jako ètvrtou terapeutickou dílnu, která je 2 dny
v týdnu urèena mentálnì postiženým klientùm AC dílen a 3 dny v týdnu klientùm Otevøených dveøí, tj. lidem s duševním
onemocnìním. Všichni klienti se zde za pomoci odborného pracovníka Charity uèí a nacvièují praktické dovednosti, jako je
napø. komunikace se zákazníky, pøejímaní zboží, úklid, poèítání, a dále sociální dovednosti, tj. pøekonávání studu a pocitu
stigmatizace, dochvilnost a další úkony potøebné v bìžném životì.
Veøejnost se v obchodì nejen seznamuje s úlohou, posláním a principy služeb Charity, ale má zde možnost ji i podpoøit.
Buï vìnováním daru (obvykle vìcného daru, který je pak v obchodì k prodeji), nebo nákupem zboží ve Fimfáru. Lidé zde
mohou nakoupit vìci nové i použité. Jsou zde k prodeji také výrobky klientù AC dílen a Otevøených dveøí. Prostøednictvím
Fimfára dochází i k rozvoji spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, kterým je zde umožnìn prodej výrobkù z jejich
dílen a propagace.
Polièka:

Sociální rehabilitace pro klienty centra Otevøené dveøe (Oblastní charita Polièka)
V záøí 2008 zaèalo støedisko Otevøené dveøe poskytovat lidem s duševním onemocnìním také pomoc v jejich domácím
prostøedí prostøednictvím terénního sociálního pracovníka službou sociální rehabilitace.
Rychnov nad Knìžnou:

Domovinka pro seniory (Farní charita Rychnov nad Knìžnou)
V roce 2008 otevøela Farní charita Rychnov nad Knìžnou ve Stacionáøi sv. Františka Domovinku pro seniory. Jejím
posláním je poskytnout v rámci denního nebo týdenního pobytu službu seniorùm z Královéhradeckého kraje, popø. i z jiných
lokalit. Domovinka seniorùm nabízí podporu a pøíjemné zázemí pro rozvoj jejich schopností a dovedností, možnost dopravy,
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím, aktivizaèní èinnosti pro zachování vìdomostí, návykù
a sebeobslužnosti, které vedou ke kvalitnímu životu ve stávající rodinì nebo mimo vlastní rodinu bez ztráty spoleèenských
kontaktù.
Aktivizaèní program v Domovince respektuje zájmy, potøeby a preference seniorù. Je zamìøen pøedevším na posílení
jejich sebevìdomí, sebevyjádøení a seberealizaci. Umožòuje seniorùm smysluplnì naplnit volný èas, užívat si pøítomnosti
ostatních seniorù a personálu, získat nové zkušenosti - vzájemné sdílení, èetba, odpoèinkové èinnosti, poslech hudby,
pøedèítání, besedy. V nabídce je také možnost využívání poèítaèe vèetnì seznámení se základy práce na PC nebo trénink
pamìti.
Souèástí programu je zdravotní a ošetøovatelská péèe, skupinové nebo individuální cvièení, doprovod na rehabilitaci,
dopomoc pøi sebeobslužných úkonech (jídlo, hygiena apod.), odpoèinek a rekreaèní èinnosti na zahradì, procházky.
Bartošovice v Orlických horách:

Chránìná dílna Restaurace Pohoda (Farní charita Neratov)
V roce 2008 Farní charita Neratov v obci zahájila provoz chránìné dílny Restaurace Pohoda, která zamìstnává lidi se
ZPS (zmìnìnou pracovní schopností).
13

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

PÉÈE O MATKY S DÌTMI
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

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 – azylový dùm pro matky s dìtmi a rodiny s dìtmi, Kutná Hora
SV. ANNA Domov pro matky s dìtmi, Náchod

Poèet støedisek celkem

4

Poèet uživatelù služeb celkem

488

Celková kapacita

187

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.
Domov pro matky s dìtmi, Hradec Králové

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

14

1
145

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

Mateøské centrum Ledòáèek, Ledeè nad Sázavou
Mateøské centrum Mozaika, Letohrad
Rodinné centrum Kubíèek, Pøelouè
Rodinné centrum Kopretina, Sloupnice
Mateøské centrum Rolnièka, Svìtlá nad Sázavou
9

Poèet klientù celkem

7 754

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2008:
Pøelouè:

Rodinné centrum Kubíèek (Charita Pøelouè)
V bøeznu 2008 Charita Pøelouè otevøela nové zaøízení Rodinné centrum Kubíèek. Centrum nabízí maminkám (rodièùm)
s dìtmi tvoøivé, sportovní a vzdìlávací aktivity (besedy s pozvanými hosty apod.), dále také jednorázové akce (napø. Den pro
rodinu v kvìtnu ad.). Rodièe mají možnost se spoleènì podílet na tvorbì programu centra a uplatnit své nápady.

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
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.
Obèanská poradna, Dvùr Králové nad Labem
Obèanská poradna, Havlíèkùv Brod
Obèanská poradna, Hoøice
Obèanská poradna, Jaromìø
Obèanská poradna, Chrudim
Poèet støedisek celkem

Obèanská poradna, Polièka
Obèanská poradna, Ústí nad Orlicí
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové
A + D – odborné sociální poradenství, Kutná Hora
Pøístav – odborné sociální poradenství, Kutná Hora
10

Poèet uživatelù služeb celkem

3 697

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, Hradec Králové
Poèet støedisek celkem

1

Poèet uživatelù služeb celkem

112
15

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
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
Poèet uživatelù služeb celkem

53

Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro lidi bez domova, HK

Celková kapacita

28

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

Nízkoprahová denní centra

Poèet støedisek celkem

1

1

Poèet uživatelù služeb celkem

37

Celková kapacita

11

- 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

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

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

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
16

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
371

1
181

1
32

1
132

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT

OSTATNÍ STØEDISKA POMOCI
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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.
Støelka, Dvùr Králové nad Labem
Nízkoprahový klub pro dìti a mládež Exit, Jièín
Domek, Èáslav
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež Maják, Kutná Hora
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
Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

7
1 162

17

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
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
Komunitní edukaèní centrum Maják, Kutná Hora

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

2
83

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.
A + D AHOJ – sociální rehabilitace, Kutná Hora
Byty sociální rehabilitace, Havlíèkùv Brod
Byty sociální rehabilitace, Humpolec

Poèet støedisek celkem
Poèet uživatelù služeb celkem

3
44

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 uživatelù služeb celkem

1
1 524

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.
Kruh dobrovolníkù, Hradec Králové
A + D – Dobrovolnické centrum, Kutná Hora
Dobrovolnické centrum, Pøelouè

Poèet støedisek celkem
Poèet dobrovolníkù celkem

3
132

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.
Nová šance, Dvùr Králové nad Labem
Aktivní pøístup, Hradec Králové
Sociálnì-pracovní integrace, Chotovice
Prádelna – chránìná pracovní místa, Chotovice
Vzdìlávací program pro osoby znevýhodnìné pøi vstupu na trh práce, Letohrad

Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

5
301

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

Poèet støedisek celkem
Poèet klientù celkem

3
1 038

Ostatní projekty - Charity realizují také další projekty sociální intervence a vzdìlávací aktivity.
Nová nadìje, Nové Mìsto nad Metují
Domek – klub pìstounských rodin, Èáslav

18

Poèet projektù celkem
Poèet klientù celkem

2
701

CELKOVÝ PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2008:
Humpolec:

Byty sociální rehabilitace (Oblastní charita Havlíèkùv Brod)
Jde o pobytové zaøízení pro mladé plnoleté osoby opouštìjící ústavní zaøízení nebo pìstounskou péèi, kteøí nemají žádné
sociální zázemí a vyøešenou bytovou situaci. Tuto službu poskytuje Oblastní charita Havlíèkùv Brod v Humpolci od bøezna
2008. Vedle poskytnutí ubytování nabízí tìmto mladým lidem také individuální resocializaèní program, sociální poradenství,
dále pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí, zprostøedkování kontaktu
s odborníky, pùjèení pomùcek a literatury, pomoc pøi zaèleòování se do spoleènosti (napø. pøi hledání práce a trvalého
bydlení).
Èáslav:

Domek – klub pìstounských rodin (Oblastní charita Kutná Hora)
Klub pìstounských rodin je urèen na pomoc rodinám s dìtmi do 18 let v pìstounské péèi. Klub se zamìøuje na tyto
služby: podpora institutu pìstounské péèe; zvyšování znalostí a dovedností pìstounù, dále také kvality rodinných vztahù
v pìstounských rodinách a prevence syndromu vyhoøení u pìstounù ad.

POMOC UPRCHLÍKÙM A CIZINCÙM
SPEKTRUM SLUŽEB V R. 2008:
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
193
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V R. 2008:
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 roce 2008 smìøovala humanitární pomoc Charity ÈR napø. do Mongolska,
Barmy, Gruzie, na Haiti, do Konga a také do záplavami postiženého Slovenska.
Diecézní charita Hradec Králové v této oblasti realizuje projekt Adopce na dálku® – viz kapitola PØEHLED ÈINNOSTI
DIECÉZNÍ CHARITY HK.

19

PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK

POMOC UPRCHLÍKÙM A CIZINCÙM

Foto: Lubomír Kotek

Foto: Lubomír Kotek

Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) poskytuje pomoc uprchlíkùm a cizincùm v rámci sítì
poraden Charity ÈR od roku 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.: Poradna
pro uprchlíky Praha, Centrum pro otázky migrace, UNHCR, OPU, SOZE, Poradna pro integraci, Poradna pro obèanství,
zastupitelské úøady ÈR v zahranièí, zastupitelské úøady v ÈR, 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 ÈR), MPSV ÈR, MZ ÈR
a PoS Kostelec nad Orlicí.
Od roku 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 aktivity pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany

20

PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK

Foto: Lubomír Kotek

Poradna pro cizince a uprchlíky
ÈINNOST V ROCE 2008:
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 193 cizincùm z 28 zemí, z toho 3 uživatelùm služeb bez státní pøíslušnosti. 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 roce 2008 využilo
nabídky kurzu èeštiny 15 cizincù a uprchlíkù. Dále byly v rámci projektu v Integraèním azylovém støedisku (IAS) Josefov
poskytovány ubytovaným azylantùm služby sociálnì-právního poradenství se zamìøením na jejich integraci.
V rámci Poradny pro cizince a uprchlíky byl také realizován projekt Asistenèní systém zamìstnávání Ukrajincù v ÈR.
Èinnost v roce 2008 podpoøili: MPSV ÈR, MVÈR, Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.
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PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK
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 2x týdnì po celý rok. Poradenských služeb využilo celkem 311 klientù ze 43 zemí, z toho 3 klienti bez státní
pøíslušnosti.
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 2008 podpoøili: Evropský uprchlický fond (EUF), Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.

Služby sociálního šatníku v PoS MV ÈR
ÈINNOST V ROCE 2008:
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 188 klientù z celkem
31 zemí.
Projekt v roce 2008 podpoøili: SUZ MV ÈR, Tøíkrálová sbírka.

Zájmové aktivity pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany
ØEZBÁØSKÁ DÍLNA, DÍLNA RUÈNÍCH PRACÍ A HUDEBNÍ DÍLNA
ÈINNOST V ROCE 2008:
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, Koncert pro Hradec Králové – Pavel Dobeš a zahranièní
hosté).
Projekt v roce 2008 podpoøili: Evropský uprchlický fond (EUF), SUZ MV ÈR, Královéhradecký kraj, 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.

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC CIZINCÙM A UPRCHLÍKÙM
JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM UPRCHLICKÝM FONDEM, 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

Foto: Pavel Zuchnický

Posláním projektu Adopce na dálku® je podpora vzdìlání dìtí z nejchudších indických rodin, aniž by musely opustit své
rodinné a kulturní zázemí. V praxi probíhá tak, že se koordinátor projektu v ÈR snaží vyhledat co nejvíce dárcù, kteøí by byli
ochotni „na dálku adoptovat“ chudé dítì z Indie a podporovat finanèní èástkou 5000 Kè roènì jeho vzdìlání a základní
zdravotní péèi. Jde o závazek na dobu minimálnì 1 roku.
Diecézní katolická charita Hradec Králové zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve
státì Karnataka. V roce 2005 byl projekt rozšíøen 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 projektu Adopce na dálku® jsou v Indii realizovány také návazné humanitární projekty zamìøené na podporu
výstavby bydlení a vzdìlávacích zaøízení pro chudé.

ÈINNOST V ROCE 2008:
V roce 2008 se do Adopce na dálku® zapojilo 505 nových dárcù, z toho 34 organizací a škol. Do projektu se zapojují jak
jednotlivci, tak rodiny, studenti, školy, rùzná spoleèenství lidí, kolektivy zamìstnancù atd.
Díky finanèní podpoøe dárcù bylo k 31. 12. 2008 do projektu zapojených 3 594 chudých indických dìtí.
V prùbìhu roku 2008 byla u 111 indických studentù zapojených do Adopce na dálku® ukonèena podpora, a to zejména
z dùvodù završení jejich studia, uzavøení manželství, pøesídlení rodiny dítìte za hranice diecéze anebo z politických dùvodù.
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 roce 2008 koordinátoøi projektu uspoøádali 26 pøednášek o Adopci na dálku® a životì v Indii pro veøejnost, studenty
a dárce. Také v uplynulém roce se na nás obrátila øada studentù našich støedních a vysokých škol s žádostí o informace
o charitní práci a o Adopci na dálku®. Nìkteøí ze studentù se stali našimi dobrovolníky a vypomáhají napø. v administrativì
spojené s projektem. Tato spolupráce je oboustrannì obohacující.

Dohled nad podporovanými dìtmi v Indii
Koordinátoøi v Indii kontrolují, zda chodí podporované dìti øádnì a pravidelnì do školy. Sledují a podporují rozvoj
studentù v intelektuální, spoleèenské, fyzické i duchovní oblasti. V pøípadì potøeby poskytují podporovaným dìtem
douèování, zejména pak školákùm, kteøí pocházejí z velmi chudých pomìrù a jsou slabší ve studiu. V roce 2008 pro
podporované dìti opìt zorganizovali prázdninové tábory, kde chlapci a dìvèata prošli i øádnou lékaøkou prohlídkou.
V rámci projektu koordinátoøi v Indii navštìvují rodiny podporovaných dìtí a školy, do kterých chodí, dále poøádají
setkání s rodièi, jakým bylo napøíklad vánoèní setkání. Snaží se rodièe motivovat k tomu, aby posílali své dìti pravidelnì do
školy a dbali o jejich vzdìlání. Vysvìtlují rodièùm 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 mùže obèas dojít k nedorozumìním. Ta se zatím všechna podaøila vysvìtlit ke spokojenosti dárcù.

Prázdninové tábory pro podporované dìti
V kvìtnu 2008 probìhly v Indii prázdninové tábory pro podporované dìti. Zúèastnily se jich dìti z rùzných oblastí.
Táborové aktivity byly zamìøeny na hodnoty jako jsou pøátelství, pravdomluvnost a upøímnost, týmová práce, rùzné užiteèné
dovednosti, poradenství ohlednì povolání, dobré návyky atd. Dìti si užily tanec, zpìv, výlet, táborový oheò, hry a sport. Pøi
tìchto aktivitách mìly dìti možnost poznat a projevit vlastní skryté schopnosti a talenty. Koordinátoøi a dobrovolníci se snažili
dát dìtem ze sebe to nejlepší. Tábory byly pro všechny velkým pøínosem.

Návštìva indických partnerù v ÈR
V listopadu 2008 pøijel do ÈR indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore, dlouholetý partner Diecézní
charity v projektu Adopce na dálku®, aby podìkoval èeským dárcùm za podporu chudých indických dìtí v Indii.
V prùbìhu svého týdenního pobytu arcibiskup Most. Rev. Dr. Moras navštívil èeské školy, které jsou zapojeny do Adopce
na dálku®, anebo se o tento projekt zajímají. V den státního svátku 17. 11. se indický arcibiskup setkal s diecézním biskupem
Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP a zúèastnil se mše svaté za obìti totalitních režimù v katedrále sv. Ducha v Hradci
Králové. Veèer 20. 11. indický arcibiskup navštívil benefièní koncert Evy Pilarové, který uspoøádalo biskupství
královéhradecké v rámci Celostátního setkání animátorù v Hradci Králové. Z výtìžku tohoto koncertu byl podpoøen projekt
„Domky pro chudé“ v Indii, návazný projekt Adopce na dálku. Arcibiskup Most. Rev. Dr. Moras se také setkal s médii, které
informoval o politických a náboženských nepokojích v Indii po tamních volbách v srpnu 2008.
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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 roku 2003. Jde
o výstavbu nebo opravu
nenároèných domkù pro
chudé rodiny bez dùstojného
pøístøeší. Ve vìtšinì pøípadù
jde o vdovy s dìtmi nebo
mnohoèetné rodiny, které
pøišly o bydlení v dùsledku
živelné události anebo je
sužuje nemoc nìkterého
z èlenù rodiny.
V roce 2008 byl tento
humanitární projekt podpoøen
z Tøíkrálové sbírky èástkou
391 498,- Kè. Dále na tento
projekt v uplynulém roce
pøispìli také dárci Adopce na
dálku® celkovou èástkou 289
Foto: Pavel Zuchnický
126,- Kè. Díky podpoøe od
všech dárcù projektu mohlo být v roce 2008 v Indii postaveno 5 nových domkù a 7 domkù opraveno. Projekt byl realizován na
území indické diecéze Belgaum ve spolupráci s obcemi, ve kterých byly domy postaveny nebo opraveny.
Od zahájení projektu bylo postaveno 42 domkù a opraveno 16 domkù pro nejchudší rodiny, jejichž èlenové se èasto
snaží vypomoci alespoò vlastní prací.

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. Ve škole je pro nì zajištìna veškerá péèe vèetnì ubytování. Tato škola je jednou z mála v Karnatace, kde se
vyuèuje místním úøedním jazykem Kanada.
V roce 2008 bylo do internátní školy umístìno 55 dìtí, které mohou školu navštìvovat právì díky všem štìdrým dárcùm.
V roce 2008 dárci z ÈR tento projekt podpoøili celkovou èástkou 168.950,- Kè. V uplynulém roce tak mohlo být dokonèeno
zdìné oplocení areálu školy, podaøilo se vybudovat umývárnu a dostavìt studovnu. I když je vìtší èást budovy již v provozu,
není úplnì dokonèena. Je potøeba ještì zajistit zastøešení umývárny a vybavit školní studovnu a ložnice internátu potøebným
nábytkem a zaøízením.

KOSTEL SV. JOSEFA A VZDÌLÁVACÍ STØEDISKO V MANSAPUR
Výstavbu kostela sv. Josefa a vzdìlávacího støediska pro chudé v indickém Mansapur podpoøily tisíce èeských dárcù ve
veøejné sbírce „Hledáme tisíc Josefù“, která byla zahájena v bøeznu 2007. Její výtìžek èiní zatím bezmála 1 mil. Kè.
Po pøekonání øady byrokratických problémù v prùbìhu roku 2008 se indickým partnerùm nakonec podaøilo získat
vhodný pozemek pro stavbu kostela a vzdìlávacího støediska v Mansapur do vlastnictví biskupství v diecézi Belgaum. Byla
podána žádost o stavební povolení a v kvìtnu 2009 by mìla být stavba zahájena.
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, polohovací elektrická 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 2008:
K 31.12.2008 bylo v pùjèovnì evidováno 7 ks køesel Halesworth a 9 ks køesel Omega, 4 elektrické vanové zvedáky a 4
elektrická polohovací lùžka. V tomto roce byla zapùjèena 3 speciální køesla a 2 polohovací elektrická lùžka. Služeb pùjèovny
využilo od zaèátku její èinnosti celkem 33 uživatelù, z toho 5 uživatelù v roce 2008.
DCH HK pokraèovala ve spolupráci se Spoleèností pro pomoc nemocným HCH.
Projekt v roce 2008 podpoøili: Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.
Kontakt: Tel. 495 063 135

NOVÁ NADÌJE, Nové Mìsto nad Metují
SPEKTRUM SLUŽEB:
Diecézní katolická charita Hradec Králové v Novém Mìstì nad Metují realizovala výchovnì-vzdìlávací projekt pro
rodiny NOVÁ NADÌJE. Konzultaèní a pøednášková èinnost byla zamìøena na problematiku mezilidských vztahù, komunikaci
v rodinì a mezi partnery, výchovné problémy u dìtí, rozvoj osobnosti, komunikaèních aktivit a dovedností, zvládání
krizových situací ad.
Základní ideou projektu byla podpora a výchova mladých lidí k odpovìdnému a fungujícímu partnerství, manželství
a rodièovství.

ÈINNOST V ROCE 2008:
V roce 2008 využilo nabídky konzultaèní èinnosti v rámci projektu NOVÁ NADÌJE celkem 480 klientù. Pøednášek se
zúèastnilo 205 klientù.
Realizaci projektu zajišovala psycholožka PhDr. Kristýna Brichcínová.
Projekt v roce 2008 podpoøili: MPSV ÈR, Mìsto Nové Mìsto n. Met., Tøíkrálová sbírka, dárci.
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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
spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem 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 HK, 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 2008:
V roce 2008 využilo nabídky práce v rámci projektu „Aktivní pøístup“ 26 osob znevýhodnìných na trhu práce,
pøedevším obyvatel azylových domù v Hradci Králové, z toho 4 ženy.
Projekt v roce 2008 podpoøili: Evropská unie – Evropský sociální fond a Èeská republika, Tøíkrálová sbírka, Nadace OKD.

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

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Diecézní kat. 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 roku 2000 ve snaze obnovit
tradici svátkù Tøí králù a souèasnì umožnit spoluobèanùm podílet se na charitní èinnosti. V r. 2008 se do této sbírky
v královéhradecké diecézi zapojilo 29 profesionálních a dobrovolných Charit. V domácnostech, institucích i v ulicích mìst
a obcí koledovalo 1993 skupinek tøí králù, kterým se podaøilo vybrat do kasièek témìø 8 mil. Kè (7 938 591,50 Kè).

PØEHLED PROJEKTÙ Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008
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 – nákup zdravotnických pomùcek pro Hospic Anežky Èeské
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – pøímá pomoc sociálnì slabým rodinám a lidem tìlesnì postiženým
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 – pøíspìvek na vybavení a provoz Domova pro matky s dìtmi
OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍÈKÙV BROD – pøíspìvek na nákup auta a spec. pomùcek na rozjezd domácí hospicové péèe
FARNÍ CHARITA CHRUDIM – provoz Obèanské poradny
FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNÌŽNOU – pøíspìvek mentálnì postiženým ve Stacionáøi sv. Františka
OBLASTNÍ CHARITA POLIÈKA – vybavení a provoz terapeutické dílny-prodejny pro osoby s duševním onemocnìním
a osoby s mentálním postižením
CHARITA PØELOUÈ – provoz Rodinného centra Kubíèek v Pøelouèi
FARNÍ CHARITA STUDENEC – nákup zdravotnických pomùcek do pùjèovny
FARNÍ CHARITA NOVÉ HRADY – podpora vzdìlávacího projektu pro klienty Charity
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV – pøíspìvek na provoz osobní asistence
FARNÍ CHARITA LITOMYŠL – pøíspìvek na nákup vozidla pro Charitní peèovatelskou službu
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA – pøíspìvek na provoz Dobrovolnického centra v Èáslavi
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Prùvod Tøí králù na koních v Polièce

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: DCH HK, která zajišovala organizaci Tøíkrálové sbírky v královéhradecké diecézi, použila
dalších 15% výtìžku na podporu vlastních projektù zamìøených na pomoc cizincùm a uprchlíkùm, èást prostøedkù pomohla
nemocným Huntingtonovou chorobou, osobám znevýhodnìným na trhu práce, pøispìla na realizaci projektu Adopce na
dálku® v Indii, podpoøila rodinné aktivity v rámci projektu Nová nadìje, èást výtìžku byla použita na provoz humanitárního
skladu.
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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P. Franz J. Hoffmann èestným prezidentem Diecézní charity HK
V kvìtnu 2008 byl jmenován „èestným prezidentem
Diecézní charity Hradec Králové“ P. Franz Josef Hoffmann
z nìmecké diecéze Paderborn. Dekret s ocenìním pøevzal
z rukou královéhradeckého biskupa Dominika Duky OP 11. 5.
2008 na slavnostní mši sv. v katedrále Sv. Ducha. P. Franz Josef
Hoffmann je také èestným kanovníkem kolegiátní kapituly
v Litomyšli. Již øadu let podporuje královéhradeckou diecézi
a byl napøíklad oporou arcibiskupovi Karlu Otèenáškovi ještì
v dobì jeho pùsobení v Trmicích na severu Èech pøed rokem
1989. P. Hoffmann je také dlouholetým pøíznivcem Diecézní
charity HK a podporuje její èinnost od jejího vzniku v roce
1992. Také díky jeho finanèní pomoci vznikla v naší diecézi
napø. taková charitní zaøízení, jako je Stacionáø sv. Františka
v Rychnovì n. Knìž., Hospic Anežky Èeské v Èerveném
Kostelci nebo Dùm pokojného stáøí sv. Kryštofa v Ústí nad
Orlicí-Kerharticích.

Návštìva z Indie
V listopadu 2008 pøijel do ÈR indický arcibiskup Most. Rev. Dr. Bernard Moras z Bangalore, dlouholetý partner Diecézní
charity HK v projektu Adopce na dálku®, aby podìkoval èeským dárcùm za podporu chudých indických dìtí v Indii. Více viz
kapitola PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY HK - Adopce na dálku® na str. 23.

1. Celostátní konference zdravotních sester
Ve dnech 25. – 26. 9. 2008 uspoøádala Charita ÈR v prostorách Nového Adalbertina Hradec Králové 1. Celostátní
konferenci pro zdravotní sestry pod záštitou Èeské asociace sester, o.s. Na dvoudenní konferenci se sjela stovka zdravotních
sester z celé rep. i hosté ze Slovenska. V jednotlivých blocích probíhaly prezentace a diskuze na témata týkající se zejména nové
legislativy ve zdravotnictví, kvality poskytování zdravotní péèe a personálního zajištìní zdravotních služeb. Úèastníci
konference si také mìli možnost vzájemnì vymìnit své zkušenosti z poskytování zdravotních služeb ve svých zaøízeních.
„Nejen profesionalita poskytování zdravotních služeb, ale také pøístup ke klientovi je na prvním místì,“ promluvil
k pøítomným pøi zahájení konference RNDr. Jiøí Stejskal, øeditel Diecézní charity Hradec Králové. Na jeho slova navázal øeditel
Charity ÈR ing. Oldøich Haièman, který ve své prezentaci rovnìž zdùraznil vyvážený pomìr mezi profesionalitou a službou
srdcem v charitní péèi. „Sestra je ta, kdo jde s pacientem, kdo témìø patøí do rodiny,“ poukázal na lidskou stránku péèe
o nemocné Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity HK.
Tato konference byla zaøazena do systému celoživotního vzdìlávání a úèast byla hodnocena kreditními body.
Generálním sponzorem konference byla spoleènost SCA Hygiene Produkt, s.r.o.

Koncert pro Hradec Králové
V øíjnu 2008 (23. 10.) spolupoøádali Diecézní charita
Hradec Králové s Hradeckou kulturní a vzdìlávací spoleèností
s.r.o. propagaèní Koncert pro Hradec Králové aneb „Pavel
Dobeš & jeho zahranièní hosté“. Tento multikulturní koncert se
konal ve Velkém sále Adalbertina Hradec Králové a vystoupili
na nìm hosté ze ètyø kontinentù. Evropu zastoupila arménská
zpìvaèka Alvina Aghajanyan, dále houslový virtuóz Vladimír
Sokyrko, pianistka Ilona Iljina-Vávrová a písnièkáø Saša
Balanga, všichni pùvodem z Ukrajiny. Za Asii se pøedstavila
japonská violistka Eriko-Špinglová Araki a za Ameriku zpìvák
a saxofonista David Wiljo Kangas z USA. Afriku a další
kontinenty zastoupily dìti uprchlíkù ze souboru Vlaštovky,
který vede Alvina Aghajanyan pod záštitou diecézní charity
v Pobytovém støedisku MV ÈR v Kostelci nad Orlicí. Pavel
Dobeš se kromì zpívání pøedstavil také v netradièní roli
moderátora celého multikulturního veèera.
Všichni sólisté jsou profesionální umìlci, kteøí našli svùj nový domov v Královéhradeckém kraji stejnì jako Pavel Dobeš.
Idea realizovat tuto multikulturní akci vznikla na pùdì Diecézní charity HK, kde si nìkteøí z úèinkujících cizincù zdokonalují
svou èeštinu v rámci integraèních vzdìlávacích kurzù.
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Prezentace na Týdnu vzdìlávání dospìlých v Královéhradeckém kraji
V listopadu 2008 Diecézní charita HK prezentovala vzdìlávací kurzy pro cizince, které poøádá v rámci Poradny pro
cizince a uprchlíky, a dále projekt Adopce na dálku® na akci Týden vzdìlávání dospìlých v Královéhradeckém kraji. Cílem
celé aktivity je seznámit veøejnost s významem a možnostmi celoživotního uèení a nabídnout konkrétní vzdìlávací pøíležitosti
v kraji. Zámìrem akce je zdùraznit význam dalšího vzdìlávání pro zvyšování kvalifikace, uplatnìní a udržení se na trhu práce
a umožnit zamìstnavatelùm dialog o potøebách dalšího vzdìlávání.

Èesko-nìmecká studentská výmìna
Diecézní charita HK v roce 2008 opìt zprostøedkovala ve spolupráci s Caritasverband Hechingen a Erzbischöfliches
Kinderheim Sigmaringen výmìnu èeských a nìmeckých studentù. Žáci Sonnenlugenschule Mengen pøijeli na podzim 2008
za svými kamarády do ÈR, kteøí pro nì pøipravili bohatý program – výlety za poznáním, sportovní akce ad. Studenti
Biskupského gymnázia B. Balbína H.K. se na oplátku plánují vydat do Nìmecka za studenty z Mengenu na jaøe 2009.
Zámìrem výmìnných pobytù èeských a nìmeckých studentù je pøispìt k odstranìní vzájemných pøedsudkù z minulosti.
Mladí lidé mají možnost nenucené komunikace pøi spoleèných akcích, rozšiøují si svùj obzor o poznání kultury národa, se
kterým už nìkolik století žijeme v sousedství. Èeští studenti se mohou také zdokonalit v nìmèinì. Cílem této akce je rovnìž
seznámit mladé lidi se sociálními aktivitami a projekty v ÈR a Nìmecku.
V roce 2008 finanènì podpoøilo projekt studentské výmìny Mìsto Hradec Králové.

Kampaò s Nadací Èeské spoøitelny 2008
V roce 2008 úspìšnì pokraèovala spolupráce Nadace Èeské spoøitelny a Charity ÈR. V královéhradecké diecézi Nadace ÈS
v rámci této spoleèné kampanì finanènì podpoøila zaøízení Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, které provozuje
Oblastní charita Havlíèkùv Brod. V denním centru mohou senioøi pobývat, zatímco jejich rodinní pøíslušníci jsou v práci. Jsou
zde pro nì pøipraveny pravidelné denní programy – ruèní práce, trénování pamìti, kavárnièky, výlety, návštìvy kulturních
a dalších akcí. Z pøíspìvku Nadace ÈS byla zakoupena polohovací relaxaèní vana, která slouží klientùm Astry a také seniorùm
žijícím v Domì s peèovatelskou službou, kde denní centrum pro seniory sídlí.

Den charity 2008
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. na Pardubicku, v Polièce, Litomyšli, Rychnovì nad Knìžnou
a Jilemnici. V Hradci Králové se pøi této pøíležitosti uskuteènil „táborák“ v areálu Domu Matky Terezy pøístupný veøejnosti.
V Èerveném Kostelci probìhla odborná konference na téma „Ochrana lidského života od poèátku až do jeho závìru.“
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. 9.), patrona a zakladatele moderní charitativní èinnosti. Tyto akce nejsou spojeny s žádnou finanèní sbírkou.
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Mezinárodní projekt spolupráce
V roce 2008 podpoøila rada Pardubického kraje mezinárodní projekt Spolupráce Charit Pardubického kraje s Prešovským
samosprávnym krajem. Cílem projektu je navázání kontaktù s Charitami a dalšími poskytovateli sociálních služeb
v Pardubickém a partnerském kraji na Slovensku.
V záøí 2008 se zástupci Charit Ústí nad Orlicí, Pøelouè, Polièka a Litomyšl vydali na Slovensko, kde si prohlédli napø. útulek
pro romské dìti a další zaøízení v Košicích, Prešovì a okolí, které provozují Gréckokatolická charita Prešov a Arcidiecézní
charita Košice. Slovenské stranì také pøedali finanèní pøíspìvek na pomoc postiženým záplavami. V øíjnu 2008 pøijeli zástupci
Arcidiecézní charity Košice do Èech a navštívili Azylový dùm v Hradci Králové, Hospic Anežky Èeské v Èerveném Kostelci,
respitní zaøízení Jindra v Litomyšli, AC dílny a obchùdek Fimfárum v Polièce a Jakub klub a Rodinné centrum Kubíèek
v Pøelouèi. Na Krajském úøadì v Pardubicích probìhlo také setkání s radním pro sociální vìci Bc. Miloslavem Macelou.

Charitní pou u sv. Anny v Pohledu
V záøí 2008 se u sv. Anny v Pohledu konala již druhá Charitní pou, kterou zorganizovala Oblastní charita Havlíèkùv Brod
ve spolupráci s obcí Pohled a pohledskou farností u pøíležitosti Dne Charity. Mši sv. sloužil Mons. Antonín Duda, který na
poèátku 90. let významnì podpoøil vznik havlíèkobrodské Charity. Po mši sv. si poutníci mohli zakoupit výrobky klientù Charity
nebo zúèastnit her pro dìti, které byly zamìøeny na smyslové schopnosti a znalosti. Na besedì na téma „Hranice pomoci“
hovoøil prezident Diecézní charity HK Mons. Josef Suchár o právech a odpovìdnosti, úctì k rodièùm, vztahùm v rodinì èi
zážitcích z Indie. I pøes nepøízeò poèasí se pou tìšila hojné úèasti.

„Jsme na jedné lodi“
Jakub Burda, klient Denního stacionáøe Oblastní charity Polièka, pøedstavil své kresby také za hranicemi Polièky na výstavì
pod názvem „Jsme na jedné lodi“, kterou v dubnu 2008 uspoøádalo Mìstské kulturní støedisko v Adamovì u Brna. Pøi malování
Jakub projevuje cit pro barvy, pro jejich kombinaci, a lidem se jeho abstraktní díla líbí. V rámci výstavy pøedstavili své práce také
klienti Chránìné dílny Oøechov u Brna, Sdružení Podané ruce, Kolpingova rodina Blansko, øezbáø Ladislav Neèas a fotografka
Eva Fleischerová.

Mosty 2008
Domov sv. Josefa v Žirèi byl nominován na cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ÈR – Mosty 2008, a to za
mimoøádnou péèi o osoby s roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Smyslem ceny je ocenit akt, projekt èi osobnost, jež
významným zpùsobem zlepšují postavení obèanù se zdravotním postižením v ÈR. Domov svatého Josefa byl nominován
v kategorii nestátní subjekt za mimoøádnou aktivitu nebo èin ve prospìch obèanù se zdravotním postižením.

Pamìtní medaile Mìsta Lanškroun
Marie Vacníková, vrchní sestra Charitní ošetøovatelské a peèovatelské služby Lanškroun, byla v øíjnu 2008 (29. 10.)
ocenìna Pamìtní medailí Mìsta Lanškroun za dlouholetý obìtavý pøístup k výkonu nároèné ošetøovatelské práce. Pamìtní
medaili jako výraz podìkování všem ocenìným pøedal starosta Mìsta Lanškroun v prostorách lanškrounského zámku. Mezi
ocenìnými byli obèané, kteøí vìnují èást svého volného èasu práci pro jiné a mnozí svou prací také výraznì pøispìli
k zviditelnìní mìsta.

2. místo v soutìži Velké srdce
Marie Macková, vedoucí støediska A+D Kutná Hora, v øíjnu 2008 získala 2. místo v soutìži spoleènosti Avon v èasopisu
Cosmopolitan „Velké srdce“. Výhra 30 tis. Kè umožnila pøestìhování støediska A+D, které pomáhá lidem s duševním i jiným
tìlesným postižením a také nezamìstnaným, do nových prostor v Tylovì ulici.

Ocenìní dobrovolníkù Charit
Dvì dobrovolnice Oblastní charity Hradec Králové, sl. Michaela Kamenická a paní Marie Dráhová, byly ocenìny v rámci
Dne dobrovolníkù Východních Èech. Sl. Kamenická získala „Cenu partnerù“ a paní Dráhová „Cenu odborné poroty“. Na
slavnostním galaveèeru ve VÈD Pardubice obì obdržely originální keramické andìly. Michaela Kamenická dennì docházela
za pacienty - 90letými manžely - do LDN Hradec Králové. Díky jejím návštìvám a péèi se zdravotní stav manželù zlepšil
natolik, že byli propuštìni domù, kde je sl. Kamenická dále navštìvuje a pomáhá jim. Druhá ocenìná paní Marie Dráhová 2
roky pravidelnì dochází do Domova pro matky s dìtmi H.K., kde douèuje dìti a doprovází je na pobytové zájezdy v pøírodì.

Firemní dobrovolníci v Oblastní charitì HK
Skupina 4 firemních dobrovolníkù - zamìstnancù spoleènosti ÈEZ - se 20. 5. 2008 zúèastnila dobrovolnického dne
v Domì Matky Terezy pro muže bez domova. Dobrovolníci zde pomáhali s úklidem tohoto zaøízení Oblastní charity Hradec
Králové. Akci zprostøedkovalo Fórum dárcù, které se už nìkolik let vìnuje firemnímu dobrovolnictví v ÈR. Setkání
s dobrovolníky bylo pøínosné i pro klienty Charity, v tomto pøípadì pro muže bez domova, kteøí mìli možnost komunikovat
s lidmi, se kterými by se za normálních okolností asi nesetkali.

Nové auto pro Charitní peèovatelskou a ošetøovatelskou službu
International Power Opatovice, a.s. darovala 23. 5. 2008 Oblastní charitì Hradec Králové novou Škodu Fabia Combi, která
slouží Charitní peèovatelské službì k zajištìní poskytování služeb v domácnostech klientù. Stejný automobil byl èlenem
pøedstavenstva této spoleènosti p. Jamesem Hagganem pøedán i Oblastní charitì Pardubice k zajišování zdravotnických
a sociálních služeb. Slavnostního pøedání automobilù v areálu elektrárny se zúèastnili øeditelé obou Charit Aneta Maclová
a Karel Tajovský, primátor Hradce Králové Otakar Divíšek a primátor Pardubic Jaroslav Deml.
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PROPAGAÈNÍ A BENEFIÈNÍ AKCE CHARIT
V roce 2008 Charity uspoøádaly anebo se zúèastnily
øady benefièních a propagaèních akcí. Za všechny
jmenujme napø. Benefièní koncerty Pavla Šporcla
(bøezen), Františka Nedvìda (záøí) a Scholy
Gregoriana Pragensis (listopad) na podporu Hospice
Anežky Èeské (OCH Èervený Kostelec). Dále
benefièní recitál klavíristy Lukáše Vondráèka
a benefièní akce Dìti pro Josefa na podporu Domova
sv. Josefa v Žirèi (OCH Èervený Kostelec), Vánoèní
koncert skupiny Kantoøi (OCH Hradec Králové),
Koncert Vlasty Redla pro Dùm sv. Josefa
v Chotovicích (FCH Nové Hrady u Sk.), Výstava
betlémù v Rychnovì n. Knìž. (FCH Rychnov n. K.),
Karnevalový cirkus na podporu hipoterapie pro
klienty AC dílen (OCH Polièka) ad.
Následující benefièní a propagaèní akce organizují
Charity pravidelnì každý rok a staly se již tradicí. Patøí
Tradièní Masopustní prùvod v Havlíèkovì Brodì 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, adventní výstava S vùní vanilky a velikonoèní výstava Pod skoøápkou (OCH Polièka), Živý
betlém (OCH Hradec Králové, OCH Kutná Hora), Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Žirèi a soutìž
Šikovné ruce pro hospic 2007 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.
Výtìžky tìchto akcí používají Charity na podporu svých zaøízení a projektù pro nemocné a potøebné.

Tradièní výstava S vùní vanilky v Polièce, kde si lidé mohou prohlédnout výrobky z charitních dílen pro handicapované
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ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDÌLÁVÁNÍ

V roce 2008 byly opakovanì uspoøádány „Semináøe pro nové zamìstnance Charit“ s cílem seznámit pracovníky
s èinností, organizaèní strukturou a duchovním posláním Charity.
V prùbìhu celého roku Diecézní katolická charita Hradec Králové organizovala vzdìlávací semináøe pro zdravotní sestry
i pracovníky v sociálních službách, témata akcí byla volena podle potøeb a požadavkù øeditelù farních a oblastních Charit.
Ve spolupráci s Centrem evropského projektování (CEP) Hradec Králové bylo realizováno „Školení projektového øízení
euromanažerù farních a oblastních Charit“. Úèastníci této vícedenní akce byli seznámeni s procesem pøípravy projektu od
vzniku myšlenky až po pøedložení projektové žádosti.
Pro ekonomy a úèetní byl uspoøádán metodický semináø zamìøený na problematiku neziskových organizací, které
zaèínají být plátci DPH.
Po celý rok 2008 se scházela odborná kolegia pracovníkù jednotlivých sociálních služeb.

Vzdìlávací projekt v oblasti zdravotnictví a zdravotnì sociální péèe – DCH HK
Diecézní katolická charita Hradec Králové byla partnerem Fakultní nemocnice Hradec Králové pøi realizaci
vzdìlávacího projektu Modely dalšího vzdìlávání v oblasti zdravotnictví a zdravotnì sociální péèe, který byl ukonèen 30. 4.
2008 (doba realizace projektu: 16 mìsícù). V rámci tohoto vzdìlávacího projektu probìhlo pilotní odzkoušení jednotlivých
modulù. Charita se podílela na tvorbì modulù zamìøených na hospicovou a paliativní péèi, domácí zdravotní péèi,
komunikaci s pacientem a uživatelem sociálních služeb, komunikaci a péèi o pacienta s Hungtingtonovou chorobou,
videotrénink interakcí a aplikaci standardù kvality sociálních služeb ve zdravotnických zaøízeních.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY

Mezinárodní vzdìlávací projekt partnerství Grundtvig: „Interrel“: Europa für ein
Miteinander der Religionen und Kulturen – interreligiöser Dialog - DCH HK
Kvìten 2008 Hradec Králové Vzdìlávací semináø na téma
„Interreligiózní dialog“ u pøíležitosti
Evropského roku interkulturního
dialogu. Tento semináø s mezinárodní
úèastí ze 4 evropských zemí (Nìmecka,
Rakouska, Itálie a ÈR) uspoøádala
Diecézní charita HK ve spolupráci
s nìmeckou Charitou Kolín nad Rýnem
v rámci mezinárodního projektu
partnerství Grundtvig, jehož jsou obì
Charity partnery. Se zajímavými
pøednáškami zde na dané téma
vystoupili teologové Prof. PhDr. Tomáš
Halík Th.D., Jaroslaw Pastuszak, Th.D.
a Jaroslav Franc, ThLic., dále Mgr. Petr
Novák a Mgr. Bìla Hejná z MV ÈR, a také
Vojtìška Hervertová, DiS z Charity ÈR.
Úèastníci semináøe se také setkali
s biskupem královéhradeckým Dominikem Dukou OP a dále navštívili Pobytové støedisko MV ÈR pro žadatele o udìlení
mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí, kde poskytuje Poradna pro cizince a uprchlíky pøi Diecézní charitì HK sociální
a právní poradenství a další pomoc.
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ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDÌLÁVÁNÍ

Øíjen 2008 Innsbruck – 3. setkání zástupcù partnerských organizací z Nìmecka, Rakouska, ÈR (Diecézní katolická charita
HK) a Itálie v rámci mezinárodního projektu partnerství Grundtvig. Na programu byly pøednášky, jednání, konference a také
seznámení se s èinností jednotlivých organizací v rámci integrace odlišných kultur a náboženství do svého domovského
prostøedí.
S páterem Mario Gretterem, který je referentem pro interreligiózní dialog v diecézi Bozen-Brixen, a Prof. Paolo
Rennerem, fundamentálním teologem a odborníkem na otázku islámu, úèastníci navštívili napø. muslimskou modlitebnu,
prohlédli si zahradu svìtových náboženství v Bozen. Nejprogresivnìjším projektem byl Integraèní dùm v Innsbrucku, který
založil a vede Dr. Jussuf Windischer. Pod jednou støechou tu spolu žijí muslimové, židé, katolíci, protestanti, ortodoxní
køesané, i nevìøící, narkomani, matky s dìtmi, lidé z ulice.
Grundtvig 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 je posílit
toleranci a pochopení odlišných kultur, které už desítky let migrují do zemí evropského kontinentu.

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

Edukaèní centrum Háèko – Oblastní charita Èervený Kostelec
V roce 2008 probíhaly v Edukaèním centru Háèko Oblastní charity Èervený Kostelec následující vzdìlávací kurzy,
kterých se v prùbìhu roku zúèastnilo celkem 784 zájemcù:
Semináøe pro pracovníky sociálních organizací - tyto kurzy se konaly v rámci projektu „Vzdìlávání poskytovatelù
a zadavatelù služeb zamìøených na sociální integraci v regionu severovýchodních Èech“, který byl spolufinancován
Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpoètem ÈR.
Kurzy domácího ošetøování – jde o kurzy pro peèovatele zamìøené na praktické znalosti a rady týkající se péèe o nemocného.
Semináøe pro zdravotní sestry - na semináøích se zdravotní sestry mìly možnost dozvìdìt novinky z oboru a získat kreditní
body. Tyto semináøe uspoøádala Oblastní charita Èervený Kostelec ve spolupráci s Curatio.

Kurz pracovník v sociálních službách – Oblastní charita Hradec Králové
Oblastní charita Hradec Králové uspoøádala na podzim 2008 tøímìsíèní kvalifikaèní kurz pro pracovníky v sociálních
službách akreditovaný MPSV ÈR. Kurz absolvovalo 25 zájemcù o doplnìní odborné zpùsobilosti pro výkon èinnosti
v sociálních službách na pozici pracovník v sociálních službách dle zákona è. 108/2006 Sb. Kurz se konal v Domì Matky
Terezy v Hradci Králové v rozsahu 125 hodin teorie a 32 hodin praxe.
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EKONOMIKA
Hospodaøení Charit v královéhradecké diecézi v roce 2008
Hospodaøení Diecézní kat. charity Hradec Králové v roce 2008
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 stavební:
Investice zaøízení:
Investice celkem:
Dotace na investice - obec:
Dotace na investice - kraj:
Dotace na investice - fondy EU:
Ostatní zdroje investic:
Celkem inv. zdroje:
Investice: zdroje - výdaje:

Poèet zamìstnancù:
Fyzický poèet zamìstnancù
Pøepoètený poèet zamìstnancù
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Celkem Charity 2008
43 193 848,00
32 197 082,00
133 779 095,00
45 244 837,00
136 021,00
11 834 602,00
14 067 617,00
280 453 102,00
19 226 679,00
4 162 682,00
38 993 291,00
85 191 091,00
69 231 536,00
21 650 758,00
21 488 514,00
7 095 876,00
13 010 772,00
18 002 971,00
1 745 898,00
0,00
5 671 378,00
286 244 767,00
5 791 665,00
3 350 226,00
18 569 312,00
21 919 538,00
90 000,00
500 000,00
155 943,00
21 173 595,00
21 919 538,00
0,00

Diecézní charita HK 2008
1 232 424,00
1 393 875,00
4 193 374,00
1 431 262,00
92 691,00
1 743 511,00
1 268 645,00
11 355 782,00
4 235 085,00
0,00
272 025,00
0,00
527 808,00
630 000,00
15 000,00
1 311 186,00
2 473 186,00
1 544 069,00
127 292,00
851 499,00
1 811 693,00
9 563 758,00
-1 792 024,00
0,00
440 000,00
440 000,00
0,00
0,00
0,00
440 000,00
440 000,00
0,00

Celkem
44 426 272,00
33 590 957,00
137 972 469,00
46 676 099,00
228 712,00
13 578 113,00
15 336 262,00
291 808 884,00
23 461 764,00
4 162 682,00
39 265 316,00
85 191 091,00
69 759 344,00
22 280 758,00
21 503 514,00
8 407 062,00
15 483 958,00
19 547 040,00
1 873 190,00
851 499,00
7 483 071,00
295 808 525,00
3 999 641,00
3 350 226,00
19 009 312,00
22 359 538,00
90 000,00
500 000,00
155 943,00
21 613 595,00
22 359 538,00
0,00

905,00
692,90

23,00
18,50

928,00
711,40

EKONOMIKA
Pøehled o stavu a pohybu majetku v Diecézní charitì Hradec Králové
a v Charitách královéhradecké diecéze v roce 2008
Položky

Charity královéhradecké diecéze
Stav k 1. 1. 2008

AKTIVA CELKEM
A. Dlouhodobý majetek celkem

240 462 240,00

Stav k 31. 12. 2008

Diecézní kat. charita HK
Stav k 1. 1. 2008 Stav k 31. 12. 2008

262 082 790,00 40 455 599,00 34 947 229,00

184 151 757,00

197 835 066,00

27 422 822,00

24 433 353,00

311 344,00
131 901,00
179 443,00
273 757 254,00
3 592 563,00
343 711,00
201 091 105,00
45 797 658,00
903 105,00
20 238 710,00
1 778 502,00
11 900,00
10 000,00
-89 926 841,00

302 070,00
143 678,00
158 392,00
297 542 797,00
3 594 214,00
13 236 671,00
201 916 048,00
51 410 375,00
903 105,00
17 769 700,00
8 700 784,00
11 900,00
10 000,00
-100 019 801,00

26 423,00
0,00
26 423,00
37 817 954,00
550 776,00
0,00
31 255 900,00
4 791 262,00
0,00
1 220 016,00
0,00
0,00
4 733 703,00
-15 155 258,00

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

B. Krátkodobý majetek celkem

56 310 483,00

64 247 724,00

13 032 777,00

10 513 876,00

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

1 810 803,00
1 484 086,00
326 717,00
18 816 106,00
9 665 093,00
3 295 212,00
1 787 918,00
118 688,00
3 851 495,00
97 700,00
31 312 864,00
1 593 768,00
146 824,00
29 572 272,00
4 370 710,00

2 505 935,00
2 153 834,00
352 101,00
16 909 428,00
10 449 081,00
3 630 281,00
828 291,00
148 658,00
1 533 168,00
319 949,00
41 553 354,00
1 860 887,00
181 957,00
39 510 510,00
3 279 007,00

15 270,00
15 270,00
0,00
4 765 020,00
679 025,00
148 032,00
3,00
30 905,00
3 907 055,00
0,00
7 831 431,00
332 373,00
65 580,00
7 433 478,00
421 056,00

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

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

240 462 240,00

262 082 790,00 40 455 599,00 34 947 229,00

216 089 511,00

232 061 489,00

39 621 794,00

34 436 963,00

199 537 036,00
195 382 861,00
4 154 175,00
16 552 475,00
1 974 973,00
2 636 047,00
11 941 455,00

211 183 012,00
206 891 388,00
4 291 624,00
20 878 477,00
5 791 665,00
0,00
15 086 812,00

41 007 814,00
36 071 421,00
4 936 393,00
-1 386 020,00
0,00
-1 386 020,00
0,00

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

24 372 729,00

30 021 301,00

833 805,00

510 266,00

1 195 879,00
20 629 201,00
2 587 530,00
229 856,00
2 344 209,00
7 170 017,00
2 345 639,00
5 951 950,00
2 547 649,00

131 377,00
26 902 145,00
4 053 920,00
464 388,00
793 679,00
8 655 301,00
4 549 405,00
8 385 452,00
2 987 779,00

408 318,00
435 008,00
31 884,00
17 000,00
44 316,00
106 446,00
66 428,00
168 934,00
-9 521,00

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
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EKONOMIKA, ZÁMÌRY
Výsledek hospodaøení dle jednotlivých druhù 2008
HS

Název

1000
Správa a metodické vedení
1191
Volnoèasové aktivity
1192
Žadatelé o azyl - EUF
1193
Právní poradenství EUF
1194
Tøíkrálová sbírka
1196
Výmìnný pobyt studentù
1200
Humanitární pomoc
1201
Huntingtonova choroba
1202
Pomùcky pro zdravotnì postižené
1300
Kubištová
1310
Grundtvig
1400
Povodòový a humanitární sklad
1500
Adopce a rozvojová pomoc Indie
1610
Poradna pro uprchlíky SROP
Modely dalšího vzdìlávání FN HK
1611
Centrum na pomoc nezam. OPRLZ
1612
Zprostø. zam. Ukrajina MV
1613
Integr. kurzy pro cizince a uprchlíky
1614
Centrum na pomoc nezam. OKD
1616
Hospic
1800
Záplavy
1900
Záplavy 2002
1903
Nová Nadìje
3100
FCH Nové Mìsto nad Metují
3101
Celkem - hlavní èinnost
Celkem - hospodáøská èinnost
Celkem

Náklady

Výnosy

HV

4 235 084,80
655 540,56
164 874,81
735 977,00
86 649,87
5 597,00
126 097,55
282 678,88
55 071,00
1 929,05
222 472,32
220 543,48
1 502 371,78
569 183,71
74 159,99
599 001,14
178 880,57
102 668,66
480 713,32
4 681,00
62 905,60
26 284,75
481 160,19
10 428,50
10 884 955,53
470 826,28
11 355 781,81

2 473 577,67
655 505,56
164 874,81
735 977,00
0,00
5 597,00
111 097,55
281 621,23
55 071,00
1 929,05
222 472,32
212 216,28
1 480 572,91
569 183,71
74 159,99
599 001,14
178 880,57
102 668,66
444 944,32
4 610,33
0,00
0,00
481 160,19
2 435,00
8 857 556,29
706 202,03
9 563 758,32

- 1 761 507,13
-35,00
0,00
0,00
-86 649,87
0,00
-15 000,00
-1 057,65
0,00
0,00
0,00
-8 327,20
-21 798,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-35 769,00
-70,67
-62 905,60
-26 284,75
0,00
-7 993,50
-2 027 399,24
235 375,75
-1 792 023,49

ZÁMÌRY 2009
Rozvoj domácí hospicové péèe (farní a oblastní Charity v diecézi poskytující zdravotní služby)
Víceúèelové charitní støedisko v Neratovì – rekonstrukce objektu (Diecézní kat. charita HK)
Vzdìlávací kurz èeštiny pro žadatele o udìlení mezinárodní ochrany (azylu) v Pobytovém støedisku MV ÈR v Kostelci nad
Orlicí (Diecézní kat. charita HK)
Navazující projekt na mezinárodní vzdìlávací projekt partnerství Grundtvig „Interrel“: Europa für ein Miteinander der
Religionen und Kulturen – interreligiöser Dialog, který v ÈR podpoøila Národní agentura pro evropské vzdìlávací programy
(Diecézní kat. charita HK)
Domov sv. Josefa v Žirèi – obnova relaxaèní zóny (Oblastní charita Èervený Kostelec)
Dùm pokojného stáøí sv. Josefa v Rosicích n. Lab. – pøípravné práce pro výstavbu zaøízení (Oblastní charita Pardubice)
Rozvoj sociální rehabilitace pro lidi bez domova v Domì Matky Terezy HK (Oblastní charita Hradec Králové)
Rozvoj poradenství v oblasti zadluženosti obyvatel v rámci Poradny pro lidi v tísni v HK (Oblastní charita Hradec Králové)
Rozšíøení peèovatelské služby do mìsta Vysoké Veselí (Oblastní charita Jièín)
Otevøení cvièného obchùdku pro sociální rehabilitaci klientù v rámci projektu A + D (Oblastní charita Kutná Hora)
Duhové Atrium, Kutná Hora – dostavba objektu (Oblastní charita Kutná Hora)
Realizace nového motivaèního programu pro osoby vylouèené z trhu práce spolufinancovaného OP LZZ (Farní Charita Nové
Hrady)
Projekt mezinárodní spolupráce Charit Pardubického kraje a ADCH Košice s nìmeckými charitními zaøízeními (Charity
Pardubického kraje)
Rozšíøení dobrovolnické èinnosti do rezidenèních zdravotnických zaøízení v regionu (Oblastní charita Polièka)
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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 2008 nejvíce o charitních projektech a akcích informovali pøedevším Èeský rozhlas Hradec Králové,
Èeský rozhlas Pardubice, Rádio Proglas, ÈTK, regionální Deníky, MF DNES, Katolický týdeník, Respekt, IKD ad.

Jednotlivcùm v ÈR:

Organizacím a institucím v ÈR:

Broza Petr
Brožková Martina
Brzák Josef
Èapek Jiøí
Èermáková Bronislava
Dojèár Ivan
Dörrová Iva
Dosek Michael
Drtinová Alena
Endt Vladimír
Habetin Antonin
Hejná Bìla
Hejzlar Radko
Holková Eva
Hušková Terezie
Karasová Jana
Kolman Radomil
Kopáèková Jana
Korjenková Bohumila
Košábková Anežka
Kováø Alois
Krejèí Vladimír
Kurka Miloslav
Malíøová Ludmila
Matrasová
Mlynáøová Markéta
Mons. Dominik Duka
Moravec Karel
Novák Petr
Nožièková Marie
Nypl Miroslav
Palacká Kvìta
Pavlík Mojmír
Polák Jaroslav
rodina Slabých
Koníèková
Rufferová Lenka
Salavcová Eva
Seidl Josef
Sobotka Lukáš
Svobodová Marie
Šeba Petr
Šimková Jarmila
Uhlíø Josef
Vogl Jaroslav
Žák František
Žižka Jan
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Biskupství královéhradecké
Evropský sociální fond - OPRLZ
Evropský uprchlický fond
Filharmonie Hradec Králové
Charita Èeská republika
Farnosti královéhradecké diecéze
Královéhradecký kraj
Ministerstvo práce a sociálních vìcí
Mìstský úøad Nové Mìsto nad Metují
Nadace Èeské spoøitelny
Nadace OKD
Národní agentura pro evropské vzdìlávací programy – MŠMT
NEW YORKER s. r. o.
OAMP MVÈR
Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové
Statutární mìsto Hradec Králové
SUZ MVÈR
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektù v Indii
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Organizacím a jednotlivcùm v zahranièí:
Caritasverband für das Bistum Aachen
Caritasverband für das Bistum Essen
Caritasverband für das Bistum Köln
Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hechingen
Deutscher Caritasverband Freiburg
Erzbischöfliches Kinderheim Sigmaringen
Farnost Pitelová (SK)
Franz Josef Hoffmann, Herne
Multikulturverein Völkerverständiung, Blomberg
Renovabis, Freising
St. Vincenz-Hospital, Herne
Dárci Adopce na dálku® a rozvojových projektù v Indii

„Pøijímání naplòuje ruce,
dávání naplòuje srdce.”
Margarete Seemannová

P omáháme lidem v nouzi
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

