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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí,
tak nám uplynul další rok. Otevøeli jste další výroèní zprávu Diecézní charity Hradec
Králové. Co se zmìnilo? O èem psát? Musím øíct, že na povrchu se nezmìnilo nic. Služby
fungují, „uživatelé služeb“ je užívají a… a jsme u toho. Nikdy døíve bych èlovìka – bližního,
jemuž pomáháme, kterého doprovázíme, nenazval „uživatelem služby“. Dnes však ano,
protože nový zákon to vyžaduje. A to mì vede k zamyšlení, kam že to vlastnì s charitou
kráèíme.
Vidím tady spor mezi mechanistickým a organickým myšlením, mezi tvùrèím myšlením
a snahou vše zakotvit do pøedpisù a vyhlášek. Dnes zákon a standardy péèe popisují vše možné
i nemožné, hlavnì aby byla plnì zachována klientova (uživatelova) práva. Pøizpùsobíš-li se,
budeš moci služby poskytovat, pøekroèíš-li rámec, nemáš nárok. Vše bude posuzovat a hlídat
armáda inspektorù. Tento systém povede k tomu, že nové krize, nová úskalí života, nové
bolesti, na které doposud bylo možné reagovat okamžitì, nebudou existovat, dokud se neobjeví v zákonì èi vyhlášce.
Èlovìk se stane subjektem péèe a tento systém povede k tomu, že všichni budou poskytovat pøesnì definované služby,
pøesnì definovaným zpùsobem. Nejprve toto, pak toto a nakonec toto…, hotovo a teï hlavnì všechno správnì zapsat.
To je dnes nejdùležitìjší! Potøebujete nìco jiného? Bohužel, na to tu není kolonka… A to je právì ono mechanistické
myšlení. Není to popsáno, tedy to neexistuje…, ale víra, køesanství, musí být živé! Jedním ze sloupù víry je diakonie –
charita, jednoduše konkrétní realizace pomoci bližnímu v nouzi, která musí být stejnì nesvázaná, stejnì organická,
stejnì pružná jako život sám.
Vìøím a vím, že dokážeme myslet organicky, že se z nás nestali a nestanou byrokrati sociálních služeb a že
vcítìním a schopností „sloužit životu“ budeme i nadále naplòovat naše poslání v Církvi a pro Církev. Pøes tento, ne
zrovna optimistický úvod, si myslím, že zvláš v porovnání s léty minulými, lze pozorovat trend rùstu, jak do šíøky, tak do
hloubky (co se kvality péèe týèe). Chci za to podìkovat všem spolupracovníkùm, všem tìm, kteøí nám jakýmkoliv
zpùsobem pomohli, i tìm, kteøí nám svou vdìèností dávají najevo, že dìláme dobrou práci.

RNDr. Jiøí Stejskal
øeditel Diecézní katolické charity Hradec Králové
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KDO JSME A NAŠE POSLÁNÍ
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) je nestátní nezisková organizace. Naším posláním
je charita 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.
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 pøesušení její èinnosti v 50. letech.
V souèasné dobì zastøešujeme sí více než dvou desítek farních a oblastních charit (25) na území
královéhradecké diecéze, která svou rozlohou zasahuje do 6 krajù (Královéhradeckého, Pardubického, Støedoèeského,
Libereckého a Jihoèeského kraje a Kraje Vysoèina).
Jsme èlenem organizace Charita Èeská republika, dále konfederace charitních organizací svìta - Caritas
Internationalis a také jejího evropského regionu - Caritas Europa.

POSKYTUJEME SLUŽBY
Diecézní kat. charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) a její charity provozují pøes 12 desítek charitních
zaøízení a projektù v oblasti sociálních a zdravotních služeb - støediska domácí péèe, domov pro seniory, centra
denních služeb pro seniory, hospic, zdravotnické zaøízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, stacionáøe 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.
DCH HK a její charity se také vìnují humanitární èinnosti u nás i v zahranièí.
Kromì farních a oblastních charit pùsobí v øadì farností tzv. dobrovolné charity, které poøádají pøedevším
humanitární sbírky šatstva, zapojují se do Tøíkrálové sbírky a pomáhají potøebným ve farnosti.

NAŠI LIDÉ
RNDr. Jiøí Stejskal
Mons. Josef Suchár
Ing. Jan Koèí
Mgr. Marie Vrzáková
Ing. Olga Horáková
Gabriela Sebö
Marie Seidlová
Marcela Hledíková
Ivana Funketová
Bc. Alena Lorencová
PhDr. Kristýna Brichcínová
Jana Karasová
Ing. Václav Klamta
Bc. Jiøí Havelka
Mgr. Marie Hubálková
Mgr. Hana Drábková
Marie Fantová
Mgr. Baghdasar Khanbekyan
Ing. Zina Grygorjan
Alvina Aghajanyan
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øeditel
prezident
zástupce øeditele, vedoucí poradny pro cizince a uprchlíky
koordinátorka charit a sociálních projektù
koordinátorka charit a sociálních projektù
vedoucí sekretariátu
ekonomka
úèetní
koordinátorka Adopce na dálku®
koordinátorka projektù DCH HK
vedoucí poradny Nová nadìje
propagace a tisk
asistent pro statistiku a VT
technicko-organizaèní pracovník
koordinátorka CHOS
koordinátorka projektu SROP
uklízeèka
vedoucí øezbáøské dílny v PoS Kostelec n.O.
vedoucí dílny ruèních prací v PoS Kostelec n.O.
vedoucí hudební dílny v PoS Kostelec n.O.

Externí spolupracovníci:
Pavel Drábek - vzdìlávací integraèní kurzy IT pro cizince
Bc. Vlaïka Dobešová - vzdìlávací integraèní kurzy èeštiny pro cizince

PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
DOMÁCÍ PÉÈE
CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ A PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Støediska Charitní ošetøovatelské služby (CHOS)
CHOS Èervený Kostelec
CHOS Lanškroun
CHOS Pardubice
CHOS Dolní Újezd u Litomyšle
CHOS Letohrad
CHOS Polièka
CHOS Hlinsko v Èechách
CHOS Litomyšl
CHOS Trutnov
CHOS Hradec Králové
CHOS Náchod
CHOS Studenec u Horek
CHOS Chrudim
CHOS Havlíèkùv Brod (poboèky: Chotìboø, Pøibyslav, Ledeè n. Sáz., Svìtlá n. Sáz.)
CHOS Ústí nad Orlicí (poboèky: Èeská Tøebová, Choceò)
Poèet klientù celkem

5059

Poèet zamìstnancù celkem

145

Støediska Charitní peèovatelské služby (CHPS)
CHPS Èervený Kostelec
CHPS Èeská Tøebová (detaš. pracovištì CHOS Ústí n. Orlicí)
CHPS Dolní Újezd u Litomyšle
CHPS Havlíèkùv Brod
CHPS Hlinsko v Èechách
CHPS Holice
CHPS Hostinné
CHPS Hradec Králové
CHPS Humpolec
CHPS Choceò (detaš. pracovištì CHOS Ústí n. Orlicí)
CHPS Chrudim
CHPS Kutná Hora
CHPS Lanškroun (støedisko CHPS Ústí n. Orlicí)
Poèet klientù cekem

2194

CHPS Láznì Bohdaneè
CHPS Letohrad (støedisko CHPS Ústí n. Orlicí)
CHPS Lipnice nad Sázavou (støedisko CHPS Havl. Brod)
CHPS Litomyšl
CHPS Moravany
CHPS Náchod
CHPS Nové Hrady u Skutèe
CHPS Pardubice
CHPS Polièka
Caritas – støedisko soc. služeb pro Pøelouèsko, Pøelouè
CHPS Trutnov
CHPS Tøebechovice pod Orebem
CHPS Ústí nad Orlicí

Poèet zamìstnancù celkem

138

Pùjèovny zdravotnických pomùcek
Regionální pùjèovna zdravotnických a kompenzaèních pomùcek, Letohrad
Pùjèovna rehabilitaèních a kompenzaèních pomùcek, Litomyšl
Pùjèovna zdravotních pomùcek, Trutnov
Poèet klientù cekem

836

Poèet zamìstnancù celkem
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NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Lipnice nad Sázavou:
Peèovatelské služby v Domovì pro seniory Stromovka
(Oblastní charita Havlíèkùv Brod)
V listopadu 2006 byl v Lipnici nad Sázavou otevøen Domov pro seniory Stromovka. Jeho provoz zajišuje Obec
Lipnice nad Sázavou a peèovatelské služby klientùm domova poskytuje Oblastní charita Havlíèkùv Brod. V domovì
jsou poskytovány standardní peèovatelské služby a plánuje se zavedení služeb doplòujících (pedikúra apod.).
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PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
PÉÈE O SENIORY A NEMOCNÉ
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Domovy pro seniory
Dùm pokojného stáøí sv. Kryštofa, Ústí nad Orlicí – Kerhartice
Poèet klientù celkem

29

Poèet zamìstnancù celkem

6

Centra denních služeb
Astra – denní centrum pro seniory, Humpolec
Denní centrum pro seniory, Nové Hrady u Sk.
Støedisko respitní úlevové péèe Jindra – denní centrum pro seniory, Litomyšl
Poèet klientù celkem

41

Poèet zamìstnancù celkem

11

Odlehèovací služby
Støedisko respitní úlevové služby Jindra, Litomyšl
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko, Pøelouè
Poèet klientù celkem

77

Poèet zamìstnancù celkem

13

Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko, Pøelouè
Poèet klientù celkem

57

Poèet zamìstnancù celkem
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NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Pøelouè:
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko (Charita Pøelouè)
Charita Pøelouè otevøela v lednu 2006 nové støedisko Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko, a to
v souvislosti se zmìnami v oblasti poskytování sociálních služeb seniorùm a zdravotnì postiženým v Pøelouèi
v dùsledku rozhodnutí Krajského úøadu Pardubického kraje.
Støedisko Caritas poskytuje peèovatelské služby pouze obyvatelùm malých obcí na Pøelouèsku a nadále nabízí
seniorùm sociálnì–aktivizaèní služby (nìmecká konverzace, kulturní akce a plavání). Novì zajišuje odlehèovací
služby pro rodiny celodennì peèující o své blízké.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Krajský úøad Pardubického kraje, Tøíkrálová sbírka.
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PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
POMOC TÌŽCE NEMOCNÝM
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Hospic
Hospic Anežky Èeské, Èervený Kostelec
Poèet klientù celkem
Poèet zamìstnancù celkem

402
56

Ostatní støediska péèe o tìžce nemocné
Domov sv. Josefa - nestátní zdravotnické zaøízení
pro lidi s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, Žireè
Pùjèovna zdravot. pomùcek pro nemocné Huntigton. chorobou, Hradec Králové
Poèet klientù celkem

227

Poèet zamìstnancù celkem

63

POMOC LIDEM S HANDICAPEM
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Denní stacionáøe
PETRKLÍÈ - denní stacionáø pro dìti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením, Ledeè nad Sázavou
Denní stacionáø pro lidi s mentálním postižením, Polièka
Stacionáø sv. Františka – denní stacionáø, Rychnov nad Knìžnou
Dùm sv. Josefa – denní centrum pro osoby s mentálním postižením, Chotovice
Støedisko VOZÍÈKÁØ, Pardubice
Poèet klientù celkem

68

Poèet zamìstnancù celkem

31

Týdenní stacionáøe
Stacionáø sv. Františka – týdenní stacionáø, Rychnov nad Knìžnou
Poèet klientù celkem

11

Poèet zamìstnancù celkem

9

Sociálnì aktivizaèní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Denní centrum pro osoby se zdravotním postižením OTEVØENÉ DVEØE, Polièka
Poèet klientù celkem

11

Poèet zamìstnancù celkem

4

Chránìné dílny
Chránìné dílny u sv. Anny, Žireè u Dvora Králové nad Labem
Chránìné dílny zamìøené na práce v zemìdìlství a lesnictví, Neratov
Poèet klientù celkem

33

Poèet zamìstnancù celkem

13

5

PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Sociálnì terapeutické dílny
Dùm sv. Josefa – sociálnì terapeutická dílna, Chotovice
Poèet klientù celkem
0*
Poèet zamìstnancù celkem
* vznik zaøízení v listopadu 2006, zahájení provozu a pøíjem klientù od 1. 1. 2007
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Osobní asistence
Centrum osobní asistence, Havlíèkùv Brod
Dùm sv. Josefa - centrum osobní asistence, Chotovice
Osobní asistence, Ústí nad Orlicí
Støedisko asistence u dìtí s postižením - PAVLÍK, Pardubice
Poèet klientù celkem

87

Osobní asistence, Chrudim
Charitní osobní asistence, Trutnov
Osobní asistence, Dvùr Králové nad Labem

Poèet zamìstnancù celkem

61

Raná péèe
Støedisko rané péèe, Havlíèkùv Brod
Støedisko rané péèe, Kutná Hora
Poèet klientù celkem

166

Støedisko rané péèe SLUNÍÈKO, Hradec Králové

Poèet zamìstnancù celkem
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NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Polièka:
Denní centrum pro osoby se zdravotním postižením OTEVØENÉ DVEØE
(Oblastní charita Polièka)
V záøí 2006 otevøela polièská charita Denní centrum pro osoby se zdravotním postižením OTEVØENÉ DVEØE,
první støedisko poskytující sociální služby lidem s duševním onemocnìním na Svitavsku. Projekt se zamìøuje na dospìlé
od ukonèení školní docházky až po „pøeddùchodový“ vìk z regionu Polièska, Litomyšlska a Svitavska, vè. spádových
obcí.
Centrum je v provozu 2 – 3x týdnì v odpoledních hodinách v budovì Denního stacionáøe pro lidi s mentálním
postižením v Polièce. Nabízí pracovní terapii, klienti centra se vìnují práci ve výtvarné a keramické dílnì
a v døevodìlnì, kde se uèí praktickým dovednostem a pracovním návykùm. Tuto èinnost doplòují volnoèasové aktivity,
napø. vzdìlávací kurzy, pøednášky a další aktivity pøispívající ke zvýšení šance postižených klientù na uplatnìní ve
spoleènosti a na trhu práce.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Evropská unie – SROP, Pardubický kraj.

Žireè u Dvora Králové n. Lab.:
Chránìné dílny u sv. Anny – CHD kuchyò a prodejna, CHD zahradnictví
(Oblastní charita Èervený Kostelec)
Chránìné dílny u sv. Anny v Žirèi, které zamìstnávají zdravotnì znevýhodnìné obèany z Královédvorska, otevøeli
v èervnu 2006 další dvì chránìné dílny (CHD) – „CHD kuchyò a prodejna“ a „CHD zahradnictví“. K dosavadním tøem
chránìným pracovištím „chránìné pracovištì obèerstvení“, „umìlecko-tvoøivá chránìná dílna“ a „poèítaèová
chránìná dílna“ pøibyly tak další dvì. Práce v chránìných dílnách je pøizpùsobena charakteru zdravotního postižení
zamìstnancù.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Projekt vybudování „Chránìných dílen pøi Domovì sv. Josefa“ je spolufinancován
ze strukturálních fondù EU a státního rozpoètu ÈR. Chránìné dílny jsou provozovány v rámci projektu „Zvýšení
zamìstnanosti osob se zdravotním postižením“ spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpoètem ÈR.
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PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Chotovice:
Dùm sv. Josefa – centrum sociálních služeb Chotovice
(Farní charita Nové Hrady u Skutèe)
V listopadu 2006 otevøela Farní charita Nové Hrady u Sk. Dùm sv. Josefa - centrum sociálních služeb Chotovice.
V objektu centra jsou sociálnì terapeutické dílny, denní centrum pro mentálnì postiženou mládež a vzdìlávací
centrum. Provoz centra byl zahájen až v lednu 2007, v roce 2006 se uskuteènil pouze zkušební provoz.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Evropská unie - Evropské strukturální fondy – SROP, Pardubický kraj, Nadace
Èeské spoøitelny. Partnerem projektu je obec Chotovice, která charitì darovala objekt centra, a dále Mikroregion
Litomyšlsko.

Dvùr Králové nad Labem:
Osobní asistence (Farní charita Dvùr Králové nad Labem)
Farní charita Dvùr Králové nad Labem od listopadu 2006 zajišuje ve mìstì poskytování služeb osobní asistence
pro osoby se zdravotním postižením.

„Jedno z nejhlubších tajemství života je, že jediné,
co v nìm opravdu stojí za to, je dìlat nìco pro druhé.“
LEWIS CARROLL
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PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
PÉÈE O MATKY S DÌTMI
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Mateøská centra
Mateøské centrum ROLNIÈKA, Svìtlá nad Sázavou
Mateøské centrum ZVONEÈEK, Havlíèkùv Brod
Mateøské centrum RODINKA, Jilemnice
Mateøské centrum KOPRETINA, Sloupnice
HÁÈKO – mateøské centrum, Èervený Kostelec
Mateøské centrum KOPRETINA s rukodìlnou dílnou, Èáslav
Mateøské centrum MOZAIKA, Letohrad
Poèet klientù celkem

2983

Poèet zamìstnancù celkem

14

Azylové domy
Charitní domov pro matky s dìtmi, Havlíèkùv Brod
Sv. Anna – Domov pro matky s dìtmi, Náchod
Domov pro matky s dìtmi a dìtský volnoèasový klub MARIÁNEK, Hradec Králové
Poèet klientù celkem

267

Poèet zamìstnancù celkem

193

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Èáslav:
Mateøské centrum Kopretina (Oblastní charita Kutná Hora)
V kvìtnu 2006 otevøela Oblastní charita Kutná Hora v Èáslavi Mateøské centrum Kopretina s rukodìlnou dílnou.
Mateøské centrum nabízí setkávání maminek s dìtmi v hernì, výuku cizích jazykù a práce na PC, rukodìlné kurzy
a kurzy šití. Organizuje také rùzné besedy a semináøe s odborníky a zajišuje sociální a pracovní poradenství.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Evropská unie – SROP, MPSV ÈR, Støedoèeský kraj, Mìsto Èáslav, Mìsto Kutná Hora.

PORADENSKÉ SLUŽBY, KRIZOVÁ CENTRA
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Sociální poradenství
Obèanská poradna, Havlíèkùv Brod
Obèanská poradna, Ústí nad Orlicí
Obèanská poradna, Chrudim
Obèanská poradna, Dvùr Králové nad Labem
Obèanské poradna, Polièka
Obèanská poradna, Jilemnice
Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové
Sociální poradna – støedisko PØÍSTAV, Kutná Hora
Køesanská psychoterapeutická poradna NOVÁ NADÌJE, Nové Mìsto nad Metují
Poèet klientù celkem

8

4335

Poèet zamìstnancù celkem

23

PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Intervenèní centra
Intervenèní centrum, Hradec Králové
Poèet klientù celkem

0*

Poèet zamìstnancù celkem

1

* vznik IC v listopadu 2006, zahájení provozu a pøíjem klientù až od 1. 1. 2007 dle z. è. 135/2006 Sb.

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Hradec Králové:
Intervenèní centrum pro obìti domácího násilí (Oblastní charita Hradec Králové)
V listopadu 2006 zøídila Oblastní charita Hradec Králové nové støedisko Intervenèní centrum (IC) pro osoby
ohrožené domácím násilím žijící v Královéhradeckém kraji. Tento projekt je realizován v souladu s vydáním zákona
è. 135/2006 Sb. na ochranu proti domácímu násilí. IC je specializované sociální zaøízení, které se zamìøuje na
bezprostøední individuální psychologickou a sociálnì právní pomoc ambulantní povahy. V odùvodnìných pøípadech
zprostøedkuje i následnou pomoc, zejména sociální, zdravotní, psychologické a právní povahy. Poskytování služeb
bylo v souladu s novou legislativou zahájeno od 1. 1. 2007.
Projekt v roce 2006 podpoøili: MPSV ÈR.

POMOC LIDEM BEZ DOMOVA
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Azylové domy
Dùm Matky Terezy – støedisko sociálních služeb pro muže bez domova, Hradec Králové
Poèet klientù celkem

252

Poèet zamìstnancù celkem

17

Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahové denní centrum, Polièka
Víceúèelové charitní støedisko – nízkoprahové denní centrum pro osoby bez pøístøeší, Kutná Hora
Poèet klientù celkem

226

Poèet zamìstnancù celkem

6

40

Poèet zamìstnancù celkem

6

Domy na pùl cesty
Dùm na pùli cesty, Náchod
Poèet klientù celkem

9

PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Polièka:
Nízkoprahové denní centrum (Oblastní charita Polièka)
Zaèátkem roku 2006 došlo k rozdìlení dosavadního Obèanského poradenského centra v Polièce na dvì støediska,
Obèanská poradna a Nízkoprahové denní centrum (NDC), která zaèala fungovat v nových prostorách s ohledem na
diskrétnost obou služeb. NDC poskytuje okamžitou a úèinnou pomoc a základní péèi osobám bez pøístøeší a v akutní
nouzi. Klienti využívají služeb možnosti osobní hygieny, poskytnutí základního ošacení a jídla, možnosti odpoèinku
a konzultace svých problémù. V pøípadì nouze je poskytnuta jízdenka do místa trvalého pobytu nebo zprostøedkování
ubytování v azylovém zaøízení. Souèástí NDC je správa humanitárního šatníku.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Pardubický kraj, Mìsto Polièka.

OSTATNÍ STØEDISKA POMOCI
SPEKTRUM SLUŽEB V ROCE 2006:
Nízkoprahová zaøízení pro dìti a mládež
Nízkoprahové centrum JAKUB KLUB, Pøelouè
Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, Letohrad
Program volnoèasových aktivit DOMEK, Kutná Hora
Program volnoèasových aktivit DOMEK, Èáslav
eNCéèko – nízkoprahové centrum pro dìti a mládež, Svìtlá n. Sáz.
Nízkoprahový klub KOTVA, Kutná Hora
Poèet klientù celkem
Poèet zamìstnancù celkem

893
16

Volnoèasová centra pro dìti a mládež a pro rodièe s dìtmi
Víceúèelové støedisko pro dìti a mládež HÁÈKO, Èervený Kostelec
Volnoèasové aktivity dìtí a mládeže STØELKA, Dvùr Králové nad Labem
Poèet klientù celkem

246

Poèet zamìstnancù celkem

16

Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi
Program volnoèasových aktivit DOMEK – sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi, Èáslav
Poèet dobrovolníkù celkem

54

Poèet zamìstnancù celkem

4

Další typy projektù sociální péèe a intervence
Komunitní a edukaèní centrum MAJÁK, Kutná Hora
KLUB FRANTIŠEK pro psychicky nemocné, Chrudim
Poèet dobrovolníkù celkem

10

118

Poèet zamìstnancù celkem

9

PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Dobrovolnická centra
Regionální dobrovolnické centrum, Letohrad
A + D – støedisko pro lidské zdroje (dobrovolnictví), Kutná Hora
Kruh dobrovolníkù, Hradec Králové
Caritas – støedisko sociálních služeb pro Pøelouèsko (dobrovolnické centrum), Pøelouè
Poèet dobrovolníkù celkem

152

Poèet zamìstnancù celkem

5

Projekty pomoci osobám znevýhodnìným na trhu práce
Projekt „Podané ruce“, Pardubice
A + D – støedisko pro lidské zdroje, Kutná Hora
Vzdìláváním k pracovnímu uplatnìní, Letohrad
Poèet dobrovolníkù celkem

269

Poèet zamìstnancù celkem

16

Sociální šatník
Sklad ošacení a sociální šatník, Jilemnice
Humanitární šatník v zaøízení MVÈR Seè (Charita Pøelouè)
Sociální šatník v PoS MVÈR v Kostelci nad Orlicí (OCH Ústí nad Orlicí)
Poèet klientù celkem

937

Poèet zamìstnancù celkem

4

Ostatní
Støedisko pomocných služeb, Tøebosice
„Projekt posílení kapacity Oblastní charity Pardubice“
Poèet klientù celkem

630

Poèet zamìstnancù celkem

7

NOVÉ PROJEKTY A SLUŽBY V ROCE 2006:

Svìtlá nad Sázavou:
eNCéèko – nízkoprahové centrum pro dìti a mládež (Oblastní charita Havlíèkùv Brod)
V dubnu 2006 otevøela Oblastní charita Havlíèkùv Brod ve Svìtlé nad Sázavou eNCéèko - nízkoprahové centrum
pro dìti a mládež. Nízkoprahové centrum se podílí na prevenci sociálnì nežádoucích jevù u dìtí a mládeže
prostøednictvím nabídky volnoèasových aktivit a doprovází zátìžovými situacemi mladého èlovìka v období
dospívání. Je pøístupné všem dìtem a mladým lidem bez rozdílu.
Projekt v roce 2006 podpoøili: MPSV ÈR, Mìsto Svìtlá n. Sáz., Tøíkrálová sbírka.

Kutná Hora:
Nízkoprahový klub KOTVA (Oblastní charita Kutná Hora)
Oblastní charita Kutná Hora otevøela v listopadu 2006 Nízkoprahový klub KOTVA, který nabízí mladým lidem ve
vìku od 15 do 25 let prostor k aktivnímu a smysluplnému využití volného èasu. Klub má zázemí v komunitním centru
Maják a je v provozu 4x týdnì v odpoledních hodinách. KOTVA nabízí i konzultace s odborníky a poøádá besedy se
zajímavými lidmi.V rámci klubu je také provozován probaèní program pro mladistvé a mladé lidi do 25 let. Mladistvým
pachatelùm umožòuje absolvovat alternativní trest v místì bydlištì, odpracovat si popø. trest obecnì prospìšných prací.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Evropská unie.

11

PØEHLED ÈINNOSTI CHARIT
Letohrad:
Vzdìláváním k pracovnímu uplatnìní (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)
Oblastní charita Ústí nad Orlicí zahájila v roce 2006 projekt „Vzdìlávací program pro osoby znevýhodnìné pøi
vstupu na trh práce“. Tento projekt je realizován za finanèní spoluúèasti Evropské unie (EU), ve Spoleèném regionálním
operaèním programu (SROP) a za podpory státního rozpoètu a Pardubického kraje. Vzdìlávací kurzy jsou urèeny pro
rodièe na a po rodièovské dovolené, kteøí nemohou najít zamìstnání, a pro osoby se ZPS. Cílem projektu je zvýšení
konkurenceschopnosti tìchto uchazeèù pøi vstupu na trh práce pøi získávání zamìstnání a usnadòuje jejich integraci do
spoleènosti.
Projekt je realizován v Centru Pod Støechou v Letohradì formou 4 vzdìlávacích kurzù. Jednotlivé kurzy (angl.
jazyk, práce na PC, právní poradenství v praxi, pøíprava na získání prac. místa) jsou zamìøeny na získávání
a zdokonalování znalostí a dovedností v rùzných oblastech. Celý projekt je dotován a pro úèastníky kurzu je bezplatný.
Projekt v roce 2006 podpoøili: EU – ESF - SROP, státní rozpoèet ÈR, Pardubický kraj.

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 bývalé Jugoslávie
a Sovìtského svazu, do Afganistanu a Iráku, Indonésie a dalších státù. Charita ÈR pomáhá také ménì vyspìlým
balkánským zemím - Bulharsku a Rumunsku - a zemím rozvojového svìta - zejména v Africe a Asii. V roce 2006
smìøovala humanitární pomoc Charity ÈR napø. do Indonésie, Indie, na Srí Lanku a Filipíny.
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PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY
.

POMOC UPRCHLÍKÙM A CIZINCÙM
¨
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) poskytuje pomoc uprchlíkùm a cizincùm v rámci
sítì poraden Charity ÈR od roku 1992. Spolupracuje také s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají
uprchlíkùm a cizincùm.
Od roku 2000 pùsobí DCH HK v této oblasti pøímo v Pobytových støediscích MV ÈR /dále jen PoS MV ÈR/ pro
žadatele o azyl v Kostelci nad Orlicí a Seèi u Chrudimi. Poskytuje zde žadatelùm o azyl sociálnì právní poradenství
a organizuje pro nì zájmové aktivity. Naše charity v pobytových støediscích zajišují také služby sociálního šatníku.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Poradna pro cizince a uprchlíky
Služby sociálního šatníku v PoS MV ÈR
Zájmové aktivity pro žadatele o azyl

PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY

ÈINNOST V ROCE 2006:
Poradna pro cizince a uprchlíky
Poradna poskytla pomoc celkem 175 cizincùm z 26
© foto Lubomír Kotek
zemí, z toho 23 klientùm bez uvedení zemì pùvodu nebo
bez státní pøíslušnosti. Poradci øešili problémy cizincù ze
tøetích zemí i z èlenských státù EU. Jednalo se pøedevším o právní a sociální poradenství týkající se povolení k pobytu na
území ÈR, možnosti zamìstnání, povolení k zamìstnání, systému sociálního zabezpeèení, zdravotního pojištìní.
V rámci projektu podpoøeného z prostøedkùfoto:
ESFLubomír
- program
SROP probíhaly od dubna 2x týdnì v Hradci Králové
Kotek
v sídle DCH HK integraèní vzdìlávací kurzy - èeský jazyk, základy práce na PC pro cizince a uprchlíky. Dále byly rámci
projektu v IAS (Integraèní azylovém støedisku) Josefov realizovány volnoèasové aktivity pro ubytované azylanty.

Poradenství pro žadatele o azyl
Poradci poskytovali sociálnì-právní poradenství žadatelùm o azyl (resp. o udìlení mezinárodní ochrany) v PoS
MV ÈR Kostelec nad Orlicí 1x týdnì po celý rok, v PoS MV ÈR v Seèi u Chrudimi 1x týdnì do záøí 2006 (kdy došlo
k uzavøení tohoto PoS). Poradenských služeb využilo celkem 323 klientù ze 37 zemí, 18 klientù 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. V rámci
právního vzdìlávání byly klientùm poskytovány informace o právní úpravì v dalších oblastech života v ÈR mimo
azylové øízení.
Uvedené èinnosti probíhaly v rámci následujících projektù:
Podpora sociální integrace azylantù a cizincù v Královéhradeckém kraji - podpoøeno v programu SROP v opatøení
Podpora sociální integrace v regionech
Právní vzdìlávání pro žadatele o azyl - podpoøeno SUZ MVÈR
Program poradenství a vzdìlávání azylantù ubytovaných v IAS se zamìøením na jejich aktivaci - podpoøeno SUZ MVÈR
Poskytování právní pomoci úèastníkùm azylového øízení - podpoøeno OAMP MVÈR
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM – SPOLEÈNÝM REGIONÁLNÍM
OPERAÈNÍM PROGRAMEM (SROP).
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Vedoucí poradny je èlenem odborného kolegia pro uprchlictví a migraci Charity ÈR, spolupracuje s migraèními
pracovníky ostatních charit, s dalšími nestátními organizacemi, státními institucemi a samosprávou, mezi které patøí
napøíklad Poradna pro uprchlíky Praha, Centrum pro otázky migrace, Poradna pro integraci, 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, PoS Seè
u Chrudimi a PoS Kostelec nad Orlicí.
Projekt v roce 2006 podpoøili: EU – Evropský sociální fond – SROP, SUZ MVÈR, OAMP MVÈR,
Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Tøíkrálová sbírka.

Sociální šatník pro žadatele o azyl v PoS MV ÈR
ÈINNOST V ROCE 2006:
V PoS MV ÈR pro žadatele o azyl 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 155 klientù, provoz šatníku zajišovali 2 zamìstnanci.
V PoS MV ÈR pro žadatele o azyl v Seèi u Chrudimi zajišovala služby sociálního šatníku Charita Pøelouè 1x za 14
dnù do 31. 7. 2006 (z dùvodu uzavøení tohoto PoS v záøí 2006). V pøípadì potøeby charita zajišovala další potøeby, jako
jsou napø. dìtské koèárky, v pøípadì akutních problémù spolupracovala se sociálními pracovníky PoS.
Služeb sociálního šatníku využilo celkem 32 klientù, provoz šatníku zajišovali 2 zamìstnanci.
Projekt v roce 2006 podpoøili: SUZ MV ÈR, Tøíkrálová sbírka.

Zájmové aktivity pro žadatele o azyl
ØEZBÁØSKÁ DÍLNA, DÍLNA RUÈNÍCH PRACÍ A HUDEBNÍ DÍLNA
Øezbáøská dílna a dílna ruèních prací pro ženy byly v provozu 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 této dílny byly vystaveny v rámci dne otevøených dveøí v PoS a pøi dalších pøíležitostech.
Od 15. 7. 2006 došlo k rozšíøení zájmových èinností díky podpoøe z prostøedkù Evropského uprchlického fondu.
Øezbáøská dílna pracovala do konce roku celý týden a novì zahájila èinnost 3x týdnì hudební dílna. Dìtský sbor
složený z dìtí žadatelù a další hudebníci z rad dospìlých vystupovali pøi rùzných kulturních a spoleèenských
pøíležitostech v PoS i mino PoS. Jeden èlen sboru se umístil na tøetím místì v celostátní pìvecké soutìži mezi
jednotlivými pobytovými støedisky.
Projekt v roce 2006 podpoøili: EU - Evropský uprchlický fond, SUZ MV ÈR, Krajský úøad Královéhradeckého
kraje, Tøíkrálová sbírka.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
- EVROPSKÝM UPRCHLICKÝM FONDEM.

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.
Kontakt: tel. 495 063 135

14

PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY
®

ADOPCE NA DÁLKU
Projekt na pomoc chudým dìtem v Indii
¨

Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké námìstí 37
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 660
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
Http: www.hk.caritas.cz/adopce

© foto Pavel Zuchnický

Posláním projektu Adopce na dálku® je podpora vzdìlání dìtí z nejchudších indických rodin, aniž by musely
opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. V praxi probíhá tak, že se koordinátor projektu v ÈR snaží vyhledat co nejvíce
sponzorských rodièù, 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 (dále jen DCH HK) zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci
s indickou diecézí Belgaum ve státì Karnataka. V roce 2005 byl sponzorský program rozšíøen do indické arcidiecéze
Bangalore. Garantem projektu Adopce na dálku je arcibiskup Bernard Moras, který má pøímý dohled nad chodem
projektu v diecézích Belgaum i Bangalore. Do ÈR pravidelnì pøijíždí na setkání se sponzorskými rodièi.

ÈINNOST V ROCE 2006:
V rámci projektu Adopce na dálku® se k èeským „adoptivním rodièùm“ podaøilo umístit celkem 507 indických
dìtí, z toho 339 z diecéze Bangalore a 168 z diecéze Belgaum. K 31. 12. 2006 tak našlo v ÈR a na Slovensku své
„adoptivní rodièe“ již 2240 chudých indických dìtí. Do Adopce na dálku® se zapojilo kromì jednotlivcù, rodin atd.
také 10 dalších škol a 15 organizací v ÈR.
Sponzorské pøíspìvky byly v Indii použity na pokrytí nákladù spojených se školní docházkou sponzorovaných
dìtí. Konkrétnì na školní pomùcky – uèebnice, psací potøeby, knihy, školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje
(pokud dítì dojíždìlo do školy), dále na stravu a základní zdravotní péèi.
V listopadu 2006 navštívila koordinátorka projektu a další pracovníci DCH HK obì partnerské diecéze v Indii za
úèelem jednání o dalším vývoji projektu s indickými koordinátory a setkání se sponzorovanými dìtmi.

Letní tábor pro sponzorované dìti
V kvìtnu 2006 se uskuteènily letní tábory pro indické dìti. V obou diecézích Belgaum a Bangalore se letních
táborù zúèastnilo 2000 dìtí. Dìti byly pod dohledem koordinátorù a dobrovolníkù i z øad uèitelù. Každé dítì zde prošlo
øádnou lékaøskou prohlídkou, aby byl zjištìn jeho zdravotní stav a pøedešlo se vážným onemocnìním.
Na letním táboøe hrály dìti rùzné spoleèenské hry, pøi kterých se mìly možnost nauèit komunikaci a spolupráci
s kamarády. Vytvoøily se zde rùzné zájmové skupinky dìtí: taneèní, hudební a divadelní, i pracovní, kde mìly dìti
možnost vyrábìt rùzné drobnosti. Vìtšina dìtí se v dobì tábora uèila také správné hygienì, pravidelnému cvièení
a otužování i rùzným jemným domácím pracím.
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PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY
Propagace
Pøednášky a besedy: koordinátorka projektu v roce 2006 uspoøádala pøednášky na 13 školách, a dále 15
pøednášek pro širší veøejnost.
Výstavy: v rámci projektu Adopce na dálku se uskuteènilo 15 výstav fotografií po celé královehradecké diecézi.

Návazné projekty Adopce na dálku

®

DOMKY PRO CHUDÉ
Podpora bydlení chudých rodin s dìtmi
Charita ÈR poskytla v loòském roce na humanitární projekt „Podpora bydlení chudých rodin s dìtmi“ èástku
420 000 Kè. Jedná se o projekt, kterým indická diecéze Belgaum pomáhá chudým indickým lidem zajistit obydlí, jako
základní podmínku k dùstojnému životu. Projekt navazuje na obdobné úspìšnì realizované projekty, které zapoèaly
v roce 2003, a je realizován v návaznosti na projekt „Adopce na dálku“.
V roce 2006 se díky tomuto finanènímu pøíspìvku podaøilo indickým partnerùm postavit 8 nových domkù a jeden
domek byl opraven. Projekt „Podpora bydlení chudých rodin s dìtmi“ byl realizován v prùbìhu roku 2006 na území
indické diecéze Belgaum v oblasti KARADI. Diecéze Belgaum ve spolupráci s farnostmi, ve kterých byly domky
postavené, zajistila 25% nákladù. Do konce roku 2006 bylo v rámci tohoto projektu postaveno nebo opraveno již 39
domkù.
foto: Petr Nagy
Na projekt Domky pro chudé pøispívají také adoptivní rodièe a další sponzoøi. V roce 2006 vìnovali na tento
projekt celkem 62 257 Kè.

PEDAGOGICKÁ ŠKOLA
Dalším návazným projektem je pedagogická škola, jejíž výstavba byla zahájena v srpnu 2004 v diecézi Belgaum
na okraji mìsta Belgaum ve státì Karnataka. Od bøezna 2006 školu navštìvují chlapci i dívky z venkova, které jsou ve
škole také ubytovány. Vyuèuje se zde místním jazykem kannada, který je také jedním s úøedních jazykù státu Karnataka.
Nová škola je jednou z mála škol v Karnatace, kde se vyuèuje tento jazyk, protože v dalších školách se vyuèuje
v místních dialektech.
I když je škola již v provozu, není ještì úplnì dokonèená. Je potøeba vybudovat spoleèenskou místnost, která by
sloužila dìtem pro hry ve volném èase.
Výstavbu této školy podporují sponzoøi z ÈR, v roce 2006 na tento projekt vìnovali celkem 43 467,50 Kè. DCH
HK pøispìla na výstavbu pedagogické školy èástkou 500 000 Kè v roce 2005.
Projekt Adopce na dálku v roce 2006 podpoøili: Tøíkrálová sbírka, sponzorští rodièe, Rádio Metuje.
Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké námìstí 37
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 660
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
Http: www.hk.caritas.cz/adopce
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PØEHLED ÈINNOSTI DIECÉZNÍ CHARITY
KØESANSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ PORADNA
NOVÁ NADÌJE
SPEKTRUM SLUŽEB:
Diecézní kat. charita Hradec Králové provozuje v Novém Mìstì nad Metují Køesanskou psychoterapeutickou
poradnu NOVÁ NADÌJE. Poradna nabízí odborné poradenství a péèi lidem, kteøí mají problémy v oblasti mezilidských
vztahù, komunikace s okolím, sebepoznání a sebepøijetí, a také obèanùm, kteøí se obtížnì vyrovnávají se zmìnìnou
životní situací jako je napø. ztráta blízkého èlovìka apod. Poradenství poskytuje 2x týdnì zkušená psycholožka
PhDr. Kristýna Brichcínová. Konzultace je tøeba domluvit vždy pøedem na tel. 491 473 629.

ÈINNOST V ROCE 2006:
V roce 2006 vyhledalo pomoc v poradnì celkem 401 klientù z celé ÈR, z toho 183 mužù a 218 žen. Nejsilnìjší
vìková skupina lidí, kteøí poradnu navštìvují, je mezi 20. až 50. rokem.
Nejèastìjšími problémy, se kterými lidé do poradny pøicházeli, byly komunikaèní problémy v partnerských
vztazích, konflikty v rodinì nebo v zamìstnání, osobní krize, osamìlost, hledání životní orientace a partnera u mladých
lidí, psychické vyèerpání po nemoci nebo ze ztráty blízkého èlovìka a další. V pøípadì vážných psychických obtíží,
které vyžadují lékaøskou péèi, je klientovi doporuèena návštìva odborného psychiatra. Poradna také nabízela klientùm
možnost duchovní péèe formou krátkodobých semináøù. Této služby využilo 120 klientù.
Projekt v roce 2006 podpoøili: MPSV ÈR, Krajský úøad Královéhradeckého kraje, Mìsto Nové Mìsto n. Met.,
Tøíkrálová sbírka.

PÙJÈOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMÙCEK
PRO NEMOCNÉ HUNTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní kat. charita Hradec Králové 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 do užívání na
základì doporuèení ošetøujícího odborného lékaøe. Po dohodì zajistí organizace dovoz pomùcky na místo urèení.

ÈINNOST V ROCE 2006:
K 31.12.2006 bylo v pùjèovnì evidováno 7 ks køesel Halesworth a 5 ks køesel Omega, vèetnì 10 ks náhradních
podložek proti proleženinám, 4 elektrické vanové zvedáky a 4 elektrická polohovací lùžka.V tomto roce byla zapùjèena
2 polohovací elektrická lùžka a 1 speciální køeslo. Služeb pùjèovny využilo celkem 25 klientù.
Projekt v roce 2006 podpoøili: Královéhradecký kraj, Tøíkrálová sbírka.
Kontakt: tel. 495 063 135
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UDÁLOSTI A PROPAGACE
Založení Oblastní charity Jièín
K 1. lednu 2006 se Diecézní katolická charita Hradec Králové rozrostla o další profesionální charitu v Jièínì.
V minulosti v tomto mìstì pùsobila dobrovolná charita, která se napø. každoroènì úèastnila Tøíkrálové sbírky a výtìžek
vìnovala na podporu projektù charit v diecézi.

Vyznamenání Svatého otce za obìtavou službu v charitì
V roce 2006 Svatý otec Benedikt XVI. udìlil vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice dalším pracovníkùm v charitì,
ing. Janu Koèímu za obìtavou službu v Diecézní kat. charitì Hradec Králové (DCH HK) a za jeho práci pro cizince
a uprchlíky, dále Bc. Štefanu Èandovi za obìtavou charitativní a sociální službu v Oblastní charitì Ústí nad Orlicí.
Vyznamenání obìma ocenìným pøedal diecézní biskup mons. Dominik Duka OP 28. 9. na slavnostní svatováclavské
mši v katedrále sv. Ducha.
Ing. Jan Koèí pracuje v charitì 14 let. Od poèátku se vìnuje pomoci cizincùm a uprchlíkùm v naší diecézi
a posledních 10 let je také souèasnì zástupcem øeditele DCH HK. Zakládal a stále vede poradnu pro cizince a uprchlíky.
Zasloužil se také o aktivní pùsobení charity v pobytových støediscích MV ÈR pro žadatele o azyl a dále v integraèním
støedisku pro azylanty.
Bc. Štefan Èanda je již 14 let øeditelem Oblastní charity Ústí nad Orlicí a zasloužil se mj. o vybudování prvního
charitního Domu pokojného stáøí sv. Kryštofa, který byl pøed 10 lety otevøen v Kerharticích. Za jeho pùsobení se oblastní
charita rozrostla o desítku støedisek pomoci a charitních projektù pro nemocné, seniory, zdravotnì postižené, dìti
a mládež nebo rodiny s dìtmi.
Obìma pracovníkùm patøí díky za jejich obìtavou práci ve službì bližním.

Návštìva europoslankynì MUDr. Zuzany Roithové
V dubnu navštívila naše charity v Královéhradeckém kraji a nìkterá jejich zaøízení europoslankynì
MUDr. Zuzana Roithová. Po setkání na diecézní charitì (DCH HK) si paní MUDr. Roithová v doprovodu senátora
MVDr. Františka Bartoše a øeditele DCH HK RNDr. Jiøího Stejskala prohlédla Domov pro matky s dìtmi, který v krajském
mìstì provozuje Oblastní charita Hradec Králové. Dále zavítala do Domova sv. Josefa v Žirèi pro nemocné
roztroušenou sklerózou, jehož otevøení se pøed lety zúèastnila, tehdy ještì jako senátorka. Svou návštìvu zakonèila
v dalším støedisku Oblastní charity Èervený Kostelec, v Hospici Anežky Èeské. Na zdejší pùdì prvního èeského hospice
vùbec se zúèastnila besedy a diskuze o problematice hospicové péèe. „Musím øíct, že znám øadu zaøízení charit a dnes
jsem navštívila tøi špièková pracovištì. Špièková nejenom svým vybavením, ale právì tím pøístupem k pacientùm
a kvalitou managementu“, uvedla mj. MUDr. Zuzana Roithová.

Peèovatelka roku 2006
V prosinci 2006 se v Praze uskuteènil pod záštitou ministra práce a soc. vìcí ÈR Petra Neèase 5. roèník vyhlášení
celostátního ocenìní „Peèovatelka roku“. Mezi deseti ocenìnými z celé ÈR byla také paní Renata Drapaèová,
peèovatelka z Charitní peèovatelské služby (CHOS) v Èerveném Kostelci, kterou provozuje Oblastní charita Èervený
Kostelec. Nìkolikaèlenná porota vybrala peèovatelky za mimoøádnì obìtavou, kvalitní a zodpovìdnou sociální službu
v oboru peèovatelství.
Paní Renata Drapaèová získala tento titul jako jediná z Královéhradeckého kraje. Souèasnì je již ètvrtou
z kolektivu peèovatelek CHOS Èervený Kostelec, která byla ocenìna jako „Peèovatelka roku“. Paní Renata Drapaèová
patøí mezi obìtavé peèovatelky, které svou práci nepovažují pouze za zamìstnání, ale také za své poslání.
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UDÁLOSTI A PROPAGACE
Èesko-nìmecká studentská výmìna
Diecézní kat. charita Hradec Králové v roce 2006 opìt zprostøedkovala ve spolupráci s Caritasverband Hechingen
a Erzbischöfliches Kinderheim Sigmaringen výmìnu èeských a nìmeckých studentù. Studenti Biskupského gymnázia
B. Balbína Hradec Králové se pøed letními prázdninami vydali na týdenní pobyt do Nìmecka za studenty z Mengenu,
kteøí pro nì pøipravili bohatý program – výlety za poznáním, sportovní akce apod. Žáci Sonnenlugenschule Mengen na
oplátku pøijeli na podzim za svými kamarády do ÈR.
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 žijí 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 2006 podpoøil projekt studentské výmìny grantem Královéhradecký kraj, Sdružení rodièù studentù
Biskupského gymnázia B. Balbína Hradec Králové.

Propagaèní a benefièní akce
V roce 2006 charity uspoøádaly anebo se zúèastnily øady benefièních a propagaèních akcí. Nìkteré z nich se
konají pravidelnì každý rok a staly se již tradicí. Patøí mezi nì napøíklad: Ples lidí dobré vùle (OCH Havlíèkùv Brod),
Charitní ples (OCH Ústí n. Orlicí), Hudební zahrada (OCH Polièka), Živý betlém (OCH Hradec Králové, OCH Kutná
Hora), Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér (OCH Èervený Kostelec), pìvecká soutìž pro
handicapované Karúzošou (OCH Havlíèkùv Brod) a mnohé další. Výtìžky tìchto akcí používají charity na podporu
svých zaøízení a projektù pro potøebné.
Adopce na dálku®: koordinátorka projektu v roce 2006 uspoøádala pøednášky na 13 školách, a dále 15 pøednášek
pro širší veøejnost. V rámci tohoto projektu se uskuteènilo 15 výstav fotografií po celé královehradecké diecézi.

Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér 2006
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ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDÌLÁVÁNÍ
Diecézní kat. charita Hradec Králové (DCH HK)
V lednu 2006 byla založena diecézní kolegia. Smyslem jejich èinnosti jako odborných pracovních skupin je
rozvoj kvalitních sociálních služeb, pøedevším v návaznosti na standardy kvality. Aktivnì již pracují: kolegium
pracovníkù zaøízení pro dìti a mládež, kolegium pro práci se seniory, kolegium pro poradenství, kolegium pro práci se
zdravotnì postiženými, kolegium pro pracovníky azylových domù, kolegium pro dobrovolnictví.
V rámci vzdìlávacího projektu „Charita pro budoucnost“, který realizuje Charita ÈR, probíhá proces zavádìní
standardù kvality sociálních služeb do praxe. Za královéhradeckou diecézi byli vybráni ètyøi zástupci, kteøí budou mít
za úkol naèerpané vìdomosti pøedávat dál. Vzdìlávání bylo zahájeno v dubnu 2006 a bude probíhat do listopadu 2007.
DCH HK se zapojila spolu s ostatními farními a oblastními charitami Královéhradeckého kraje do projektu
„Vzdìlávání poskytovatelù sociálních služeb v zavádìní standardù kvality sociálních služeb k funkèní a efektivní Síti
sociálních služeb Královéhradeckého kraje“. Jedná se o dvouletý projekt, na který kraj získal finanèní podporu z ESF
a státního rozpoètu ÈR. Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2006.
Na podzim DCH HK uspoøádala „Semináø pro nové zamìstnance“, jehož cílem bylo seznámit nové pracovníky
charit s èinností, organizaèní strukturou a duchovním posláním charity. Tato školení budou organizována opakovanì,
dle požadavkù farních a oblastních charit.¨

Edukaèní centrum Háèko – Oblastní charita Èervený Kostelec
V roce 2006 v Edukaèním centru Háèko probíhaly další Kurzy pro pracovníky sociálních organizací, které
zahrnovaly semináøe pro pracovníky pracující pøímo s ohroženými skupinami osob, semináøe pro vedoucí pracovníky
sociálních organizací a cyklus semináøù zamìøený na sociální management a vztah sociální organizace ke klientùm.
Kurzy byly podpoøeny z projektu „Zvýšení absorbèní kapacity sociálních organizací vzdìláváním a zøízením nových
pracovních míst“, na který získala oblastní charita (OCH) grant z EU Phare 2003 RLZ a MPSV ÈR.
Pro peèovatele OCH uspoøádala další Kurzy domácího ošetøování zamìøené na praktické znalosti a rady týkající
se péèe o nemocného i informace o možnostech sociální pomoci. Tyto kurzy probíhaly v rámci projektu „Respitní péèe
o tìžce nemocné seniory a podpora domácího ošetøování prostøednictvím peèujících blízkých osob“, který podpoøil
Královéhradecký kraj a MZ ÈR.
V Edukaèním centru Háèko v Èerveném Kostelci se uskuteènily také Semináøe pro zdravotní sestry, na kterých se
mìly zdravotní sestry možnost dozvìdìt novinky z oboru a získat kreditní body.
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EKONOMIKA
Hospodaøení charit v královéhradecké diecézi v roce 2006
Hospodaøení Diecézní kat. charity Hradec Králové v roce 2006
Charity královéhradecké diecéze
34 440 415,49
23 445 711,54
101 175 754,00
34 362 450,00
50 339,10
10 981 996,36
11 453 206,00

Diecézní kat. charita Hradec Králové
1 148 240,00
2 013 178,00
2 934 090,00
963 194,00
281 193,00
321 339,00
1 415 016,00

215 909 872,49

9 076 250,00

15 018 064,04
1 586 067,16
22 497 254,50
65 840 519,77
28 926 021,94
32 186 365,00
17 679 862,00
11 926 557,00
13 611 944,73
16 650 421,07
570 278,00
1 542 464,15
2 764 411,72

2 928 338,00
10 021,00
147 255,00
0,00
238 900,00
381 760,00
25 000,00
1 253 388,00
2 388 015,00
129 446,00
281 386,00
1 649 542,00
1 451 529,00

2 155 821,67
-327 705,45

7 956 242,00
-1 120 008,00

33 554 172,00
5 936 360,00

0,00
549 698,00

394 905,32

549 698,00

Dotace na investice - obec:
Dotace na investice - kraj:
Dotace na investice - fondy EU
Ostatní zdroje investic:

400 585,00
900 000,00
11 519 481,00
26 670 466,00

0,00
0,00
0,00
549 698,00

Celkem inv. zdroje
Investice: zdroje - výdaje:

39 490 532,00
0,00

549 698,00
0,00

764,00
616,55

14,00
10,313

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:

Poèet zamìstnancù:
Fyzický poèet zamìstnancù
Pøepoètený poèet zamìstnancù
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EKONOMIKA
Pøehled o stavu a pohybu majetku v charitách královéhradecké
diecéze v r. 2006
AKTIVA
A Dlouhodobý majetek celkem:
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
Pozemky
Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky
Stavby
Samostatné movité vìci a soubory
Pìstitelské celky trvalých porostù
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokonèený dlouh. hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.
III. Dlouhodobý finanèní majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem:
B. Krátkodobý majetek celkem:
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
AKTIVA CELKEM :

Stav k 1. 1. 2006

Pohyb v r. 2006

Stav k 31. 12. 2006

156 727 122,80
331 829,00
120 209,00
211 620,00
224 687 076,90
3 278 483,00
275 000,00
156 882 915,80
35 670 899,80
2 001 702,00
21 138 851,30
5 427 325,00
11 900,00
90 000,00
-68 381 783,10
43 156 473,53
1 479 182,00
1 021 271,00
457 911,00
15 845 874,92
12 604 122,34
2 300 905,10
368 867,00
105 566,00
270 843,48
195 571,00
22 046 684,41
1 186 760,00
738 687,00
20 121 237,41
3 784 732,20
199 883 596,33

6 974 821,00
-30 336,00
0,00
-30 336,00
5 852 714,41
197 580,00
38 711,00
13 055 836,00
1 473 460,00
-10 854,00
-4 936 809,59
-3 965 209,00
0,00
-60 000,00
1 212 442,59
-5 483 495,11
-92 074,71
42 318,29
-134 393,00
-2 738 823,85
-5 966 674,66
453 551,96
443 502,00
-71 500,00
2 440 888,85
-38 592,00
-2 472 787,79
-98 610,00
-324 466,0
-2 049 711,79
-179 808,76
1 491 325,89

184 828 337,80
321 779,00
120 209,00
201 570,00
263 758 647,31
3 586 332,00
313 711,00
194 125 105,80
41 478 599,80
1 990 848,00
20 498 282,71
1 753 868,00
11 900,00
30 000,00
-79 282 088,51
45 200 290,42
1 649 201,29
1 083 415,29
565 786,00
15 785 554,07
8 976 871,68
2 900 520,06
817 965,00
34 166,0
2 711 732,33
344 299,00
24 027 825,62
1 299 157,00
414 661,00
22 314 007,62
3 737 709,44
230 028 628,22

174 649 302,89
161 484 448,89
139 254 241,46
22 230 207,43
13 164 854,00
733 849,00
1 078 164,24
11 352 840,76
25 234 293,44
999 418,00
20 943 352,44
5 179 334,44
31 361,00
977 932,60
3 430 600,00
2 461 333,00
8 862 791,40
3 291 523,00
199 883 596,33

-7 147 148,19
-4 230 647,40
15 218 308,00
-19 448 955,40
-2 916 500,79
1 146 809,21
-1 556 685,24
-2 506 624,76
8 638 743,08
1 142 199,16
8 579 958,02
-680 460,69
1 407 958,00
8 475 207,64
-43 683,00
547 489,00
-1 126 552,93
-1 083 414,10
1 491 594,89

194 409 343,70
182 566 340,49
161 142 420,46
21 423 920,03
11 843 001,21
1 880 658,21
-41 517,00
10 003 862,00
35 619 553,52
2 141 617,16
31 010 723,46
4 641 114,75
1 469 516,00
9 657 266,24
3 943 334,00
3 275 678,00
8 023 814,47
2 467 212,90
230 028 897,22

PASIVA
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
PASIVA CELKEM :
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EKONOMIKA
Pøehled o stavu a pohybu majetku v Diecézní kat. charitì
Hradec Králové v r. 2006
AKTIVA CELKEM :
A Dlouhodobý majetek celkem:
I. Dlouh. nehmotný majetek celkem
- Software
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouh. hmotný majetek celkem
- Pozemky
- Umìlecká díla, pøedmìty a sbírky
- Stavby
- Samostatné movité vìci a soubory
- Pìstitelské celky trvalých porostù
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
- Nedokonèený dlouh. hmotný majetek
- Poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný maj.
III. Dlouhodobý finanèní majetek
IV. Oprávky k dlouh. majetku celkem:
B. Krátkodobý majetek celkem:
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
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

Stav k 1.1.2006

Pohyb v r. 2006

Stav k 31.12.2006

40 237 270,00
29 526 716,00
26 423,00
0,00
26 423,00
38 065 318,00
536 769
0,00
28 224 907,00
4 911 626,00
0,00
1 334 046,00
57 970,00
3 000 000,00
4 633 703,00
-13 198 728,00
10 710 554,00
42 953,00
42 953,00
0,00
3 447 502,00
623 713,00
135 325,00
7 501,00
-4 205,00
2 685 168,00
0,00
5 758 374,00
275 889,00
55 260,00
5 427 225,00
1 461 725,00
40 237 270,00
36 438 797,00
38 860 299,00
36 243 514,00
2 616 785,00
-2 241 502,00
0,00
-2 421 502,00
0,00
3 798 473,00
444 901,00
3 353 389,00
78 000,00
13 000,00
8 460,00
76 426,00
61 100,00
3 116 403,00
183,00

-1 090 243,00
-823 288,00
0,00
0,00
0,00
468 774,00
0,00
0,00
0,00
549 698,00
0,00
-22 954,00
-57 970,00
0,00
100 000,00
-1 392 062,00
-266 955,00
6 340,00
6 340,00
0,00
795 372,00
86 103,00
12 363,00
73 004,00
6 045,00
617 857,00
0,00
-53 578,00
-34 962,00
3 960,00
-22 576,00
-1 015 089,00
-1 090 243,00
417 433,00
-884 061,00
-2 075 917,00
1 191 856,00
1 301 494,00
1 301 494,00
0,00
0,00
-1 507 676,00
-23 162,00
-1 512 236,00
-32 605,00
-2 000,00
-2 464,00
14 484,00
-1 110,00
-1 488 541,00
27 722,00

39 147 027,00
28 703 428,00
26 423,00
0,00
26 423,00
38 534 092,00
536 769,00
0,00
28 224 907,00
5 461 324,00
0,00
1 311 092,00
0,00
3 000 000,00
4 733 703,00
-14 590 790,00
10 443 599,00
49 293,00
49 293,00
0,00
4 242 874,00
709 819,00
147 688,00
80 505,00
1 840,00
3 303 025,00
0,00
5 704 796,00
240 927,00
59 220,00
5 404 649,00
446 636,00
39 147 027,00
36 856 230,00
37 976 238,00
34 167 597,00
3 808 641,00
-1 120 008,00
-1 120 008,00
0,00
0,00
2 290 797,00
421 739,00
1 841 153,00
45 395,00
11 000,00
5 996,00
90 910,00
59 990,00
1 627 862,00
27 905,00
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen
DCH HK) a její charity se jako v pøedchozích letech
zapojily do Tøíkrálové sbírky na pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahranièí. Tuto celostátní sbírku poøádá Charita
Èeská republika od roku 2000 ve snaze obnovit tradici
svátkù Tøí králù a souèasnì umožnit spoluobèanùm
podílet se na charitní èinnosti.
V roce 2006 se do této sbírky v královéhradecké
diecézi zapojilo 29 profesionálních a dobrovolných
charit. V domácnostech, institucích i v ulicích mìst
a obcí koledovalo 1825 skupinek tøí králù, kterým se
podaøilo vybrat do kasièek více než 7 mil. Kè (7 036
425,50 Kè).

PØEHLED PROJEKTÙ Z TØÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2006
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 - dovybavení interiéru a nákup zdravotnického materiálu pro Hospic
Anežky Èeské v Èerveném Kostelci
FARNÍ CHARITA RYCHNOV NAD KNÌŽNOU - pøíspìvek dìtem s mentálním postižením ve Stacionáøi sv. Františka
v Rychnovì nad Knìžnou
OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ- provoz Poradny pro lidi v tísni
FARNÍ CHARITA POLIÈKA - nákup kompenzaèních a rehabilitaèních pomùcek pro Støedisko domácí péèe
OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - dovybavení a provoz Nízkoprahového centra a centra denních služeb
Letohrad
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE - domácí péèe do venkovských oblastí
OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA -volnoèasové aktivity pro dìti a nákup pomùcek do pøedškolního klubu
FARNÍ CHARITA CHRUDIM - provoz a vybavení Klubu pro psychicky nemocné
OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV - provoz Støediska osobní asistence
FARNÍ CHARITA DVÙR KRÁLOVÉ NAD LABEM - provoz Obèanské poradny

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, projektu pomoci nemocným Huntingtonovou chorobou a dále na pomoc chudým rodinám
v Indii v rámci projektu Adopce na dálku®.

PROJEKTY CHARITY ÈR:

Zbývající èást výtìžku sbírky použila Charita ÈR na podporu humanitární pomoci
do zahranièí (10%) a na režii sbírky (10%).
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ZÁMÌRY 2007
Centrum aktivního pøístupu k zamìstnání znevýhodnìných skupin na trhu práce
zámìr Diecézní katolické charity Hradec Králové
¨

AC dílny – sociálnì terapeutické dílny pro lidi s mentál. postižením - zámìr OCH Polièka
Mateøské centrum LEDÒÁÈEK v Ledèi nad Sázavou -zámìr Oblastní charity Havlíèkùv Brod
Centrum denních služeb pro seniory - zámìr Oblastní charity Kutná Hora
Poradna NOVÁ ŠANCE - zámìr Farní charity Dvùr Králové nad Labem

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 v médiím a hromadným sdìlovacím prostøedkùm, které prùbìžnì informují veøejnost
o naší èinnosti. V r. 2006 nejvíce o charitních projektech a akcích informovali pøedevším Èeský rozhlas Hradec Králové,
Èeský rozhlas Pardubice, Rádio Proglas, Rádio Metuje, ÈTK, Deníky Bohemia, MF DNES, Katol. týdeník, Respekt, IKD.

Organizacím a institucím v ÈR:
Biskupství královéhradecké
CANTO s. r. o.
Carrefour Hradec Králové
EU – ESF - SROP
EU – Evropský uprchlický fond
Farnosti královéhradecké diecéze
Charita Èeská republika
KAMAT
Krajský úøad Královéhradeckého kraje
Magistrát mìsta Hradec Králové
Mìsto Nové Mìsto n. Met.

MPSV ÈR
Nadace Èeské spoøitelny
NEW YORKER s. r. o.
OAMP MVÈR
Spedice Carmen s.r.o., Lukavice
STRATOS AUTO spol. s r.o., Hradec Králové
SUZ MVÈR
Úøad práce Hradec Králové
Western Union Bank
Sponzoøi Adopce na dálku®

Jednotlivcùm v ÈR:
Èapek Jiøí
Ètvereèková Marie
Dvíøková Markéta
Endt Vladimír
Hejcmanová Marie
Horová Alice

Hubal David
Hušek Rudolf
Janko Pavel
Kalousek Miroslav
Kirschner Matouš
Kolman Radomil

Koneèná Zdenka
Kováø Alois
Kuèerová Jana
Laštovièková
Mach Zdenìk
Malíøová Ludmila
Nožièková Marie

Nypl Miroslav
Pøikoupilová Hilda
Vanièka Karel
Voborník Josef
Žák František
Žižka Jan
Sponzoøi Adopce na dálku®

Organizacím a jednotlivcùm v zahranièí:
Caritasverband für das Bistum Aachen
Caritasverband für das Bistum Essen
Caritasverband für das Dekanat Zollern, Hechingen
Deutscher Caritasverband
Erzbischöfliches Kinderheim Sigmaringen
Franz Josef Hoffmann, Herne

Katholische Arbeitnehmerbewegung, Recklinghausen
Multikulturverein Völkerverständigung, Blomberg
Nadace Cor Unum
St. Anna Hospital, Herne
Sponzoøi Adopce na dálku®

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

