ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé,
právě držíte v rukou výroční zprávu Diecézní katolické charity Hradec Králové za rok 2018.
Předkládáme Vám v ní nejenom základní údaje, ale také alespoň stručný přehled činností
jednotlivých složek – farních a oblastních Charit. Vzhledem k tomu, že je jich dvacet a každá
z nich poskytuje více služeb a mnoho aktivit, pro získání podrobnějších informací Vám doporučuji
nahlédnout ještě do jejich vlastních výročních zpráv nebo zavítat na webové stránky. Kromě toho
informujeme o činnosti střediska v Hradci Králové, které také provozuje služby, pořádá různé aktivity
a koordinuje některé procesy v rámci charitního díla v celé diecézi s přesahem do zahraničí. Na
něm se podílí tisíce lidí, kterým chci touto cestou vyjádřit své poděkování.
Především děkuji Vám všem, kteří pracujete odborně a obětavě přímo s lidmi, vyžadujícími naši pomoc a podporu, Vám, kteří
zajišťujete nezbytně nutné podmínky a zázemí pro tuto práci. Mé poděkování patří jak zaměstnancům, tak i dobrovolníkům, kteří
nezištně darujete svůj čas a energii potřebným a spolu s námi pomáháte, kde je potřeba. Děkuji i Vám všem, podporovatelům
a spolupracujícím subjektům, těžko zde mohu všechny vyjmenovat. Osobně však chci poděkovat Mons. Josefu Suchárovi
a RNDr. Jiřímu Stejskalovi, a to nejenom za práci v roce 2018, ale také za jejich dlouholeté vedení Diecézní katolické charity. Přeji
Vám, oběma, hojnost Božích milostí do dalšího života. Spolu s novým prezidentem Diecézní charity Mons. Pavlem Rouskem
budeme usilovat o její rozvoj.
Kéž dobrý Bůh provází všechny naše aktivity. Pomáhejme i nadále společně tam, kde nás lidé potřebují. A hlavně těm na
okraji. Každý člověk je totiž pro nás důležitý.

V úctě,

Ing. Anna Maclová
ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové
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DIECÉZNÍ CHARITA (1): Hradec Králové
OBLASTNÍ CHARITY (12): Červený Kostelec, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Jičín, Jilemnice, Kutná Hora, Náchod, Nové
Hrady u Skutče, Pardubice, Polička, Trutnov, Ústí nad Orlicí
FARNÍ CHARITY (8): Dobruška, Dolní Újezd, Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Litomyšl, Přelouč (Charita Přelouč), Rychnov
nad Kněžnou, Studenec u Horek
Oblastní charita Hradec Králové se od 1. 1. 2018 stala právním nástupcem Farní charity Třebechovice pod Orebem, která
k 31. 12. 2017 zanikla
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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 pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství. Pomáháme těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo nouzi – zejména matkám s dětmi v tísni, těžce nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných
katastrof u nás i v zahraničí.
Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. DCH HK rozvíjí svou činnost od 1. ledna 1992 jako přímý pokračovatel
diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi již před II. světovou válkou a po ní až do násilného přerušení její
činnosti v 50. letech. Charitní služba vychází ze samé podstaty křesťanství. Křesťané odjakživa pomáhali chudým, nemocným,
sirotkům, hluchoněmým nebo slepým.
V současné době zastřešujeme síť dvou desítek farních a oblastních Charit (20) na území královéhradecké diecéze, která
svou rozlohou zasahuje do 5 krajů (Královéhradeckého, Pardubického, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina).
Jsme členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem
sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa – Caritas
Internationalis a také jejího evropského regionu – Caritas Europa.
Naše sídlo: Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové.
IČ: 42197449
Právní forma: Diecézní katolická charita Hradec Králové je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.
Statutární orgán: Ředitel DCH HK RNDr. Jiří Stejskal (do 28. 2. 2019), ředitelka DCH HK Ing. Anna Maclová (od 1. 3. 2019),
zástupce ředitele DCH HK Ing. Jan Kočí, zástupce ředitele DCH HK Bc. Jiří Havelka, zástupkyně ředitele DCH HK Ing. Olga
Horáková (do 30. 4. 2019).
Bankovní spojení:
• 1006016622/5500 (darový)
• 2112591844/2700 (provozní)
• 2019460006/6000 (Adopce na dálku)
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JAK POMÁHÁME
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH HK) realizuje tyto projekty na pomoc potřebným u nás i v zahraničí:
ADOPCE NA DÁLKU® A ROZVOJOVÉ PROJEKTY V INDII
INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE, PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY A DALŠÍ PROJEKTY NA POMOC
CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM
PŮJČOVNA POMŮCEK PRO NEMOCNÉ HUNTINGTONOVOU CHOROBOU
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi provozují celkem přes 200 středisek pomoci a projektů v oblasti sociálních
a zdravotních služeb. DCH HK a její Charity se také věnují humanitární činnosti u nás i v zahraničí. Naše služby a pomoc
vyhledá ročně téměř 40 tisíc obyvatel ČR a cizinců.
PRO SENIORY A NEMOCNÉ
terénní služby - domácí zdravotní péče, pečovatelské služby, domácí hospicová péče, mobilní hospic, tísňová péče, sociálně
aktivizační služby
ambulantní a pobytové služby - stacionáře a centrum denních služeb, lůžkový hospic, ambulance paliativní péče a léčby
bolesti, odlehčovací služby, zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, ambulance fysioterapie,
chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby
doplňkové služby - zapůjčení zdravotních pomůcek, půjčovna zdravotních pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou a další
PRO HANDICAPOVANÉ - stacionáře, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, raná péče, sociální rehabilitace, sociálně
aktivizační služby
PRO MATKY S DĚTMI - domovy pro matky s dětmi, sociální rehabilitace
PRO RODINY S DĚTMI - mateřská a rodinná centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstouny,
sociální rehabilitace
PRO DĚTI A MLÁDEŽ - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity pro děti a mládež
PRO LIDI BEZ DOMOVA - azylový dům, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy, sociální rehabilitace,
dům na půl cesty
PRO LIDI V TÍSNI - občanské a sociální poradny, intervenční centrum pro oběti domácího násilí
PRO ETNICKÉ MENŠINY A CIZINCE - integrační centrum pro cizince, poradna pro cizince a uprchlíky a další projekty na
pomoc cizincům a uprchlíkům
DOBROVOLNICTVÍ - dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům, Evropská dobrovolná služba (EDS)
OSTATNÍ STŘEDISKA POMOCI - charitní šatníky, sociální rehabilitace, potravinová pomoc pro potřebné a další
POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH - psychosociální, materiální a finanční pomoc obětem povodní, požárů
a dalších mimořádných událostí, včetně pomoci dobrovolníků
HUMANITÁRNÍ POMOC - projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým indickým dětem, rozvojové projekty v Indii (podpora
vzdělávání, výstavby bydlení a rozvoj zemědělských aktivit v chudých oblastech) a další střediska pomoci
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DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi

V Diecézní charitě pra-

DCH HK a Charity v královéhradecké diecézi provozují celkem

provozují celkem přes 200 středisek pomo-

covalo 25 (přepočtený

desítku dobrovolnických center. V roce 2018 se do dobrovolnických

ci a projektů v oblasti sociálních a zdravot-

počet 22) a v regionál-

programů na pomoc seniorům, nemocným, dětem a mládeži nebo

ních služeb, pomoci migrantům a humani-

ních Charitách 1 240

cizincům zapojilo 2 081 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem

tární činnosti. Služby a pomoc jsme poskytli

zaměstnanců (přepo-

44 707 dobrovolnických hodin. Dalších 13 912 dobrovolníků

téměř 40 tisícům klientů z ČR a cizincům.

čtený počet 973).

pomáhalo při Tříkrálové sbírce.

Pomohli jsme 1 500 cizin-

Díky pomoci dárců Adopce na dálku® a Tříkrálové sbírky

V královéhradecké diecézi vynesla osmnáctá Tříkrá-

cům a uprchlíkům formou

může 1 803 chudých indických dětí chodit do školy

lová sbírka 18 126 767 Kč (včetně DMS). Darované

poradenství, asistence, inte-

a vzdělávat se. Současně podporujeme pět rozvojo-

peníze pomáhají v desítkách charitních zařízeních

gračních aktivit atd.

vých projektů v Indii v oblasti vzdělávání, výstavby

a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodi-

bydlení a rozvoje zemědělských aktivit pro chudé.

ny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.
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SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ
Foto: Do dílen v Králíkách se hendikepovaní těší na práci i kamarády. Společně tu tvoří, učí se běžným návykům a větší samostatnosti.
Sociálně terapeutické dílny Miriam provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Autor: J. Karasová

Charity poskytují komplexní péči lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo nouzi – zejména matkám s dětmi
v tísni, těžce a nevyléčitelně nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám,
příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí. Pomáháme ženám,
mužům, dětem, bez rozdílu věku a náboženského vyznání.
Prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb pomáhají

prostředí vlastní domácnosti. Jedná se zejména o pečova-

Charity nemocným a potřebným od raného do seniorského

telskou službu (19 středisek terénní charitní pečovatelské

věku. V královéhradecké diecézi bylo v roce 2018 provozová-

služby), osobní asistenci (9 služeb) a tísňovou péči (1 služ-

no 214 sociálních, zdravotních a ostatních služeb, které

ba). Tyto služby ještě doplňují charitní půjčovny zdravotních

pomohly 34 440 evidovaným klientům.

pomůcek (21 půjčoven). Pro lidi, kteří se rozhodli pečovat
o své blízké, nabízíme odlehčovací služby (6 služeb).

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V rámci terénní pečovatelské služby zajistily Charity v r. 2018

Našim klientům nabízíme sociální služby definované zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a souvisejícími
předpisy.

přes 469 tisíc pečovatelských výkonů.
K dispozici jsou také denní (4 služby) a týdenní (1 služba)
stacionáře či centra denních služeb (1 služba).
V případech, kdy klienti nemohou setrvat v přirozeném pro-

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

středí, mohou využít pobytové služby například v domově

Úkolem odborných poraden je například pomoc klientům při
kontaktu s úřady a zprostředkování pomoci. V posledních letech se často věnují také dluhovému, právnímu nebo hospicovému poradenství, Diecézní charita poskytuje poradenství pro
cizince uprchlíky. Naše Charity provozují 13 poraden, které
poskytly své služby 5 568 klientům a v součtu vykázaly 14 657
kontaktů a intervencí.

pro osoby se zdravotním postižením (1 služba pro nemocné
RS). Specializované zdravotnické a sociální zařízení pro
nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou Domov
sv. Josefa v Žirči, které provozuje Oblastní charita Červený
Kostelec, je prvním a stále jediným modelovým zařízením pro
pacienty s touto nevyléčitelnou chorobou v ČR. Další alternativou je pobyt klientů v chráněném bydlení (2 služby).

SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Charitní zařízení tradičně nabízejí především takové služby, které klientům umožní co nejdéle zůstat v přirozeném
D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

OSTATNÍ SLUŽBY

Služby tohoto druhu napomáhají osobám, které jsou

zdravotnických

služby lidem bez domova: nízkoprahová denní centra

a nevyléčitelnou Huntingtonovou chorobou (HCH) ve

(4 služby, v minulém roce je navštívilo přes šest stovek

spolupráci se Společností pro pomoc nemocným HCH.

mužů a žen, aby se osprchovali a dostali stravu), noclehárny

Prostor

pro

pomůcek

setkávání

pro

nemocné

maminek

(rodičů)

závažnou

s

dětmi

(2 služby, přespání poskytly 379 osobám) a azylový dům

v předškolním věku nabízejí charitní mateřská a rodinná

(1 služba s celkovou kapacitou 32 míst).

centra ve 13 místech diecéze.

Pro matky s dětmi v nouzi jsou útočištěm azylové domy
pro matky s dětmi v tísni (3 domy s celkovou kapacitou 176
míst). K výše uvedené pomoci se často přidružují další služby,

Charity pomáhají též pěstounským rodinám. Služby pro
pěstouny zajišťuje 6 našich Charit.
Podporujeme také dobrovolnictví. Desítka charitních

jako terénní programy (2 služby) nebo sociálně aktivizační

dobrovolnických

služby pro rodiny s dětmi (13 služeb).

na pomoc seniorům a nemocným, dětem a mládeži nebo

Obětem domácího násilí poskytuje odbornou pomoc

center

nabízí

dobrovolnické

programy

handicapovaným. Dobrovolníci vypomáhají v zařízeních
Charit i jiných neziskových organizací a při Tříkrálové sbírce.

intervenční centrum (1 služba).
Zejména mladým lidem, kteří na prahu dospělosti

Lidem v sociální nouzi nebo krizové situaci jsou určeny také

opouštějí dětské domovy, poskytuje dočasné útočiště

charitní sociální šatníky (10), sklad použitého nábytku (2)

a pomoc dům na půl cesty (1 zařízení).

nebo sociální sprcha (2).

Sociálně aktivizační služby Charity poskytují také seniorům
a osobám se zdravotním postižením (1 služba).
Smysluplný program mládeži a dětem, které jsou ohroženy
společensky nežádoucími jevy, nabízejí nízkoprahové kluby
pro děti a mládež (9 zařízení).
Pro rodiny s dítětem do 6 let, jehož vývoj je ohrožen
v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, jsou oporou
služby rané péče (3 zařízení).
Handicapovaní mohou tvořit, projevit talent a naučit se
potřebné pro běžný život v sociálně terapeutických dílnách
(6 služeb).
Charity realizují také další projekty sociální intervence,
jako například sociální rehabilitace (5 služeb).

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
V průběhu roku 2018 Charity provozovaly celkem 13
středisek domácí péče – charitní ošetřovatelské služby
(CHOS), ve kterých pracovalo 189 zdravotních sester, které
vykonaly 386 922 návštěv u 8 436 klientů. 11 středisek
CHOS poskytuje také domácí hospicovou péči nebo služby
mobilního hospice, která umožňuje těžce nemocnému
strávit poslední dny života doma a v kruhu blízkých. Ordinuje
ji praktický lékař a vychází z přání a potřeb nemocného a jeho
rodiny.
Střediska

CHOS

nabízejí

klientům

také

zapůjčení

zdravotnických pomůcek.
Citlivé doprovázení nevyléčitelně nemocných v těžkém
období jejich života je posláním Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci, který byl prvním modelovým zařízením
svého druhu u nás.
Prožít poslední chvíle života doma a v kruhu svých blízkých
umožňuje těžce nemocným a umírajícím mobilní hospic
a domácí hospicová péče (11), kterou poskytují Charity
v celé diecézi.
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Diecézní charita Hradec Králové provozuje Půjčovnu

ohroženy sociálním vyloučením. Do této kategorie patří
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NOVÉ SLUŽBY A PROJEKTY V REGIONECH
Odlehčovací služby Červánky, Pardubice (OBLASTNÍ
CHARITA PARDUBICE) – v dubnu bylo otevřeno nové
pobytové a terénní středisko odlehčovacích služeb pro
pečující rodiny v Pardubicích (v ulici V Ráji), které má
kapacitu 9 lůžek pro seniory a lidi se zdravotním postižením
Rodinné centrum Koutek, Ronov nad Doubravou
(OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE) - v květnu převzetí
provozu centra pro rodiče s dětmi.
Rozvoj domácí paliativní péče na Litomyšlsku (FARNÍ
CHARITA LITOMYŠL) – zahájení projektu podpořeného
z prostředků Výzvy MAS Litomyšlsko - Operačního
programu Zaměstnanost – Podpora činnosti sociálních
služeb. Jeho hlavním cílem je podpořit rodinné pečující,
kteří se starají o své blízké - nevyléčitelně nemocné, formou
individuálního poradenství, konzultacemi a edukací. (Doba
trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021).
Rozvoj kvality sociálních služeb Oblastní charity
Hradec Králové (OBLASTNÍ CHARITA HRADEC
KRÁLOVÉ) - v květnu byl zahájen projekt zaměřený na
rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb v Domě
Matky Terezy. Tento projekt je podpořený z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a potrvá do dubna 2020.
Podpora pečujícím osobám v domácí paliativní péči
(OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY U SKUTČE) – cílem
projektu je podpořit osoby pečující v domácím prostředí
o závislé členy rodiny v terminálním stádiu nemoci, snížit
jejich znevýhodnění na trhu práce, sociální izolaci a riziko
vyhoření. Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního
programu Zaměstnanost.
ELO – Centrum ergoterapie a logopedie pro nemocné
roztroušenou sklerózou (OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ
KOSTELEC)

Prádelna OCHJ Veronika s.r.o. (OBLASTNÍ CHARITA
JIČÍN) – založení společnosti, která od ledna 2019 provozuje
prádelnu v Libáni. Jejím posláním je zřídit a udržet pracovní
místa pro lidi s handicapem.

Charitní taxi pro seniory a ZTP (OBLASTNÍ CHARITA
JILEMNICE) – v září zahájení poskytování služby Sociální
automobil pro lidi se zdravotním postižením a seniory
s omezenou hybností.
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POMOC CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM

Foto: Kurzy češtiny a doučování pro cizince. Autor: Lubomír Kotek

POMÁHÁME CIZINCŮM NAJÍT U NÁS NOVÝ DOMOV
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) poskytuje pomoc uprchlíkům a cizincům v rámci sítě
poraden Charity ČR od r. 1992. Vedoucí poradny je členem
odborného kolegia pro uprchlictví a migraci Charity ČR.
Spolupracuje také s ostatními organizacemi a institucemi, které
pomáhají uprchlíkům a cizincům, jako jsou např.: Odbor azylové
a migrační politiky MV ČR, Cizinecká policie, krajské, městské
a obecní úřady, úřady práce, Správa uprchlických zařízení MV
ČR (dále jen SUZ MV ČR), MPSV ČR, PoS Kostelec nad Orlicí,
IAS v Jaroměři - Josefově a také s nevládními organizacemi,
které působí v oblasti pomoci cizincům a uprchlíkům. Od
1. 1. 2013 provozuje DCH HK Integrační centrum pro cizince
v Královéhradeckém kraji.
Od r. 2000 působí DCH HK v této oblasti přímo v Pobytovém
středisku MV ČR (dále jen PoS MV ČR) pro žadatele o udělení
mezinárodní ochrany v Kostelci nad Orlicí. Poskytuje zde
žadatelům o udělení mezinárodní ochrany sociální a právní
poradenství a organizuje pro ně zájmové aktivity. Oblastní
charita Ústí n. Orlicí v pobytovém středisku zajišťuje služby
sociálního šatníku.

SPEKTRUM SLUŽEB:
Integrační centrum pro cizince
Poradna pro cizince a uprchlíky
Zájmové aktivity pro žadatele o udělení mezinárodní
ochrany v PoS MV ČR
Služby sociálního šatníku v PoS MV ČR
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ČINNOST V ROCE 2018:
PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY
Poradna poskytla pomoc celkem 805 cizincům ze 40
zemí, nejčastěji z Ukrajiny, Ruska, Gruzie, Ázerbajdžánu,
Běloruska, Sýrie, Moldávie, Arménie a dalších zemí.
1 osoba byla bez státní příslušnosti. Uskutečnilo se 58
ambulantních a 428 terénních kontaktů, 532 ambulantních
a 281 terénních intervencí.
Poradci řešili problémy cizinců ze třetích zemí i z členských
států EU a Schengenského prostoru. Jednalo se především
o sociální a právní poradenství týkající se povolení k pobytu
na území ČR, možnosti zaměstnání, povolení k zaměstnání,
systému sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění.
Jedná se o registrovanou sociální službu. Poradenské služby
jsou poskytovány ambulantní a terénní formou na základě
principů občanského poradenství: bezplatně, nezávisle,
nestranně a diskrétně. V rámci terénní služby byly například
v Integračním azylovém středisku (IAS) Josefov poskytovány
ubytovaným osobám s udělenou mezinárodní ochranou
služby sociálně-právního poradenství se zaměřením na jejich
integraci. Asistence a poradenství pro klienty probíhaly také
přímo na pracovišti Odboru azylové a migračním politiky
MVČR v Hradci Králové.
Projekt v roce 2018 podpořily: Královéhradecký kraj, MV
ČR, Tříkrálová sbírka.

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE
Projekt Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém
kraji realizuje Diecézní charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) od roku 2013. Jeho posláním je podpora integrace cizinců
ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou

mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do
většinové společnosti. Projekt je financován z prostředků Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva
vnitra ČR (dále jen MV ČR).
Centrum poskytuje cizincům bezplatně tyto služby:
Informační činnost
Sociální a právní poradenství
Kurzy češtiny a kurzy sociokulturních dovedností v Hradci Králové i v regionech (Náchod, Jičín, Josefov, Trutnov, Kvasiny,
Nechanice, Rašovice, Rychnov nad Kněžnou, Česká Skalice)
Dobrovolnictví – doučování cizinců s dobrovolníky
Multikulturní a integrační aktivity, besedy a přednášky
Poradenství, informační činnost, překladatelské
a tlumočnické služby
V roce 2018 využívali služby Integračního centra klienti z řad
cizinců ze třetích zemí a osob s udělenou mezinárodní ochranou.
Nejpočetněji byli zastoupeni cizinci z Ukrajiny, Ruska, Sýrie
a Běloruska.
Poradenské služby jsou poskytovány ambulantní a terénní
formou na základě principů občanského poradenství: bezplatně,
nezávisle, nestranně a diskrétně. Jednalo se především o problematiku pobytových oprávnění na území ČR, zaměstnávání cizinců, bydlení a zdravotní péče. V průběhu poradenského procesu
bylo využíváno služeb komunitních tlumočníků a interkulturních
pracovníků.
Integrační kurzy češtiny a sociokulturních dovedností
pro cizince
V roce 2018 probíhaly integrační kurzy češtiny a kurzy
sociokulturních dovedností v Hradci Králové a také v regionech –
v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Josefově, Kvasinách, Nechanicích,
Rašovicích, Rychnově nad Kněžnou a České Skalici. Uskutečnilo
se 35 jazykových kurzů a 26 kurzů sociokulturní orientace.
Kurzů češtiny pro cizince se zúčastnilo 345 cizinců, kurzů
sociokulturní orientace 199 osob.
Kurzy jsou bezplatné a cizinci si mohou vybrat podle úrovně
znalosti, buď kurz češtiny pro začátečníky, nebo pro pokročilé. Na
kurzu si cizinci mají možnost osvojit základy češtiny a seznámit se
s naší kulturou, aby se lépe zorientovali v životě v ČR.
Multikulturní a integrační aktivity, besedy a přednášky
Integrační centrum pro cizince DCH HK v roce 2018
zorganizovalo 38 multikulturních akcí a integračních aktivit
ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu,
kterých se zúčastnilo přes 1200 členů majoritní české společnosti
a kolem 700 cizinců. Byl to např. festival Setkání národů, kde
se v jeden den představilo přes 29 zemí a národností, besedy
o migraci a integraci; výtvarné workshopy a výstavy ukrajinských
výtvarných umělců; multikulturní ukrajinský večer; poznávací
výlety, rozloučení se školním rokem; letní tábor pro děti
a mládež, lyžařský výcvik, mezinárodní turnaje ve stolním
tenise a v nohejbale, Multikulturní den na Gymnáziu J. K. Tyla
a další akce.
Centrum dále nabízí zázemí pro volnočasové a zájmové
aktivity jako jsou například Multikulturní klub dětí a mládeže,

Sportovní klub atd. Podporuje zájmové a svépomocné skupiny
cizinců jako např. Mezinárodní kulturní institut Klíč a Regionální
ukrajinský spolek ve východních Čechách, dobrovolnickou
organizaci KURO a další. Pořádá také akce pro rodiny s dětmi.
V roce 2018 se uskutečnily také besedy pro žáky a studenty
základních a středních škol v Královéhradeckém kraji, do
kterých se zapojili i cizinci jako asistenti školitelů. Žáci a studenti
se měli možnost interaktivní formou seznámit s problematikou
odlišnosti, vzájemného soužití a přijetím cizinců.

Foto: Multikulturní den na hradeckém Gymnáziu J. K. Tyla - arabský tanec (Sýrie). Studenty nejvíce nadchlo bezprostřední setkání
s cizinci, jejich uměním i zvyky. Autor: Pavel Vondřejc

Dobrovolnický program Rafael
Do dobrovolnického programu Rafael DCH HK na pomoc
cizincům v rámci projektu Integračního centra pro cizince Hradec Králové se v roce 2018 zapojilo 19 dobrovolníků, kteří
pomáhali 17 cizincům s češtinou i jinými předměty. Dobrovolníci odpracovali celkem 394 dobrovolnických hodin. Cizincům pomáhali individuálně. Jejich činnost byla zaměřena především na pomoc s doučováním češtiny, domácí přípravou do
školy a na orientaci v běžných životních situacích.
Integrační centrum pro cizince spolupracovalo v průběhu
roku 2018 s dalšími institucemi a subjekty podílejícími se na
procesu integrace cizinců na lokální úrovni jako například
OAMP MV ČR, Cizinecká policie, živnostenské úřady, úřady
práce, městské a obecní úřady, neziskové organizace, ZŠ, SŠ
a VŠ, komunity cizinců a další.
V uplynulém roce vykonávali v Integračním centru pro cizince studentskou praxi studenti Univerzity Hradec Králové
a Univerzity Pardubice.
Aktivity zaměřené na podporu a pomoc cizincům byly
realizovány v rámci následujících projektů:
Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02
Poradna pro cizince a uprchlíky
Podpora integrace cizinců
Právní asistence pro žadatele o mezinárodní ochranu
Setkání národů
Integrační kurzy pro cizince azylanty
Projekty v roce 2018 podpořily: Azylový migrační a integrační fond, MV ČR, Královéhradecký kraj, Statutární město
Hradec Králové, Tříkrálová sbírka.
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ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO ŽADATELE
O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
V POS MV ČR - HUDEBNÍ DÍLNA

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY HK NA POMOC
CIZINCŮM A UPRCHLÍKŮM JSOU SPOLUFINANCOVÁNY
AZYLOVÝM MIGRAČNÍM A INTEGRAČNÍM FONDEM,

Hudební dílna v Pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí
nabízela žadatelům o mezinárodní ochranu své aktivity 3x
týdně. Jde o společný projekt DCH HK a SUZ MV ČR.
Účastníci z řad dětí žadatelů a další hudebníci z řad
dospělých vystupovali při různých kulturních a společenských
příležitostech v PoS i mimo PoS: Den otevřených dveří v PoS,
Setkání národů 2018, na Refufestu v Praze. atd. Hudební
dílna měla v roce 2018 celkem 611 návštěv.

MVČR, SUZ MVČR, KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM,

Projekt v roce 2018 podpořily: SUZ MV ČR, Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je
financován v rámci národního programu Azylového, migračního
a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

STATUTÁRNÍM MĚSTEM HRADEC KRÁLOVÉ
A Z TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY.

SLUŽBY SOCIÁLNÍHO ŠATNÍKU V POS MV ČR
V PoS MV ČR pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany
v Kostelci nad Orlicí zajišťovala služby sociálního šatníku
Oblastní charita Ústí nad Orlicí po celý rok 1x za 14 dnů.
Jde o společný projekt Charity a Správy uprchlických zařízení.
Pracovníci šatníku spolupracují se sociálními pracovníky PoS.
Služeb sociálního šatníku využilo 510 klientů.
Projekt v roce 2018 podpořily: SUZ MV ČR, Tříkrálová sbírka.

Kontakt:
Adresa: Šafaříkova ul. 666/9
(budova YMCA - 3. patro)
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 492 604 940
Skype: poradnahk
E-mail: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
www.cizincihradec.cz
facebook: cizincihradec

HUMANITÁRNÍ POMOC DO ZAHRANIČÍ
Diecézní charita Hradec Králové a regionální Charity se
účastní veřejných charitních sbírek vyhlášených Charitou
Česká republika na pomoc zemím postiženým přírodními
katastrofami nebo válečnými konflikty a rozvojovým státům
třetího světa.
Charita ČR zajišťuje humanitární pomoc či rozvojovou
spolupráci v řadě zemí - v zemích Evropy a bývalého SSSR:
Moldavsko, Gruzie, Kosovo; v asijských zemích: Mongolsko,
Kambodža; v afrických zemích: Jižní Súdán, Zambie; na
Blízkém východě: v Sýrii, Jordánsku a Iráku. Programy
a projekty se zaměřují na humanitární pomoc, podporu
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živobytí, zemědělství a obnovu zdrojů obživy, sociální práci,
zdravotní péči a vzdělávání v zahraničí i globální rozvojové
vzdělávání v ČR.
Diecézní charita Hradec Králové v oblasti humanitární
pomoci do zahraničí realizuje projekt Adopce na dálku®
a návazné rozvojové projekty v Indii, které jsou zaměřené na
podporu vzdělávání, výstavby bydlení a rozvoj zemědělských
aktivit v chudých oblastech: viz kapitola ADOPCE NA
DÁLKU® – PROJEKT NA POMOC CHUDÝM DĚTEM V INDII.

ADOPCE NA DÁLKU®

- projekt na pomoc chudým dětem v Indii

POMÁHÁME BEZ HRANIC
Foto: Indické děti podporované v projektu Adopce na dálku® (z archivu).

Už 18 let pomáháme dětem z nejchudších indických rodin,
aby se mohly vzdělávat ve svém rodinném a kulturním
prostředí. Na pomoc čeká stále mnoho dětí, proto neustále
hledáme nové dárce. S každým rokem dárci přispívají svými
dary k dalším šťastným příběhům indických dětí. V roce 2018
úspěšně ukončilo své vzdělání 193 dětí.
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále jen DCH
HK) zahájila tento projekt v roce 2000 ve spolupráci s indickou
diecézí Belgaum ve státě Karnataka. V roce 2005 byl projekt
rozšířen do arcidiecéze Bangalore. Partnery projektu jsou
arcibiskup Bernard Moras z Bangalore, biskup Peter Machado
z Belgaum a od roku 2010 biskup Derek Fernandes.
V Indii podporujeme také rozvojové projekty, které jsou
zaměřené na podporu vzdělávání, výstavby bydlení a rozvoj
zemědělských aktivit v chudých oblastech. Většinu z nich se
daří realizovat především díky dárcům Tříkrálové sbírky.

ČINNOST V ROCE 2018:
DLOUHODOBÁ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
V roce 2018 dárci podpořili na cestě za vzděláním 1 803 indických dětí v nouzi. Celkem 106 nově zapojených dětí podporují jednotliví dárci i celé rodiny, školy, firmy, farnosti a další
společenství štědrých lidí.
Od roku 2000 bylo podpořeno bezmála 6 360 dětí.

JEDNORÁZOVÁ FINANČNÍ POMOC
Vzdělávání indických dětí v nouzi je možné podpořit
i menším jednorázovým či pravidelným finančním darem.
Z těchto darů hradíme dětem školné, školní pomůcky, školní
brašnu, cestovní výdaje, stravu, prázdninový tábor a dárky
k Vánocům.
V roce 2018 jsme díky jednorázovým darům mohli přispět
na vzdělávání 91 dětem a to v celkové výši 456.265 Kč.

DĚTSKÉ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY
Děti zapojené do projektu Adopce na dálku® se každoročně
účastní prázdninových táborů, které pořádají během dubna
a května naši indičtí koordinátoři ve spolupráci s místními
dobrovolníky.
Díky pečlivě připraveným aktivitám se rozvíjí osobnost
zapojených dětí. Přihlíží se k tomu, aby všechny děti měly
možnost projevit svůj talent. V rámci školních aktivit jsou
děti dále povzbuzované v oblasti svého zájmu a umu. To jim
dodává odvahu a zdravé sebevědomí.
V průběhu tábora se děti učí písemně pozdravit své dárce
a vyjádřit formou dopisu svůj dík za podporu ve vzdělání. Je
zde také příležitost dětem předat dopisy a zásilky od dárců.

Doporučený příspěvek na vzdělávání jednoho indického dítěte je 550 Kč měsíčně (6.500 Kč ročně).
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Příběh Marie Anthony z Belgaum
Když zemřel tatínek, maminka nebyla schopná sama finančně utáhnout
domácnost. Na školné a učební pomůcky pro mě a bratra už nezbyly
peníze. Ale potkali jsme pátera Roberta, který měl pro naše problémy
pochopení. Přihlásil mě do programu Adopce na dálku a mohla jsem
tak dokončit základní i střední školu.
Vždy jsem snila o tom, že jednou budu učitelkou. Proto jsem se přihlásila na Pedagogický institut sv. Josefa v Belgaum, který jsem úspěšně
dokončila. Najednou jsem byla připravená na své povolání a nesmírně
šťastná. A když moje maminka viděla na vlastní oči, jak učím děti ve
škole, plakala štěstím.
Jsem velmi vděčná za vše, co jste pro mě za ta léta udělali.

PODPORA ZDRAVÍ
Charita nezapomíná ani na školáky, kteří nemohou chodit do
školy vinou úrazu nebo vážné nemoci. V roce 2018 dárci přispěli
na léčbu částkou v celkové výši 10.800 Kč. Z toho bylo použito
6.000 Kč k úhradě nákladů spojených s vyšetřením a stanovením
diagnózy svalové dystrofie u chlapce Sebastiana. Zbylá částka
určená na podporu zdraví byla převedena do dalšího roku.
Přispět můžete i vy na nově založené sbírkové konto pro
nemocné školáky v Indii: č. konta 1387434288/2700, VS: 54000.

VZDĚLÁVÁCÍ CENTRA
V indickém školním roce červen 2017 – březen 2018 bylo
opět zahájeno mimoškolní vzdělávání dětí z chudých rodin.
Děti se scházely v odpoledních a večerních hodinách ve 20
centrech v oblasti Bangalore. Při úkolech a doučování byla
poskytnuta pomoc celkem 575 dětem školního věku.
Děti se učí kreativně myslet a získávají znalosti, které jsou
ve společnosti velmi ceněné. Kromě doučování ve školních
předmětech děti poznávají své schopnosti, učí se sociálním
dovednostem a také předcházet nemocem. Díky dárcům Tříkrálové sbírky byl projekt podpořen částkou 184.945 Kč.
V rámci projektu probíhá i vzdělávání rodičů. Vzdělávání je
zaměřeno především na prevenci nemocí, zásady správné hygieny a udržování zdravého prostředí. Rodiče se shodují na tom,
že školicí centra přinesla velkou změnu do jejich života. Jejich děti
jsou zodpovědnější a zdravější. Všichni získali rozsáhlé znalosti
o různých onemocněních způsobených hmyzem, znečištěným
vzduchem a vodou a byli poučeni o jednoduchých nápravných
opatřeních, která by jim zabránila.

KVALIFIKAČNÍ KURZY
Ve spolupráci s arcidiecézí Bangalore byly v listopadu 2017
opět zahájeny kvalifikační kurzy pro mladé lidi (18 – 35 let)
z indického venkova, kteří jsou znevýhodněni na pracovním
trhu. Absolventům těchto kurzů se daří získat kvalifikovanější
a lépe placenou práci.
V tomto ročníku bylo celkem 141 absolventů, kteří získali
nové pracovní dovednosti a praktické zkušenosti. Závěrečnou
zkoušku v oboru krejčová složilo 80 účastnic, řidičské oprávnění
získalo 61 učňů. Všichni jsou velmi vděční za příležitost naučit
se novým dovednostem, které jim daly možnost postavit se
novým výzvám. Stali se paprskem naděje pro své rodiny
a místní společnost.
Na vzdělávání mladých lidí přispěli dárci Tříkrálové sbírky
částkou 170.000 Kč.
„Život je plný nových zkušeností a nových výzev.“
Tento citát vyjadřuje odhodlání absolventů kvalifikačních
kurzů v roce 2018.

Příběh Ramya Shalini
Ramya chodí do 5. třídy. Její tatínek je velmi nemocný a veškerá starost se zajištěním rodiny zůstává na mamince. Maminka pracuje jako
nádeník a je pro ni velmi náročné uživit rodinu, hradit náklady spojené se zdravotní péčí o manžela a na vzdělávání nezbývá mnoho. Tato
břemena neumožňují mamince Ramye pomáhat s učením. Proto byla
Ramya přihlášena do školicího centra, kde se naučila plynule mluvit
a jak se učit.
Rodina je velmi vděčná dárcům Tříkrálové sbírky a Diecézní charitě
Hradec Králové za to, že Ramye poskytli tuto příležitost a pomoc.
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NÁVAZNÉ PROJEKTY jsou zaměřené na podporu vzdělání,
výstavbu bydlení a rozvoj zemědělských aktivit v chudých oblastech Indie. Většina z nich se uskutečňuje jen díky dárcům
Tříkrálové sbírky.

UNIVERZITA
Již dva roky podporuje Diecézní katolická charita Hradec
Králové sociálně znevýhodněné vysokoškolské studenty
z indické oblasti Belgaum. Projekt Univerzita umožňuje
mladým Indům, aby se z nich stali kvalifikovaní profesionálové
například v oblasti školství nebo zdravotnictví.
V roce 2018-19 je do tohoto projektu zapojeno již
19 studentů a studentek a jejich počet se bude v dalších
letech zvyšovat. Jen z Tříkrálové sbírky 2018 bylo na tento
projekt vyčleněno 706.854 Kč.

ŠKOLNÍ AUTOBUS
V roce 2018 byl pro oblast Belgaum pořízen nový školní

autobus. Slouží dětem drobných rolníků, které by jinak musely
chodit každý den do školy 5 až 10 km pěšky. Zvláště v období
dešťů by pro ně byla chůze po nezpevněných cestách náročná
a někdy i nebezpečná. „Nový autobus je skutečně požehnáním
pro mnoho dětí ze vzdálenějších míst,“ neskrývala svoji radost
místní koordinátorka vzdělávacích projektů pro sociálně
znevýhodněné děti.
Dárci Tříkrálové sbírky přispěli na pořízení autobusu částkou
490.000 Kč

PŘIKRÝVKY PRO BANGLADÉŠ
Pro podchlazené obyvatele Bangladéše žijící v oblastech,

kde není zajištěn centrální přívod tepla ani elektřiny, bylo mimořádně pořízeno 2 500 přikrývek.
Tuto zemi postihly v roce 2018 nejnižší teploty za posledních
50 let. Pomoc přednostně putovala k početnějším rodinám odkázaným na jediného živitele, vdovám, lidem se zdravotním
postižením, seniorům, dětem a nemocným lidem upoutaným
na lůžko.
Ředitelé Charit v královéhradecké diecézi se rozhodli uvolnit na pomoc potřebným 300.000 Kč z krizového fondu Tříkrálové sbírky.

PROPAGACE A SPOLUPRÁCE SE STUDENTY
Pro širokou veřejnost, školy a organizace nabízíme programy, přednášky a besedy na téma Svět indických dětí
a projekt Adopce na dálku®. Během roku 2018 se uskutečnilo 33 přednášek, kterých se zúčastnilo 1 125 lidí. Svou pouť
započala výstava příběhů z Indie, která zavítala do Přelouče,
Sedlce, Holic a do Vysokého Mýta.
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Krčín se uskutečnil benefiční
koncert pro Aruna, kde vystoupil pěvecký sbor Terénní berušky. Navštívili jsme také skautský tábor v Boru u Skutče, kde
jsme přiblížili tradičními hrami svět indických dětí. A stejně
jako v minulých letech byl projekt prezentován na Setkání národů v Hradci Králové. Návštěvníci mají příležitost se seznámit s lidmi z různých zemí a kultur, kteří studují nebo pracují
v Královéhradeckém kraji.
V kanceláři projektu Adopce na dálku® absolvovalo praxi 23
studentů, kteří se podrobně seznámili s projektem a pomáhali v administrativě s ním spojené. Studenti byli také informování o projektech naší neziskové organizace DCH HK v oblasti
sociálních a zdravotních služeb pro občany Královéhradeckého kraje. Svou praxi u nás absolvovalo již 96 studentů.

Kousek Indie ve Vašem městě
Chcete se dozvědět, v jakém světě žijí chudé indické děti?
Pozvěte nás na vaši firemní či školní akci, farní den, tábor
nebo setkání přátel.
Do vašeho města může dorazit i naše putovní výstava Svět
indických dětí. Pokud máte tip na vhodné prostory pro tuto
výstavu fotografií a příběhů dětí z Indie, napište nám.

Kontakt:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 177 (135)
E-mail: adopce@hk.caritas.cz
www.adopce.hk.caritas.cz
facebook: adopce.dchhk.cz

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA POMOC
A PODPORU. Každé vzdělané dítě přináší
naději na lepší budoucnost.

D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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DOBROVOLNICTVÍ

POMÁHAT JE NORMÁLNÍ – i vy můžete pomoci lidem okolo sebe
Foto: Dobrovolnický program Gabriel pomáhá také pacientům v nemocnici. Autor: J. Karasová

Dobrovolnické centrum na Diecézní charitě Hradec
Králové funguje již devátým rokem. Realizujeme tři
akreditované dobrovolnické programy s širokým spektrem
dobrovolnických aktivit – práce s dětmi, mládeží, doučování
a příprava do škol, pomoc cizincům s českým jazykem,
docházení za seniory a pacienty v nemocnici, pomoc v zázemí
organizací s administrativou, propagací apod.
Nabízíme zájemcům o dobrovolnictví příležitost, vybrat
takové zapojení, které je bude bavit a bude přínosem i pro
klienty služeb.

ČINNOST V ROCE 2018:

GABRIEL na pomoc seniorům a pacientům - program
je určený seniorům a pacientům v nemocnici. Dobrovolníci
docházejí do Střediska sociálních služeb v Chlumci nad
Cidlinou, do Sanatoria Topas v Holicích a na několik oddělení
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Zde zpříjemňují
klientům a pacientům čas povídáním, předčítáním,
společenskými hrami, procházkami či doprovodem na
vyšetření. Také nadále spolupracujeme s domovem pro
seniory SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové.
Těší nás, že je dostatek dobrovolníků ochotných docházet
do míst jako je nemocnice, jimž se mnozí zdraví lidé spíše
vyhýbají.

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY
Dobrovolnické centrum DCH HK realizovalo v roce 2018 tři
akreditované programy.
RAFAEL na pomoc cizincům – program se zaměřuje na
cizince žijící v České republice. Dobrovolníci doučují češtinu,
pomáhají dětem s úkoly a přípravou do školy, konverzují
s dospělými cizinci a pomáhají jim poznat a pochopit
českou společnost. Ve středisku Adopce na dálku pak
pomáhají s administrativou. Na konci roku 2018 jsme do
řad dobrovolníků zapojili také samotné cizince, kteří sdíleli
své zkušenosti a dovednosti s českou veřejností.
Těší nás velký zájem dobrovolníků o tento program, v
němž se setkávají s cizinci a pomáhají jim s integrací
v České republice.
Celkem se do pomoci cizincům zapojilo 34 dobrovolníků.

14

V Ý RO Č N Í Z P R Á VA 2 0 1 8

Celkem se starým a nemocným lidem věnovalo 17
dobrovolníků.
MICHAEL na pomoc dětem a mládeži – v tomto programu
jsou dobrovolníci zapojeni do plánování a realizace aktivit
s dětmi a mládeží. Docházejí do pěti středisek z. s.
Salinger, kde vedou kroužky pro děti, doučují, pomáhají
s administrativou apod. Mladí a aktivní dobrovolníci
dostávají možnost si zde vyzkoušet vedení skupiny dětí,
realizování vlastních nápadů a aktivit a práci v přátelském
kolektivu.
Celkem za dětmi docházelo 6 dobrovolníků.

V roce 2018 se na dobrovolnické centrum obrátilo přes 100
zájemců o dobrovolnictví a třetina z nich se nově zapojila do
některého z dobrovolnických programů. Celkem loni pomáhalo
57 dobrovolníků, kteří odvedli úctyhodných 1 433 hodin
práce. Uskutečnilo se několik školení, supervizí a společných
setkání dobrovolníků. Po celý rok probíhala propagace
dobrovolnictví a činnosti charitního dobrovolnického centra na
středních a vysokých školách formou besed se studenty.

SPOLUPRÁCE S REGIONÁLNÍMI CHARITAMI
Kromě vlastních dobrovolnických programů naše centrum
metodicky podporuje oblastní a farní Charity v oblasti
dobrovolnictví. Poskytuje informační servis, konzultace
projektů a dobrovolnických programů, podává společné
projektové žádosti a organizuje odborná setkávání sloužících
k výměně zkušeností. I díky těmto společným aktivitám
dobrovolnictví již nabízí uplatnění pro dobrovolníky většina
Charit v královéhradecké diecézi.

EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA (EDS)
Dále je v nabídce dobrovolnického centra program
„Evropská dobrovolná služba“, který zprostředkovává mladým
zájemcům o dobrovolnictví vyjet do Evropy a pomáhat ve
vybrané organizaci. Podařilo se nám získat akreditaci na
vysílání českých dobrovolníků do zahraničních organizací.
Počet dobrovolníků Charit v královéhradecké diecézi v roce 2018:

Při Tříkrálové sbírce 2018 v královéhradecké diecézi pomáhalo celkem 13 912 dobrovolníků.
Projekt v roce 2018 podpořily: MV ČR, Královéhradecký kraj a Tříkrálová sbírka.

Trikralova
sbirka

Kontakt:
Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové
Adresa: Šafaříkova 666/9 (budova YMCA - 1. patro)
500 02 Hradec Králové
E-mail: dobrovolnici@hk.caritas.cz
Tel.: 492 604 945, 731 402 295
www.hk.caritas.cz
facebook: dobrovolnici.dchhk.cz

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří se v uplynulém roce zapojili do dobrovolnických programů
a ve svém volném čase pomáhali společně s námi klientům Charity a dalších organizací v Hradci Králové
i našich regionech. Vaší pomoci si velmi vážíme a těšíme se na další spolupráci.

D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
PRO NEMOCNÉ HUNTINGTONOVOU CHOROBOU
Diecézní katolická charita Hradec Králové (dále DCH HK) provozuje od r. 2004 půjčovnu zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou. V půjčovně jsou k dispozici především finančně velmi nákladné pomůcky, které nehradí zdravotní
pojišťovny nebo jsou jiné problémy s jejich získáváním.
Cílem projektu je zkvalitnit péči o pacienty, umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí a udržet tak rodinné
a společenské vazby.
Huntingtonova choroba (HCH) j) je závažné neurodegenerativní dědičné onemocnění vyznačující se agresivní choreou,
poruchami chování a demencí. Dochází při ní k progresivnímu ubývání tělesných a duševních schopností, což vede k úplné
závislosti postižených na péči okolí. Choroba postihuje především lidi v produktivním věku, nejčastěji mezi 35. – 45. rokem
života, a je nevyléčitelná.

SPEKTRUM SLUŽEB:
V půjčovně jsou k dispozici především 2 typy speciálních křesel vč. antidekubitních podložek. Křesla zvyšují komfort
a bezpečí postiženého a usnadňují situaci pečujícím osobám. Jsou nastavitelná a zabraňují sklouznutí pacienta. Předávají se
obvykle do dlouhodobého užívání na základě doporučení ošetřujícího odborného lékaře. Po dohodě zajistí organizace dovoz
pomůcky na místo určení.

křeslo Halesworth

křeslo Omega

ČINNOST V ROCE 2018:
K 31. 12. 2018 bylo v půjčovně evidováno 7 ks křesel Halesworth a 10 ks křesel Omega. V r. 2018 bylo nemocným a jejich
rodinám zapůjčeno celkem 12 speciálních křesel.
V rámci spolupráce se Společností pro pomoc nemocným HCH byly výše uvedené pomůcky prezentovány na rekondičně edukačních pobytech pořádaných pro rodiny s HCH v Pardubicích a v Prostějově.
Projekt v roce 2018 podpořily: Královéhradecký kraj, Tříkrálová sbírka.
Kontakt: tel. 495 063 135
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Trikralova
sbirka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Foto: Tříkrálová sbírka na Jilemnicku. Autor: Jakub Žák

Všechny Charity královéhradecké diecéze se s pomocí
Diecézní katolické charity Hradec Králové (dále jen DCH
HK) zapojily do 18. ročníku Tříkrálové sbírky. Tuto největší
celorepublikovou sbírku pořádá Charita ČR ve snaze navázat
na starobylé tříkrálové tradice a umožnit široké veřejnosti
podílet se na charitní činnosti.
Začátkem ledna vyšly do ulic měst a obcí v naší oblasti
tisíce dobrovolníků. Oblečeni za tři krále putovali dům od domu
s poselstvím pokoje a vánoční radosti. Přinášeli požehnání,
jehož znamením bylo K+M+B+2018. Do 3 975 úředně
zapečetěných pokladniček se podařilo vybrat od štědrých

dárců 17 567 167 Kč. Další dárci přispěli formou DMS, a tak
celkový výtěžek v královéhradecké diecézi činí 18 126 767 Kč.
Darované peníze pomáhají v charitních zařízeních
a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny
s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí.
Srdečné poděkování patří všem dárcům, koledníkům
a dobrovolníkům, kteří zajišťovali organizaci sbírky i doprovodné
akce – tříkrálové koncerty, živé betlémy, fotografické soutěže,
tříkrálové průvody ad.

Rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky 2018

PROJEKTY OBLASTNÍCH A FARNÍCH CHARIT: 65 %

DCH HK a Charity královéhradecké diecéze také přispěly

z celkového výtěžku se podle pravidel Tříkrálové sbírky

na rozvojové projekty realizované v Indii. Konkrétně na

vrací do místa konání, aby je mohly Charity použít na

kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní

realizaci předem schválených záměrů. Podrobný přehled

vzdělávání v Bangalore a projekty Univerzita na podporu

těchto projektů je uveřejněn na www.hk.caritas.cz a www.

vysokoškolských studentů. Kromě toho bylo podpořeno 12

trikralovasbirka.cz.

dětí z oblasti Belgaum v projektu Adopce na dálku®.

PROJEKTY DIECÉZNÍ CHARITY: 15 % bylo přiděleno DCH HK,

PROJEKTY CHARITY ČR: Zbývající část výtěžku sbírky použila Charita ČR na podporu humanitární pomoci do zahraničí
(10 %), na celorepublikové projekty (5 %) a na režii sbírky (5 %).

která v královéhradecké diecézi zaštiťuje organizaci sbírky. DCH
HK z těchto prostředků podpořila tyto vlastní projekty: vybudování
15lůžkového hospice, pomoc při integraci cizinců v regionu, pomoc
nemocným Huntingtonovou chorobou, dobrovolnické centrum.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU
D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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UDÁLOSTI A PROPAGACE

Foto: Přes poznání odlišného jsme si blíž, ukázalo šesté Setkání národů v Hradci Králové. Autor: Pavel Vondřejc.
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Festival Setkání národů

Putovní výstava Svět indických dětí

Šestý ročník Setkání národů potvrdil, že přes poznání odlišného
si lidé různých kultur dokáží více porozumět. Svou národní hudbu, tanec, umění i kuchyni na festivale v hradeckém Adalbertinu
13. listopadu představily téměř tři desítky zemí. Návštěvníci ocenili možnost bezprostředního setkání s cizinci, kteří žijí mezi námi,
a také jejich bohatou prezentaci.
Svou zemi na festivale představili cizinci a uprchlíci, kterým Diecézní charita pomáhá s integrací do naší společnosti,
a zahraniční studenti Filozofické fakulty UHK. V programu pro
školy si žáci pod vedením svých průvodců z různých kontinentů
vyzkoušeli africký, ruský, arabský a indiánský tanec. Symbolem
propojení všech kontinentů byly živé obrazce, které žáci společně
vytvořili za doprovodu francouzského šansonu a Smetanovy Vltavy. Pomyslnou cestu kolem světa uzavřela písnička Nebe na zemi
od Voskovce a Wericha, kterou si všichni připomněli sté výročí naší
republiky. Na podvečerním koncertu si publikum nejvíce získala indiánská skupina Chayag z Ekvádoru a hudebník Camara z africké
Guineje. Velký zájem projevili návštěvníci také o ukázky národních
kostýmů, etnické ochutnávky a indiánský workshop. Festival doprovodila výstava příběhů z africké osady v Zambii, kde pomáhá
i Charita ČR. Své výtvarné práce představili cizinci z Pobytového
střediska MVČR v Kostelci nad Orlicí a syrský malíř Fahed.
Akci uspořádalo Integrační centrum pro cizince hradecké
Diecézní charity pod záštitou primátora města Hradec Králové ve
spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, FF UHK, MV ČR, SUZ MV ČR - PoS Kostelec
n. O., KURO HK, MKI Klíč a Regionálním ukrajinským spolkem
ve VČ.
Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

V uplynulém roce byla zahájena putovní výstava fotografií
a příběhů s názvem Svět indických dětí. Fotografie a příběhy dnes již dospělých absolventů projektu Adopce na dálku®
Diecézní charity Hradec Králové byly vystaveny v Přelouči,
Kutné Hoře, Holicích a Vysokém Mýtě. Diecézní charita touto cestou prezentuje výsledky Adopce na dálku®, která už od
roku 2000 propojuje dárce a chudé indické děti. Za osmnáct
let trvání projektu pomohli dárci k lepšímu vzdělání už více
než šesti tisícům indických dětí z chudých rodin. Dlouhodobá
podpora ve studiu má opravdu smysl. Z absolventů projektu
Adopce na dálku® jsou dnes učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři, kteří se dokáží postarat o své rodiny
a uplatnit ve společnosti.
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Kampaň s Nadací Česká spořitelna
Spolupráce Nadace České spořitelny a Charity ČR úspěšně
pokračovala i v roce 2018. V královéhradecké diecézi Nadace
ČS v rámci této společné kampaně finančně podpořila vybavení nově zrekonstruované klubovny nízkoprahového zařízení
Jakub klub pro děti a mládež, které v Přelouči provozuje zdejší
Charita. Cílem projektu je vybudování vhodných prostor i pro
cílovou skupinu mladých lidí ve věku 15-18 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Nový prezident Diecézní charity Hradec Králové
Novým prezidentem Diecézní katolické charity Hradec Králové a také biskupským vikářem pro diakonii v královehradecké
diecézi byl od 1. 1. 2019 jmenován Mons. Mgr. Pavel Rousek.
Působí rovněž jako nemocniční kaplan v hradecké Fakultní
nemocnici a koordinuje duchovní službu ve zdravotnických zařízeních na území diecéze. V letech 1992-2006 byl pověřený

pastorací mládeže, stál u založení Diecézního katechetického
centra Biskupství královéhradeckého a Diecézního centra života mládeže – Vesmír.
Za veškerou podporu a pomoc děkujeme Mons. Josefu Suchárovi, který působil jako prezident DCH HK do 31. 12. 2018
a byl nám velkou oporou po celých více než 25 let duchovní
služby v Charitě.

FEAD - Potravinová a materiální pomoc
nejchudším osobám
V průběhu roku 2018 jsme pokračovali v poskytování
potravinové a materiální pomoci financované z prostředků
Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze
státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové
a materiální pomoci. Nedílnou součástí poskytování pomoci
byla i nadále doprovodná opatření, která byla nabízena
společně s potravinovou a materiální pomocí. Jednalo se
zejména o poradenství v konkrétních tíživých životních situacích,
předávání kontaktů na odborníky a poradenská centra zvláště
v oblasti dluhového poradenství. Často byla využívána pomoc
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

Pomoc při Národní potravinové sbírce
Dobrovolníci a zaměstnanci více než desítky Charit
v královéhradecké diecézi se zapojili i do 6. ročníku této
celonárodní akce, která se uskutečnila 10. 11. 2018. Pomáhali
především při výběru a třídění darovaných potravin v obchodních
centrech.
Vybrané potraviny putují prostřednictvím potravinových
bank přímo neziskovým organizacím na pomoc matkám
s dětmi v azylových domech, seniorům, osobám bez domova
či lidem s hendikepem. Darované potraviny pomáhají
i v charitních zařízeních.
V roce 2018 Charity v královéhradecké diecézi uspořádaly
anebo se zúčastnily řady dalších benefičních a propagačních
akcí. Některé z nich jsou již tradiční (Svatoanenské zahradní
slavnosti aneb Slavnosti bez bariér v Žirči, Běh pro hospic
v Červeném Kostelci, Stromeček splněných přání nebo
Kamínková aukce v HK atd.). Zapojily se také do celostátních
a regionálních kampaní jako Týden nízkoprahových klubů,
Týden pro duševní zdraví, Den Charity, Světový den hospicové
péče, MaRS - Maraton s Roztroušenou Sklerózou a další.
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče oslavila 25. výročí
svého vzniku.

OCENĚNÍ V ROCE 2018

Foto: Cenu Charity 2018 za svou obětavou práci obdržela sestra Dagmar, zakladatelka charitního Klubu Střelka pro děti a mládež ve Dvoře
Králové nad Labem. Autor: Lubomír Kotek

Pamětní medaile hejtmana – bývalý dlouholetý prezident
Diecézní charity Hradec Králové a biskupský vikář pro diakonii Mons. Josef Suchár byl 8. května oceněn Pamětní medailí
hejtmana Královéhradeckého kraje za dlouhodobou pomoc
v sociální oblasti a rozvoj kulturního dědictví.
Cena sociálních služeb Královéhradeckého kraje – ocenění v září obdržela Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka Farní charity Dvůr Králové nad Labem. V kategorii Osobnost v sociální
oblasti byla oceněna také Mgr. Eva Šmídová, bývalá dlouholetá ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou, a pan Michal
Hurt z Oblastní charity Hradec Králové, pracovník Domu Matky Terezy -střediska sociálních služeb pro lidi bez domova.
Cena Ď – ocenění za Královéhradecký kraj získala 10. dubna Mgr. Jana Vaníčková, dlouholetá dobrovolnice Oblastní
charity Hradec Králové. Za Pardubický kraj byla oceněna paní
Marie Jílková, dobrovolnice Oblastní charity Polička v terapeutickém obchodě Fimfárum.
Ocenění za dobrovolnictví – dobrovolnice Farní charity Chrudim Barbora Debnárová byla mezi deseti oceněnými
v rámci Galavečera dobrovolnictví, který uspořádalo KONEP.
Toto ocenění je každoročně udíleno osobnostem z řad dobrovolníků, kteří svůj čas nezištně věnují druhým.

Ocenění pro organizace
Cena města Havlíčkova Brodu - zástupkyně Mateřského
centra Zvoneček při havlíčkobrodské Oblastní charitě převzaly
2. května ocenění města za dlouholetý přínos v oblasti kulturního
a společenského života v Havlíčkově Brodě.
Poděkování hejtmana Kraje Vysočina - Oblastní charita
Havlíčkův Brod obdržela ocenění v rámci ankety Cena hejtmana
Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Ocenění charitních pracovníků a dobrovolníků
Cenu Charity ČR za královéhradeckou diecézi obdržela 31.
10. 2018 v Praze Mgr., Bc. Kateřina Litošová (sestra Dagmar)
z Farní charity Dvůr Králové nad Labem, dlouholetá a obětavá
vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka,
pedagožka a také psychoterapeutka.
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ROZVOJ ORGANIZACE, SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
Odborná kolegia
Po celý rok 2018 se pravidelně setkávala odborná kolegia,
kterých funguje v naší diecézi patnáct:
Kolegium pracovníků pro práci se seniory
Kolegium pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti
a mládež
Kolegium pro poradenství
Kolegium pro práci se zdravotně postiženými
Kolegium pro pracovníky azylových domů
Kolegium pracovníků sociálně aktivizačních služeb,
sanace rodiny
Kolegium náhradní rodinné péče
Kolegium pro práci s dobrovolníky
Zdravotnické kolegium
Kolegium mateřských a rodinných center
Metodické kolegium
Kolegium pro účetní
Kolegium pro tvůrce webu
Ekonomické kolegium
Kolegium projektových manažerů
V rámci diecézních odborných kolegií byla navázána spolupráce s řadou lektorů:
Zvládání stresu – relaxační techniky, Mgr. Lucie Mucalová
Základy time managementu v sociálních službách,
Mgr. Milena Rosová
Cesta dítěte systémem náhradní rodinné péče, Lukáš Daniš
Specifika role vedoucího sociální služby, Bc. Libor Třeška, DiS.
Naši zaměstnanci i ředitelé Charit měli možnost účasti na
duchovních cvičeních, a to pod vedením ICLic. Karla Moravce.

Semináře pro nové zaměstnance
Za účelem proškolení nově příchozích zaměstnanců byly po
celý rok opakovaně pořádány „Semináře pro nové zaměstnance Charit“. Cílem je seznámit pracovníky s činností, organizační
strukturou a duchovním rozměrem Charity. V roce 2018 bylo realizováno 10 seminářů, kterých se zúčastnilo 165 pracovníků.

Odborné vzdělávací semináře a kurzy
Ve spolupráci s Mgr. Helenou Komínkovou byl realizován
seminář pro pracovníky zdravotnických a pečovatelských
služeb: „Duchovní dimenze zdravotníka a pacienta“.
Pro ředitele a vedoucí služeb již několik let úspěšně pokračuje
vzdělávání v oblasti managementu, a to pod vedením lektorů
Mgr. Lenky Polletové a Ing. Pavla Svobodníka.
Část vzdělávacích aktivit byla v roce 2018 zaměřena na
potřeby ekonomů a účetních:
• Účetnictví v neziskové organizaci, EET,
lektorka Ing. Miroslava Nebuželská
• Archivace a GDPR v ekonomických agendách,
lektorka Jana Pavlovičová
V rámci metodické podpory, kterou zajištuje pro své Charity
DCH vznikla pracovní skupina GDPR, jejíž členy jsou zástupci
všech farních a oblastních charit, dále zástupci Diecézní charity,
v roce 2018 proběhlo 6 pracovních setkání.
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Diecézní katolická charita aktivně spolupracuje
s Univerzitou Hradec Králové a zprostředkovává praxe, za
rok 2018 této možnosti využilo 28 studentů.

Projekt „Ke kvalitě v Charitě“
DCH HK je zapojena do projektu Charity ČR „Ke kvalitě v Charitě II.“, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Jeho cílem je
zvýšit kvalitu charitních sociálních služeb v ČR a prostřednictvím
sociálního pracovníka – metodika posílení odborností a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
Sociální pracovník – metodik svoji účastí v celorepublikovém
kolegium metodiků a následném předáváním informací z přednášek mezioborových odborníků zajišťuje odborné zasíťování
sociálních služeb poskytovaných jednotlivými charitami.

Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s. (DCH HK)
Institut poskytuje vzdělávání pracovníků a dobrovolníků
v oblasti sociálních služeb s využitím zahraničních zkušeností.
V březnu proběhl v Českých Budějovicích kurz Etický program
Dekacert pro Charitu s prof. Elisabeth Jünemann pro účastníky
z DCH Plzeň a České Budějovice. V květnu se konal seminář
pro koordinátory dobrovolnických center na téma Motivace dobrovolníků s doc. Tatianou Matulayovou z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
V dubnu jsme zorganizovali ve spolupráci s Diecézní charitou
Würzburg pracovní cestu 20 vedoucích zaměstnanců z českých
Charit do Německa. Účastníci se seznámili s projektem Etického poradenství ve službách pro seniory a navštívili také charitní
zařízení pro rodiny v nouzi.
V listopadu jsme uspořádali ve spolupráci s ČBK a Charitou ČR
celonárodní oslavu sv. Anežky České jako patronky Charity (13. 11.
2018). Symposium v Olomouci, které se při této příležitosti konalo
pod záštitou arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, se zúčastnilo na
150 charitních pracovníků z celé ČR a také hosté ze zahraničí.
V prosinci Nadace Renovabis schválila DCH HK vzdělávací
projekt Dekacert CZ s realizací od ledna 2019. Jeho hlavním
záměrem je vyškolit v pěti českých a moravských diecézích
nové lektory, kteří budou Etický program podle Desatera od
prof. Elisabeth Jünemann dále rozšiřovat.
Více informací na stránkách www.desaterovcharite.cz.

Odborné konference
Konference rané péče (OCH HRADEC KRÁLOVÉ) – 1. konference Střediska rané péče Sluníčko, která se konala 14. března v Knihovně města Hradec Králové, se zúčastnilo přes 70
návštěvníků. Byla pestrou přehlídkou informací o možnostech
poskytování pomoci rodinám s dětmi s postižením v Královéhradeckém kraji. Odborníci i laici měli také příležitost sdílet
novinky v oblasti rané péče.
Konference o roztroušené skleróze (OCH ČERV. KOSTELEC) - 7. a 8. 9. se v Žirči uskutečnila 3. konference o RS pod
záštitou prof. MUDr. Evy Kubala Havrdové, CSc. z MS centra
při Neurologické a rehabilitační klinice 1. LF UK a VFN Praha.
Odborníci z této kliniky, z Domova sv. Josefa i dalších institucí
přednášeli na téma komplexní péče, zejména fyzioterapie,
psychoterapie, ergoterapie a logopedie, pro nemocné RS.

EKONOMIKA
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018 - v tis. Kč
A.

NÁKLADY

I.

Spotřebované nákupy a nákupové služby

Číslo řádku
ř. 003 až 008

1. Spotřeba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávek

II.
III.

85

4 205

1 257

48

1 305

003

504

004

3. Opravy a udržování

511

005

117

4. Náklady na cestovné

512

006

171

2

2

6

123
171

5. Náklady na reprezentaci

513

007

42

6. Ostatní služby

518

008

2 533

29

2 562

009

0

0

0

0

10 260

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace ř. 010-012
Osobní náklady

ř. 014 až 018

42

013

10 260

10. Mzdové náklady

521

014

7 333

7 333

11. Zákonné sociální pojištění

524

015

2 374

2 374

13. Zákonné sociální náklady

527

017

440

440

14. Ostatní sociální náklady

528

018

113

019

23

5

020

23

5

28

021

116

21

137

14

Ostatní náklady celkem

531+532+538

ř. 022 až 028

113
28

17. Odpis nedobytné pohledávky

543

023

18. Nákladové úroky

544

024

1

1

19. Kursové ztráty

545

025

19

19

20. Dary

546

026

10

22. Jiné ostatní náklady

549

028

92

1

93

029

460

59

519

551

030

460

59

519

556+559

034
035

0

0

0

037

0

0

0

039

14 979

170

15 149

Činnost hlavní

Činnost
hospodářská

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použií rezerv
ř. 030 až 034

VI. a opravných položek

23. Odpisy dlohodobého majetku
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek

VII. Poskytnuté příspěvky
VIII. Daň z příjmů
Náklady celkem

ř. 036
ř. 038

ř. 002+009+013+019+021+029+035+037

B.

VÝNOSY

I.

Provozní dotace

Číslo řádku
ř. 042

1. Provozní dotace

691

Přijaté příspěvky celkem ř. 044 až 046

14

10

0

041

6 827

042

6 827

043

1 364

0

Celkem
6 827
6 827

0

1 364

2. Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními složkami

681

044

383

3. Přijaté příspěvky (dary)

682

045

981

601+602+604

047

547

283

830

048

5 957

78

6 035

76

76

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
ř. 049 až 054
IV. Ostatní výnosy

383
981

7. Výnosové úroky

644

051

8. Kursové zisky

645

052

4

4

9. Zúčtování fondů

648

053

3 921

3 921

649

054

2 032

2

055

23

25

13. Tržby z prodeje materiálu

654

058

22

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

657

060

1

25

26

061

14 718

386

15 104

10. Jiné ostatní výnosy

V.

Celkem

4 120

501+502+503

15. Daně a poplatky

II.

Činnost
hospodářská

002

2. Prodané zboží

IV. Daně a poplatky celkem ř. 020
V.

Činnost hlavní

Tržby z prodeje majetku

Výnosy celkem

ř. 056 až 060

ř. 041+043+047+048+055

2 034
48
22

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř. 061-ř.039

062

-261

216

-45

D.

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

063

-261

216

-45

ř. 062-ř.037
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Rozvaha k 31. 12. 2018 - v tis. Kč
AKTIVA

Číslo řádku

a
A.
I.

Dlouhodobý majetek celkem

b
ř. 002+010+021+028

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

ř. 003 až 009

018

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

ř. 011 až 020

1. Pozemky
II.
Dlouhodobý
hmotný
majetek

3. Stavby
4. Hmotné movité věci a jejich soubory
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

Zásoby celkem

1. Zásoby

1. Materiál na skladě

II.

1 118

013

4 250

4 456

014

3 828

4 165

017

229

218

021

1 722

1 703

069

027

1 722

1 703

028

-4 979

-5 487

032

0

034

-1 887

-2 038

035

-2 863

-3 231

112
ř. 052 až 070

22

65
9 095

315
335
341
378
388

7

057

5

126

059

58

98

068

3 537

6 634

069

1 207

1 324

071

16 756

14 455

3. Peněžní prostředky na účtech
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455
6 062

137

211
213
221
ř. 080 až 081

381
385
ř. 001 + 040

042
051

7

2. Ceniny

AKTIVA CELKEM

65

056

1. Peněžní prostředky v pokladně

2. Příjmy příštích období

455

769

ř. 072 až 078

1. Náklady příštích období

041

273

6. Pohledávky za zaměstnanci

Jiná aktiva celkem

23 775

975

18. Dohadné účty aktivní

IV.
IV.
Jiná
aktiva

-218

23 446

055

17. Jiné pohledávky

III.
Krátkodobý
finanční
majetek

-229

040

052

5. Ostatní pohledávky

Krátkodobý finanční majetek celkem

038

311

8. Daň z příjmu

III.

019

314 bez ř. 50

1. Odběratelé

II.
Pohledávky

0
0
9 957

ř. 042 až 050

4. Poskytnuté provozní zálohy

0
0
1 118

ř. 041+051+071+079

Pohledávky celkem

002
006

9 425

(-) 078
6. Oprávky ke stavbám
(-) 081
7. Oprávky k samost. movit.věcem a souborům movit.věcí (-) 082
10. Oprávky k drobn. dlouhod. hmotn. majetku
(-) 088
I.

6 173

011

4. Oprávky k drobn. dlouhodob. nehmot. majetku

Krátkodobý majetek celkem

2
6 168

010

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 029 až 039

B.

1

031
021
022
028
042
ř. 022 až 027

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
IV.

001

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období

072

91

59

073

142

29
14 367

074

16 523

079

173

160

080

173

160

081

0

0

082

29 614

29 948

PASIVA

Číslo řádku

a
A.
I.
I.
Jmění

Vlastní zdroje celkem

b
ř. 002+006

Jmění celkem

ř. 003 až 005

1. Vlastní jmění
2. Fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků

II.
II.
Výsledek
hospodaření

Výsledek hospodaření celkem

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem

I.

Rezervy celkem

I.
Rezervy

901
911
+/- 921

ř. 007 až 009

1. Účet výsledku hospodaření

B.

001

1

2
26 473

27 046

002

26 783

27 091

003

18 828

18 893

004

7 955

8 198

-310

-45

005
006

+/- 963
+/- 931
+/- 932

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účet. období
dni účet. období

007
008

-45
-310

009

ř. 011+013+021+045

010

3 141

2 902

ř. 012

011

190

190

012

190

190

941

1. Rezervy

II.

Dlouhodobé závazky celkem

ř. 014 až 020

013

0

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

ř. 022 až 044

021

2 949

2 710

1. Dodavatelé
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky
5. Zaměstnanci
7. Závazky k instit. soc. zabezp. a veř. zdrav.poj.
III.
Krátkodobé
závazky

8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC
17. Jiné závazky
22. Dohadné účty pasivní

IV.
IV.
Jiná
pasiva

Jiná pasiva celkem

ř. 046 až 047

383
384

1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM

321
324
325
331
336
341
342
343
345
346
348
379
z účtu 389

ř. 001 + 010

022

60

114

024

107

109

025

5

-2

026

541

449

028

260

270

030

59

59

031

99

95

033

1 042

1 112

034

495

282

038

70

44

029

032

-3

043

211

181

045

2

2

046

2

047

048

2

29 614

29 948

Kompletní znění účetní závěrky (vč. její přílohy) je ke stažení elektronicky na odkazu http://hk.caritas.cz/kdo-jsme/vyrocni-zpravy/
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Hospodaření dle činností v roce 2018 - v Kč
HS

Název

Výnosy

Náklady

HV

1000 Správa

1 513 892

1 641 125

-127 233

1010 Metodická pomoc

2 754 241

2 755 242

-1 001

1090 Vzdělávací pojekt "Ke kvalitě v Charitě"

421 950

434 528

-12 578

1194 Tříkrálová sbírka - režie

256 773

258 690

-1 917

42 522

53 899

-11 377

156 450

156 450

0

1202 Pomůcky pro zdravotně postižené

9 198

19 391

-10 193

1211 Potravinová a materiální pomoc II.

78 939

78 939

0

1700 Nábor dobrovolníků

228 494

228 494

0

1701 Dobrovolnický program Rafael

151 733

151 733

0

1702 Dobrovolnický program Gabriel

115 374

115 374

0

1703 Dobrovolnický program Michael

106 591

106 591

0

1400 Povodňový a humanitární sklad

53 753

83 764

-30 011

1 071 858

1 077 138

-5 280

42 548

43 588

-1 040

1601 Zájmové aktivity pro žadatele

210 176

210 176

0

1602 Cizinci

664 437

695 990

-31 553

1 204 207

1 220 361

-16 154

1614 Integr. kurzy pro cizince a uprchlíky

161 071

161 071

0

1621 Žadatelé o mezinárodní ochranu

135 302

135 302

0

4 157 563

4 157 563

0

1632 Podpora integrace cizinců

606 578

606 578

0

1800 Hospic

573 570

587 015

-13 445

14 717 220

14 979 002

-261 782

386 470

170 245

216 225

15 103 690

15 149 247

-45 557

1200 Humanitární pomoc
1201 Huntingtonova choroba (dále jako HCH)

1500 Adopce a rozvojová pomoc Indie
1600 Setkání národů

1610 Poradna pro cizince a uprchlíky

1630 Integrační centrum pro cizince

Celkem - hlavní činnost
Celkem - hospodářská činnost
Celkem

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018

24

Fyzický počet zaměstnanců

25

Přepočtený počet zaměstnanců

22
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Zřizovateli účetní jednotky Diecézní katolická charita Hradec Králové

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Diecézní katolická charita Hradec
Králové, IČ 421 97 449 (dále také „účetní jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky
Diecézní katolická charita Hradec Králové k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a
splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní
informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho
výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve
výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídají ředitel a
zástupci ředitele účetní jednotky.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech
významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
D I E C É Z N Í K ATO L I C K Á C H A R I TA H R A D E C K R Á LOV É
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náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že
x
x

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce,
jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V
rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální)
věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost ředitele a zástupců ředitele účetní jednotky za účetní závěrku
Ředitel a zástupci ředitele účetní jednotky odpovídají za sestavení účetní závěrky podávající věrný a
poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky jsou ředitel a zástupci ředitele účetní jednotky povinni posoudit, zda je
účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky
záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při
sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel a zástupci ředitele plánují zrušení účetní
jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemají jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující
významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
x

26

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
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x

x

x

x

dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.
Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel a zástupci ředitele účetní jednotky uvedli v příloze
účetní závěrky.
Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a zástupci ředitele a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace
uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné,
vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události
nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitel a zástupce ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a
načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
V Plzni dne 17. června 2019

VALENTA - NOCAR, s.r.o.
U Radbuzy 4, 301 00 Plzeň
oprávnění Komory auditorů ČR č. 360

Ing. Josef Nocar
auditor, oprávnění č. 1942
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