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ÚVODNÍ SLOVO
Foto: Archiv Marie Hubálkové

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám představit výroční zprávu Oblastní charity Pardubice za rok 2015.
Tento rok byl pro naši oblastní Charitu velmi náročný, jeden z nejnáročnějších. Museli jsme přestěhovat několik služeb. Dobrá příležitost k posunu, rozvoji, vylepšení jednotlivých služeb, ale velmi náročná ke každodenní práci.
Dokončili jsme náročnou rekonstrukci bývalé fary v Mikulovicích
a přestěhovali do ní ambulantní odlehčovací služby. Museli jsme
opustit bývalou školu v Třebosicích, protože nám končila nájemní
smlouva a obec Třebosice chtěla zase provozovat v budově školu
a školku. V těchto prostorách jsme měli ambulantní odlehčovací
službu, sociální šatník a skladové prostory, včetně archivu a bylo velmi náročné najít nové
vhodné prostory a tyto služby přestěhovat. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří za námi
stáli, podporovali nás a toto období s námi ustáli. Nakonec se nám opravdu tyto služby podařilo vylepšit a rozšířit.
V roce 2015 jsme ukončili vzdělávací projekt „Mami, tati, pečuj, pracuj“, podařilo se nám
získat podporu pro projekt Women Welcome a rozhodli jsme se pokračovat dále ve vzdělávacích projektech pro jejich potřebnost i úspěšnost. Chtěla bych projektovému týmu moc poděkovat za skvělou práci!
Na závěr roku jsem měla možnost se účastnit otevření Svaté brány milosrdenství v Říme.
Byl to úžasný zážitek. Vždyť poskytování milosrdenství každý den našim klientům je podstatou
naší služby. Být s lidmi, kteří jsou na okraji zájmu společnosti, pomáhat jim, aby jejich život byl
snesitelnější, aby se v nás potkávali s Kristem.
Je úžasné pozorovat, jak se Oblastní charita Pardubice rozvíjí díky spolupráci Pardubického
kraje, měst a obcí, dobrovolníků, sponzorů, dárců a pracovitosti a obětavosti pracovníků Oblastní charity Pardubice. Bez téhle symbiózy bychom se nikdy neposunuli dál a nemohli bychom sloužit na tak širokém poli služeb pro naše klienty. Spolupráce s Pardubickým krajem
a městy Pardubice, Holice, Lázně Bohdaneč, Moravany, Luže a všemi okolními obcemi jsou
toho důkazem.
Poděkování patří všem spolupracujícím organizacím, jednotlivcům i našim klientům. Charita Pardubice je tu, aby spolupracovala a sloužila ve prospěch našich uživatelů, lidem v nouzi,
lidem na okraji zájmu společnosti.
Poděkování patří také nebeskému Otci za požehnání celého díla Oblastní charity Pardubice.
S vděčností a úctou
Mgr. Marie Hubálková
ředitelka Oblastní charity Pardubice

www.pardubice.charita.cz
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OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE
 Byla zřízena v květnu 1992 a má status církevní právnické osoby,
jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké.
 Náleží k významným organizacím, které působí ve východních
Čechách v rámci Diecézní charity Hradec Králové.
 Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci
své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita ČR je součástí mezinárodní sítě charitních
organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.
Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje
lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se řídíme při naší každodenní práci, kdy poskytujeme služby především lidem v sociální,
hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.
Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl
zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho
soběstačnost. Zároveň se snažíme pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.
Oblastní charita Pardubice pomáhá zejména rodinám pečujícím o seniory, kterým nabízí
následující služby:
 Domácí zdravotní péče
 Domácí hospicová péče
 Pečovatelská služba

 Osobní asistence
 Odlehčovací služby
 Doprovod a doprava osob

Velkou pozornost věnuje Oblastní charita Pardubice také podpoře sociálně znevýhodněných rodin a rodin s malými dětmi. Rodinám jsou určeny následující služby:






Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby pro pěstouny
Pomoc rodinám s dětmi
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek (Holice)
Rodinné centrum DaR (Luže)

Senioři, zdravotně postižení a nemocní, rodiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, matky samoživitelky a další skupiny lidí v nouzi mohou využívat také následující služby:
 Sociální šatník
 Půjčovna kompenzačních pomůcek
 Domácí práce všeho druhu
Nezastupitelné místo při pomoci seniorům a sociálně znevýhodněným rodinám patří dobrovolníkům. Ti se podílejí také na organizaci kulturních a benefičních akcí, které Oblastní charita Pardubice pořádá v průběhu roku. Jedná se především o Tříkrálovou sbírku, Den Charity,
výrobu a prodej adventních věnců nebo charitní ples.

www.pardubice.charita.cz
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NAŠE STŘEDISKA
Středisko Pardubice
 Spádové obce: Barchov, Bezděkov, Bukovina nad Labem, Čeperka, Čepí, Dřenice, Dříteč,
Dubany, Hrobice, Jezbořice, Kunětice, Medlešice (část obce Chrudim), Mikulovice, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré
Jesenčany, Starý Mateřov, Stéblová.
Středisko Lázně Bohdaneč
 Spádové obce: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Kasalice, Křičeň, Libišany, Malé
Výkleky, Neratov, Plch, Podůlšany, Pravy, Přelovice, Rohovládová Bělá, Rohoznice, Rybitví,
Sopřeč, Staré Ždánice, Vlčí Habřina, Voleč, Vyšehněvice, Žáravice, Živanice.
Středisko Holice
 Spádové obce: Borek, Býšť, Časy, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice,
Choteč, Chvojenec, Jaroslav, Kostelec nad Orlicí, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť,
Rokytno, Sezemice, Trusnov, Uhersko, Újezd u Sezemic, Veliny, Vysoké Chvojno.
 Kostelec nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Borohrádek, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Týniště nad Orlicí, Zdelov, Žďár nad Orlicí (na Kostelecko
zatím dojíždí pouze zdravotní služba).
Středisko Moravany
 Spádové obce: Bořice, Dašice, Dvakačovice, Kostěnice, Lány u Dašic, Slepotice, Úhřetická
Lhota.
Středisko Třebosice
 Odlehčovací služby:
o Pobytové – Pardubický kraj
o Terénní – okres Pardubice
Středisko Mikulovice
 Odlehčovací služby:
o Ambulantní – Pardubicko, Chrudimsko

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMSmezeraPOMOCRODINAM
na telefonní číslo 87 777.
Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM
Cena DMS je 30 Kč, Oblastní charta Pardubice obdrží 28,50 Kč. Při
roční podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Službu technicky zajišťuje Fórum dárců.
Více na www.darcovskasms.cz.
www.pardubice.charita.cz
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ROCE 2015
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VEDOUCÍ SLUŽEB V ROCE 2015
 Mgr. Marie Hubálková – ředitelka Oblastní charity Pardubice
 Mgr. Ilona Fricová – zástupkyně ředitelky Oblastní charity Pardubice
Domácí zdravotní a hospicová péče
 Zuzana Cepková – vrchní sestra pro Pardubicko
 Markéta Vašková – vrchní sestra pro Holicko
Sociální služby pro seniory, o soby se zdravotním postižením a osoby
s chronickým onemocněním
 František Moudr, DiS. – vedoucí služeb
 Jarmila Klimešová – vedoucí Charitní pečovatelské služby Pardubice, vedoucí Charitní
služby osobní asistence na Pardubicku
 Mgr. Michaela Pospíšilová – vedoucí Charitní pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
 Mgr. Lada Študentová, DiS. – vedoucí Charitní pečovatelské služby Holice, vedoucí Charitní
pečovatelské služby Moravany
 Eva Janoušková – vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky
Služby pro rodiny s dětmi
 Mgr. Ing. Pavla Jadrná – vedoucí střediska Sanace rodin
 Milena Vohralíková – vedoucí Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek
 Vladimíra Krejčíková – koordinátorka projektů Mami, tati, pečuj, pracuj a Women Welcome
 Mgr. Marie Doležalová – vedoucí Rodinného centra DaR
Dobrovolnické centrum
 Mgr. Vojtěch Homolka – koordinátor dobrovolníků

POČET PRACUJÍCÍCH DLE ZÁKONA 108 K 31. 12. 2015
součty úvazků vedoucích pracovníků na pracovní smlouvu
součty úvazků vedoucích pracovníků na DPP DPČ
počet fyzických osob vedoucích pracovníků na pracovní smlouvu
počet fyzických osob vedoucích pracovníků na DPP DPČ

5,20
0
6
0

součty úvazků pracovníků v sociálních službách na pracovní smlouvu
součty úvazků pracovníků v sociálních službách na DPP DPČ
počet fyzických osob pracovníků v sociálních službách na pracovní smlouvu
počet fyzických osob pracovníků v sociálních službách na DPP nebo DPČ

28,24
5,26
30
17

součty úvazků sociálních pracovníků na pracovní smlouvu
součty úvazků sociálních pracovníků na DPP DPČ
počet fyzických osoby sociálních pracovníků na pracovní smlouvu
počet fyzických osob sociálních pracovníků na DPP DPČ

5,80
0,26
7
1

www.pardubice.charita.cz
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015
Struktura výnosů

Struktura nákladů

www.pardubice.charita.cz

Tržby 26 922 tis. Kč
Dotace 13 678 tis. Kč
Ostatní 1 157 tis. Kč
41 757 tis. Kč

Materiál a energie 7 213 tis. Kč
Služby
3 506 tis. Kč
Osobní náklady
28 290 tis. Kč
Ostatní
2 043 tis. Kč
41 052 tis. Kč

8

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Ilustrační foto: Dita Valachová

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE (MOBILNÍ HOSPIC)
 zmírňuje bolest a duševní strádání lidí, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém
nebo konečném stádiu
 umožňuje pacientům strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti a to
v prostředí domova v kruhu rodiny
 vychází z přesvědčení, že nestačí pečovat pouze o nemocné tělo, důležité jsou i další potřeby člověka – psychologické, sociální a spirituální
Finance
 domácí hospicová péče je hrazena ze zdravotního pojištění, z grantů a darů, předepisuje ji
vždy lékař, sociální služby hradí klient podle ceníku (max. 130 Kč za hodinu)
 zájemci mohou o službu požádat svého ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře
 v našich střediscích Vám rádi osobně nebo telefonicky poskytneme jakékoliv další podrobnější informace
Podpora rodinám
 na začátku pečujícím osobám vždy vysvětlíme, co a jak je třeba dělat a jaké mohou nastat
komplikace, nabízíme podporu a zaučení rodiny při ošetřování těžce nemocného, zajištění
psychologické a duchovní podpory pro nemocného i rodinu
 pacientům i jejich rodině je 7 dní v týdnu 24 hodin denně k dispozici lékař, zdravotní sestra,
sociální služby i duchovní, samozřejmostí je nepřetržitá možnost podpory po telefonu
 rodinu podporujeme v maximální možné míře, většina péče přesto zůstává na ní

www.pardubice.charita.cz
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
 poskytujeme klientům profesionální ošetřovatelskou péči v prostředí jejich domova
 je určena seniorům, akutně a dlouhodobě chronicky nemocným a lidem po hospitalizaci
z důvodu úrazu, operace, cévní mozkové příhody apod.
 je plně hrazená zdravotními pojišťovnami
 na základě předpisu praktického lékaře zajišťujeme službu 24 hodin denně
Zdravotnické výkony
 poskytujeme komplexní zdravotní péči, která je odborně srovnatelná se zdravotní péčí
v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních
 provádíme například infuzní terapii, aplikaci léků tišících bolest, prevenci a léčbu opruzenin
a proleženin, kyslíkovou terapii, odsávání, polohování či ošetřovatelskou rehabilitaci
Kde působíme
 Pardubicko (Pardubice, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem, Třebosice a okolí)
 Holicko (Holice, Býšť, Sezemice, Moravany a okolí)
 Kostelecko (Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Borohrádek a okolí)
Domácí hospicová péče v roce 2015
Středisko

Počet uživatelů služby

Počet hodin péče

77
52

2 465
1 825

Pardubice
Holice
Domácí zdravotní péče v roce 2015
Středisko
Pardubice
Holice

Počet uživatelů služby

Počet hodin péče

465
359

17 565,25
20 391,5

V roce 2015 pomohly naše zdravotní sestry celkem 953 klientům, kterým poskytly
42 246,75 hodin přímé péče, z toho 4 290 hodin uživatelům Domácí hospicové péče
a 37 956,75 hodin klientům Domácí zdravotní péče.
Domácí hospicová péče je podporována mimo jiné prostřednictvím sbírkového účtu
2300796054/2010. Čistý výtěžek veřejné sbírky v roce 2015 činil 289 696,80 Kč. Z tohoto výtěžku byl pro potřeby mobilního hospice pořízen nový osobní vůz Škoda Fabia v hodnotě
250 455 Kč. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2015 činil 39 241,80 Kč.

www.pardubice.charita.cz
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
A OSOBNÍ ASISTENCE

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
 pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním zůstávat co nejdéle v přirozeném prostředí a žít osobní život podle individuálních
potřeb
 službu poskytujeme terénní formou, tj. přímo v domácím prostředí uživatele
 podporujeme rodinu při péči o uživatele služby
 vycházíme z křesťanských principů
 zajistíme duchovní služby (přijetí svátostí, rozhovor s knězem)
Poskytované služby






pomoc při péči o sebe a osobní hygieně
pomoc s chodem domácnosti
doprovody k lékaři, na úřady, za kulturou atd.
pomoc s přípravou a podáním jídla
doprava speciálním automobilem pro osoby se zdravotním postižením

OSOBNÍ ASISTENCE
 je služba poskytovaná lidem s různým typem zdravotního postižení, chronického onemocnění a seniorům
 osobní asistent navštěvuje uživatele doma nebo ho doprovází při cestách mimo jeho domácnost
www.pardubice.charita.cz
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 pomáhá uživatelům zvládat běžné denní úkony, aby mohli žít plnohodnotným způsobem
života
 podporuje sociální vztahy, samostatnost a nezávislost
Poskytované služby








pomoc při osobní hygieně
pomoc s oblékáním, při pohybu apod.
pomoc s úklidem, nákupy, při pochůzkách
doprovod do divadla, knihovny, na bohoslužbu, na výstavu apod.
pomoc se stravováním
doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři apod.
pomoc při jednání s úřady a prosazování práv a zájmů uživatele

Kde působíme
 okres Pardubice

Charitní pečovatelská služba a osobní asistence v roce 2015
Středisko (místo poskytování služby)
CHPS Pardubice
CHPS Lázně Bohdaneč
CHPS Moravany
CHPS Holice
Osobní asistence

Počet uživatelů
služby
149
73
75
137
10

Počet hodin péče
7 091
1 372
1 731
4 064
3 974

Zaměstnanci Oblastní charity Pardubice pomohli v roce 2015 prostřednictvím pečovatelské
služby a služby osobní asistence celkem 444 klientům. V průběhu celého kalendářního roku se
uskutečnilo úctyhodných 43 278 návštěv, při kterých jsme klientům poskytli 18 232 hodin
péče.

www.pardubice.charita.cz
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Ilustrační foto: Dita Valachová

CHARITNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ČERVÁNKY

Červánky pomáhají těm, kdo v domácím prostředí pečují o seniora nebo o osobu se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, která potřebuje stálou péči.
Poskytované služby
 Ambulantní odlehčovací služba je určena klientům, kteří nemohou žít samostatně, ale rodina se o ně stará v jejich
domácím prostředí. V době, kdy si rodina
potřebuje odpočinout, poskytujeme jistotu, že jejich blízký nezůstane doma bez
pomoci. Službu poskytujeme v pracovní
dny od 7 do 17 hodin. Nabízíme dopravu
do a z Mikulovic speciálně upravenými
vozidly.
 Někdy také přicházejí chvíle, kdy se člověk o své blízké ani při nejlepší vůli postarat nemůže. Důvody mohou být různé
(nezbytný odpočinek, vlastní nemoc, služební cesta, dovolená apod.). Pro takové

situace nabízíme pobytovou odlehčovací
službu – tedy možnost krátkodobého pobytu (od jednoho noclehu do tří měsíců)
v rodinném prostředí bývalé fary. Po celou dobu pobytu zajišťujeme komplexní
péči, včetně péče zdravotní.
 Terénní odlehčovací službu poskytujeme
přímo v domácnosti uživatelů. Pokud si
pečující osoba potřebuje cokoliv zařídit
nebo si odpočinout od náročné péče, náš
pracovník se po potřebnou dobu postará
o uživatele služby v prostředí, na které je
uživatel zvyklý.

Kde působíme
 Mikulovice (4 km na jih od Pardubic) – ambulantní forma služeb (od 21. září 2015)
 Třebosice (5 km jihozápadně od Pardubic) – pobytová forma služeb
 okres Pardubice – terénní forma služeb
www.pardubice.charita.cz
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Charitní odlehčovací služby Červánky v roce 2015
Středisko (místo poskytování služby)
Červánky

Počet uživatelů
služby
127

Počet návštěv
klientů v zařízení
4 533

V Charitních odlehčovacích službách Červánky pracovalo v roce 2015 celkem 15 zaměstnanců, kteří se starali o 127 klientů. Červánky využívají především obyvatelé Pardubického
kraje, ale v případě volné kapacity jsou otevřené i pro uživatele z ostatních krajů.

Nové středisko odlehčovacích služeb v Mikulovicích
V úterý 8. září 2015 Oblastní charita Pardubice slavnostně otevřela nové středisko Odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích u Pardubic. Pozvání na akci přijala řada čestných
hostů včetně prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, náměstka pardubického primátora Jakuba Rychteckého, ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové
Jiřího Stejskala, vikáře pardubického vikariátu P. Antonína Forbelského a starosty obce Mikulovice Josefa Nentvicha.
Z Třebosic na slavnostní akt přijeli stávající klienti těchto služeb, dostavili se také sponzoři,
zaměstnanci a dobrovolníci pardubické Charity. Po sérii projevů přikročili čestní hosté k symbolickému zasazení stromu. Poté novému středisku požehnal prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár, který také po slavnostním přestřižení pásky posvětil
jednotlivé místnosti.

www.pardubice.charita.cz
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
 Pomáháme rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokážou
sami bez pomoci vyřešit.
 Pracujeme také s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte z rodiny, nebo již k odebrání došlo.
 Rodinám poskytujeme odborné sociální poradenství, řešíme mezilidské vztahy, otázku péče
a výchovy dětí, hospodaření s penězi, pomáháme s vyřízením sociálních dávek, při hledání
zaměstnání apod.
 Smyslem služby je pomoci rodině dostat se z nepříznivé situace a naučit ji, jak se s problémy do budoucna vypořádat.
 Jedná se o službu sociální prevence poskytovanou bezplatně na Pardubicku, Holicku
a Chrudimsku (dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.).
 Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou:
o Terénní forma – v prostředí rodiny, po dohodě pondělí - pátek, v čase 8–18 hodin v oblasti Pardubicka, Holicka a Chrudimi
o Ambulantní forma – po předchozí domluvě na adrese Češkova 1247 v Pardubicích
nebo v Holicích v ulici Dudychova 782.
V roce 2015 jsme v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pomohli celkem
59 sociálně znevýhodněným rodinám, což je meziroční nárůst o 7 rodin.
Služba je podporována mimo jiné prostřednictvím dárcovské SMS a sbírkového účtu
2800235245/2010. Čistý výtěžek veřejné sbírky v roce 2015 činil 10 281 Kč. Zůstatek na účtu
k 31. 12. 2015 činil 15 662,47.

www.pardubice.charita.cz
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SLUŽBY PRO PĚSTOUNY
 Podporujeme pěstounské rodiny a jejich děti a pomáháme naplňovat jejich základní potřeby.
 Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou:
o Terénní forma – po dohodě pondělí – pátek v čase 8–18 hodin, v oblasti Pardubicka,
Chrudimi a Holic.
o Ambulantní forma – po předchozí domluvě na adrese Češkova 1247 v Pardubicích
nebo v Holicích v Dudychově ulici 782.
V rámci Služeb pro pěstouny jsme v roce 2015 pomohli 20 rodinám, což ve srovnání s předchozím rokem o 5 rodin více. Oblastní charita Pardubice pravidelně pořádá tematické vzdělávací semináře určené náhradním rodičům, aby bylo zajištěno jejich vzdělávání v rozsahu
24 hodin za rok. Semináře probíhají pod vedením odborníků z praxe. V roce 2015 se uskutečnily například tyto semináře: Výchova neklidného dítěte & Odměny a tresty ve výchově, Hranice ve výchově & Bezpečné citové pouto dětí a rodičů, Zásady správné komunikace & Práce
se stresem, Poruchy učení & O dětské důvěře, identitě a partnerské krizi.

POMOC RODINÁM S DĚTMI
 Pomáháme nejen uživatelům Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro
pěstouny, ale také dalším rodinám, které doporučí OSPOD, jiná organizace nebo se přihlásí
sami.
 Sociálně znevýhodněným dětem nabízíme prostor a čas na přípravu do školy a nalezení
vhodného stylu učení. Podporujeme jejich zájem o vzdělávání a tím rozšiřujeme možnosti
jejich budoucího uplatnění.
 S přípravou do školy dětem pomáhají dobrovolníci. Doučování probíhá na Pardubicku, Holicku a Chrudimsku.
Služby pro rodiny s dětmi v roce 2015
Středisko (místo poskytování služby)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Služby pro pěstouny
Pomoc rodinám s dětmi

www.pardubice.charita.cz

Počet uživatelů služby
59 rodin
20 rodin
34 rodin
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

RODINNÁ CENTRA

RODINNÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM HOLOUBEK V HOLICÍCH
 Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek je určeno pro rodiny s malými dětmi z Holic
a okolí (včetně rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí).
 Nabízíme pravidelné programy – tvoření, zpívání a hudebně pohybové aktivity pod vedením odborných lektorek.
 Rodiny mohou navštěvovat každý den volnou hernu i zahradu s prvky pro rozvíjení tělovýchovných schopností.
 Velký zájem je o vypůjčování didaktických her.
 Zajišťujeme hlídání pro 3-6leté děti bez přítomnosti rodičů a v případě zájmu rodičů i pobyt
v centru včetně odpoledního pobytu se spaním.
Pravidelné akce
 Rodičovské skupiny, kde pod vedením odborné sociální pracovnice rodiče řeší v kruhu
ostatních rodičů problémy, se kterými se setkávají.
 Po celý rok poskytujeme pomoc při doučování dětí a pomoc při přípravě úkolů do školy.
 V rámci Baby klubu nabízíme rodičům pomoc a odborné konzultace v oblasti péče o novorozence a děti do 1 roku. Při pravidelných setkáních se diskutuje o problematice kojeneckého věku, zejména o správném vývoji a výživě pod vedením kvalifikované porodní asistentky.
 V průběhu návštěvy volné herny poskytujeme rodičům odborné výchovně vzdělávací konzultace o přechodu dítěte z rodiny do mateřské a základní školy, o vlivu rodiny na psychiku
dítěte a o předcházení stresovým situacím v rodině.

www.pardubice.charita.cz
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MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (MATAPE)
 Vzdělávací projekt realizovaný od září 2012 do června 2015 v prostorách Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích (více na www.matape.cz).
 Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ a státního
rozpočtu ČR.
 Ministerstvo práce a sociálních věcí vybralo projekt jako příklad dobré praxe. MPSV o projektu nechalo natočit video a zviditelňuje jej v dokumentárním cyklu Na cestě do práce.

WOMEN WELCOME
 Vzdělávací projekt realizovaný od dubna 2015 do března 2016 v prostorách Rodinného
a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích (více na www.womenwelcome.cz).
 Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
 Jednou z aktivit tohoto projektu byla prožitková vzdělávací konference, které se 15. června
2015 v Holicích zúčastnilo celkem 123 žen. Jednalo se o největší vzdělávací a networkingové
setkání žen v Pardubickém kraji.
 V rámci dalších projektových aktivit ženy pravidelně scházely v Holoubku (tři dvanáctičlenné skupiny) a pod vedením zkušených lektorek pronikaly do témat: sebepoznání, sebeprezentace, sebevědomí, sebeřízení. Oblíbenými a hojně využívanými aktivitami byly
také anglické kluby a koučování.
 Ke zviditelnění příběhů úspěšných žen z regionu východních Čech přispěla také tištěná brožura CÍLE dosaŽENY, která poskytla dalším ženám inspiraci k odvaze plnit si své sny a cíle.

RODINNÉ CENTRUM DAR LUŽE
 Rodinné centrum DaR je určeno pro rodiny s dětmi z Luže a okolí (včetně rodin ze sociálně
znevýhodněného prostředí).
 Nabízíme pravidelné kulturní a vzdělávací programy.
 Podporujeme oživení lidových tradic a společné setkávání příslušníků různých generací.
Snažíme se předcházet sociální izolaci seniorů a mezigeneračním konfliktům.
Pravidelné akce
 Hrátky s batolátky, Tvoření s pohádkou, Aby malé bylo velké, Elce, pelce, kotrmelce – pro
rodiče s nejmenšími dětmi, Klub otazník – pro školní děti.
 Mamiňáček – klub pro maminky, kde je prostor pro výměnu zkušeností, oblečení, diskuzi
a pomoc.
 M_ANIMA – kurz, který vedou školené lektorky a jehož cílem je pomoci matkám na mateřské dovolené připravovat se k nástupu do zaměstnání, získat sebevědomí a naučit se
skloubit domácnost a práci.
Rodinná centra v roce 2015
Středisko (místo poskytování služby) / projekt
RVC Holoubek
MATAPE + Women Welcome
RC DaR
www.pardubice.charita.cz

Počet klientů
545
135
227
18
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

DOBROVOLNICTVÍ V OBLASTNÍ CHARITĚ PARDUBICE
 Dobrovolníci pomáhají druhým bez nároku na finanční odměnu. Získávají přitom cenné
zkušenosti, které mohou využít v zaměstnání nebo při studiu.
Možnosti zapojení
 Volnočasové aktivity se seniory – rozhovory, čtení knih, procházky apod.
 Pomoc rodinám s dětmi – doučování sociálně znevýhodněných dětí, vedení kroužků.
 Jednorázové akce – Tříkrálová sbírka, potravinová sbírka, výroba adventních věnců, charitní ples aj.
 Firemní dobrovolnictví – jsme zaregistrováni na portálu www.zapojimse.cz.
 Jiné – roznos letáků, šití kostýmů, technická výpomoc (např. posekání trávníku), třídění oblečení v sociálním šatníku, sběr a třídění známek.
Dobrovolnické centrum v roce 2015
Akce / projekt
Společníci seniorů
Pomoc rodinám s dětmi
Tříkrálová sbírka (+ šití kostýmů)
Další jednorázové akce
Třídění známek
Firemní dobrovolnictví

Počet dobrovolníků

Počet hodin

8
37
750 (+ 6)
135
15
90

333
493,5
4500 (+ 99)
540
1650
540

Všem dobrovolníkům náleží za jejich velkorysou pomoc velký dík.
www.pardubice.charita.cz

19

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

SOCIÁLNÍ ŠATNÍK

 Shromažďujeme oblečení a obuv pro dospělé i děti v nouzi z Pardubic a okolí, nábytek
a věci potřebné pro domácnost (např. lůžkoviny, ručníky atd.), potraviny z potravinové
banky, hračky, školní potřeby, autosedačky apod.
 Spolupracujeme s organizacemi zaměřenými na pomoc osobám v nouzi, nemocným nebo
osobám ohroženým sociálním vyloučením.
Sociální šatník v roce 2015
Středisko (místo poskytování služby)
Sociální šatník

Počet uživatelů služby
386

V roce 2015 se podařilo rozmístit v Pardubicích, Holicích a Lázních Bohdaneč celkem
16 tmavě červených charitních kontejnerů na textil. Vkládejte prosím do těchto kontejnerů
pouze nepoškozené čisté oblečení a spárované boty, vše zabalené v igelitovém pytli nebo
tašce. Nevhazujte prosím dovnitř odpadky, roztrhané, špinavé nebo vlhké oblečení a nespárované boty, ponožky a rukavice. Nenechávejte žádné věci vně kontejneru. Obsah kontejnerů se
pravidelně odváží. Získané ošacení nerozdává jenom Charita. Pro své klienty ho využívají také
další neziskové organizace, městské sociální odbory, nemocnice nebo věznice.
Nejpotřebnější je oblečení pro děti ve věku 10 - 15 let, pánské oblečení, ručníky a ložní prádlo. Děkujeme za Vaši pomoc lidem v nouzi. Pokud nevíte, kde najdete nejbližší červený kontejner, podívejte se na webové stránky Oblastní charity Pardubice do sekce Sociální šatník.

www.pardubice.charita.cz
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

DALŠÍ CHARITNÍ SLUŽBY – OCHPA, S. R. O.

OCHPA, s. r. o. je dceřiná společnost Oblastní charity Pardubice. Jejím cílem je poskytovat
prostřednictvím sociálního podnikání komplexní péči, která nespadá do zdravotních a sociálních služeb. Konkrétně se jedná o půjčovnu kompenzačních pomůcek a domácí práce všeho
druhu. Stoprocentním vlastníkem společnosti je Oblastní charita Pardubice.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
 Domácí péči usnadňují vhodné kompenzační pomůcky, které přinášejí větší komfort pacientům i pečujícím osobám.
 Kompenzační pomůcky umožňují uživatelům se sníženou soběstačností zůstat součástí přirozeného prostředí a dál plnohodnotně žít v okruhu svých blízkých.
 Půjčujeme antidekubitní matrace, francouzské hole, chodítka, infuzní pumpy a stojany,
kyslíkové koncentrátory, WC nástavce, polohovací postele, sedačky do vany, mechanické
vozíky, toaletní židle atd.
 Kompenzační pomůcky je možné si zapůjčit v Pardubicích a v Holicích.
 V roce 2015 jsme půjčili kompenzační pomůcky celkem 370 zájemcům.

DOMÁCÍ PRÁCE VŠEHO DRUHU
 Nabízíme drobné instalatérské práce, montování a údržbu nábytku, montování poliček, zavěšení obrazů a jiných předmětů, zahradnické práce, úklid domácnosti a sněhu apod.
 Garantujeme solidní jednání, vstřícný přístup a ceny přijatelné pro seniory.
 V roce 2015 jsme prostřednictvím této služby pomohli 22 klientům.

www.pardubice.charita.cz
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?
 dobročinná akce, kterou od roku 2001 pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s místními Charitami a dalšími organizacemi
 skupinky tří králů navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek
 vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou a pokladničkou s charitním logem
 pokladničky jsou opatřené pečetí a podpisem pracovníka městského či obecního úřadu
 zapojit se mohou jednotlivci, skupinky kamarádů i celé rodiny
Využití výtěžku ze sbírky
 Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, zdravotně postiženým,
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.
 Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení peněz. Nejvíce jich zůstává v regionu,
kde byly získány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Obecný přehled rozdělení Tříkrálové s bírky
Celostátní projekty Charity ČR
Projekty Diecézní charity Hradec Králové
Humanitární pomoc do zahraničí
Režijní náklady sbírky
Projekty Oblastní charity Pardubice

www.pardubice.charita.cz

5%
15 %
10 %
5%
65%
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ROCE 2015
Skupinky tří králů začátkem roku 2015
opět procházely ulicemi měst a obcí s přáním štěstí, zdraví a dlouhých let. Lidé, které
králové potkali a navštívili, byli velmi štědří.
Ve většině obcí na Pardubicku vybrali koledníci více peněz než v roce 2014. Celkově
se v obcích, kde sbírku organizovala Oblastní charita Pardubice, vybralo rekordních
995 tisíc Kč (oproti 844 tisícům Kč v předchozím roce).
Patnáctý ročník sbírky doprovázela také
řada akcí pro veřejnost – triumfální jízda tří
králů na koních, slavnostní zahájení akce na
Pernštýnském náměstí, benefiční koncerty,
šachová simultánka a beseda o Kambodži
v Domě techniky a závěrečný tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje.
Oblastní charita Pardubice děkuje všem
dárcům za štědrost a solidaritu. Poděkování

Oblastní charita Pardubice
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015
(v tisících Kč)
995
845
680

2013

2014

2015

patří také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky.

Využití výtěžku sbírky v roce 2015
Čtyři pětiny prostředků určených na své projekty (viz Obecný přehled rozdělení Tříkrálové
sbírky na předchozí straně) vyčlenila Oblastní charita Pardubice v roce 2015 na vybudování
nového střediska odlehčovacích služeb v Mikulovicích u Pardubic. Další peníze přispěly k rozšíření týmu pro hospicovou péči (7 %), na pomoc rodinám v nouzi (5 %), k rozvoji projektů souvisejících s „adopcí na dálku“ (5 %) a na přímou pomoc potřebným (3 %).
Nejvýznamnější záměry Tříkrálové sbírky na celostátní úrovni jsou k dispozici na webu
www.trikralovasbirka.cz v sekci Využití sbírky.
"adopce na dálku"
5%
přímá pomoc
3%
rodiny v nouzi
5%

Tříkrálová sbírka 2015 - využití prostředků
Oblastní charitou Pardubice

odlehčovací služby
pro seniory
80%

domácí hospicová péče
7%

www.pardubice.charita.cz
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Ilustrační foto: Oblastní charita Pardubice

DALŠÍ AKCE OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE

DRUHÝ CHARITNÍ PLES
V pátek 13. února se uskutečnil druhý
ročník benefičního plesu Oblastní charity
Pardubice. Pro účastníky plesu byl ve Skautském centru Vinice v Pardubicích zajištěn
vynikající hudební doprovod (ansámbl mladých muzikantů The Five Band), dvě nádherná předtančení a mimořádně hodnotná
tombola. O technické zázemí a servis se po
celou dobu perfektně starala skupina dobrovolníků. Výtěžek plesu, který byl použit na
rekonstrukci a dovybavení objektu pro Charitní odlehčovací služby Červánky v Mikulovicích u Pardubic, činil 34 603 Kč. Děkujeme
všem dárcům!

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR
Ve dnech 11. a 12. dubna 2015 uspořádaly Sociální služby města Pardubic – Café
Apatyka společně s Oblastní charitou Pardubice Jarní charitativní bazar. Zájemci mohli
v průběhu celého víkendu zavítat do kavárny Café Apatyka na Pernštýnském ná-
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městí v Pardubicích a koupit si zde za symbolickou cenu oblečení, nádobí, knihy
a další věci, které sem v průběhu března přinesli lidé, jež tento projekt oslovil. Nechyběl
doprovodný program pro děti i dospělé.
Celková tržba činila 8 312 Kč. Tuto částku
si obě pořádající organizace rozdělily rovným dílem. Polovina výtěžku byla určena na
podporu Denního stacionáře Slunečnice
Pardubice, druhá polovina byla využita na
pořízení materiální pomoci pro charitní Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Děkujeme všem dárcům.

ZNÁMKY PRO MISIE
Koncem dubna 2015 se zástupci Oblastní
charity Pardubice již potřetí vypravili do německého kláštera Münsterschwarzach
s krabicemi plnými pečlivě roztříděných
(převážně českých) známek. Benediktýni,
kteří zásilku přebírali, nešetřili slovy uznání
a chvály. Tato slova patřila celému kolektivu
dobrovolníků z Pardubic, Brna a Kutné
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Hory, který se tříděním již několik let zabývá. Každý druh známky se po odlepení
a vysušení pečlivě zabalí do sáčků nebo krabic a označí katalogovým číslem. Do Německa se známky vozí pravidelně jednou za
dva roky.
Benediktýni prostřednictvím svých dealerů známky prodávají na burzách a aukcích
a ze získaných finančních prostředků podporují misijní činnost především v Africe.
Velký důraz přitom kladou na pomoc při rozvoji znevýhodněných regionů. Nedávno se
jim například podařilo vybudovat školu pro
200 dětí ve městě Kara na nehostinném severu západoafrického Toga (56 785 km2,
cca 7,3 mil. obyvatel). Zároveň v této oblasti
zprovoznili pět studen hlubokých 50-70 metrů. Místní ženy do té doby musely chodit
pro vodu několik kilometrů a nabírat ji ze
znečištěné řeky. Zmíněná škola bude zanedlouho rozšířena, aby mohla poskytnout
útočiště další stovce žáků. Benediktýni jsou
přesvědčeni, že podporou vzdělání nejefektivněji pomohou celému regionu.
Dobrovolníky z Pardubic těší, že se na realizaci podobných projektů mohou spolupodílet. „Mám se místo toho dívat na televizi?
To moc dlouho nevydržím. Já místo toho
radši třídím známky,“ svěřuje se 83letý dobrovolník Antonín Rejlek. „Dokud nás to bude
bavit, budeme se třídění známek nadále věnovat,“ dodává s lišáckým úsměvem. Díky
obdivuhodné trpělivosti, pracovitosti a vytrvalosti takových lidí jako je on a jeho žena
Věra Novotná, se v rozvojových zemích postupně zvyšuje počet lidí, kteří mohou chodit do školy, mají přístup k nezávadné pitné
vodě a k základní zdravotní péči.

DEN CHARITY
V úterý 29. září 2015 oslavila Oblastní
charita Pardubice Den Charity prezentací
svých služeb v Pardubické nemocnici. Ve
stejný den se uskutečnil den otevřených
dveří v rodinných centrech Holoubek v Holicích a DaR v Luži a v Charitních odlehčovacích službách Červánky v Třebosicích a v Mikulovicích.
www.pardubice.charita.cz

Den Charity je od roku 2008 tradiční celostátní kampaní, která se koná vždy koncem září u příležitosti svátku sv. Vincence
z Pauly, patrona charitních zařízení. Cílem
této akce je seznámit širokou veřejnost
s činností Charity a zajímavou formou jí
představit jednotlivá pracoviště.

ČTYŘI DOHODY
V neděli 11. října 2015 se ve Východočeském divadle v Pardubicích uskutečnilo benefiční představení známého herce Jaroslava Duška Čtyři dohody. Část výtěžku ze
vstupného byla věnována na činnost Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní charity Pardubice. Panu Duškovi děkujeme za podporu.

KONCERT DAGMAR PECKOVÉ
Světoznámá operní pěvkyně Dagmar
Pecková a Komorní filharmonie Pardubice
se rozhodly podpořit Oblastní charitu Pardubice. Celé vstupné z jejich společného benefičního koncertu, který se uskutečnil
27. října 2015 v Sukově síni Domu hudby
v Pardubicích, bylo zasláno na sbírkové
konto na podporu domácí hospicové péče:
2300796054/2010.
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BENEFIČNÍ ADVENTNÍ VĚNCE
Stalo se již tradicí, že koncem listopadu
vyrábíme na několika místech pardubického
regionu adventní věnce. V roce jsme se
scházeli od 19. do 28. listopadu. S dobrovolníky jsme ozdobili jedlovým chvojím a svíčkami 296 adventních věnců. Vyráběli jsme
v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích a na farách v Holicích a Sezemicích.
Prodejem těchto věnců a ručně vyrobených svíček ze včelího vosku jsme podpořili
domácí hospicovou péči, které se pardubická Charita dlouhodobě věnuje a úspěšně
ji rozvíjí. Od roku 2014 nám s výrobou pomáhají firemní dobrovolníci, tedy zaměstnanci firem, které věnují práci a čas svých
zaměstnanců vybrané neziskové organizaci.
Z výroby věnců se za několik let stala oblíbená a vyhledávaná akce, která kromě
svého benefičního záměru, poskytuje účastníkům příjemnou zábavu, možnost se odreagovat při kreativní práci a příjemný pocit,
že dělají něco smysluplného a pozitivního.
Bez dobrovolníků by se neobešel ani prodej
adventních věnců. Mnoho věnců si sami zakoupili a zajišťovali i prodej před kostely během 1. adventní neděle. V roce 2015 jsme
poprvé nabídli ke koupi naše adventní věnce
pracovníkům pardubického magistrátu
a nakupujícím v Paláci Pardubice. Celkem
jsme utržili 76 231 Kč. Všem, kteří nám k tomuto skvělému výsledku pomohli, děkujeme!

NÁRODNÍ SBÍRKA POTRAVIN
V sobotu 21. listopadu 2015 se Oblastní
charita Pardubice zapojila do třetího ročníku Národní potravinové sbírky. Skupina
dobrovolníků celý den oslovovala zákazníky
pardubického obchodního domu Kaufland
v Bělehradské ulici. Díky obětavosti těchto
dobrovolníků a štědrosti zákazníků se podařilo shromáždit téměř 805 kilogramů trvanlivých potravin pro rodiny s dětmi v nouzi.
Ve srovnání s předchozím rokem byl výsledek o 25 kg úspěšnější. Navíc lidé ve větší
míře nosili potraviny, které rodiny nejvíce
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potřebují – dětskou výživu (sunary, přesnídávky, piškoty), rýži a těstoviny. V celé republice Češi během jediného dne darovali
228 tun jídla.
Oblastní charita Pardubice je jedním ze
zakládajících členů Potravinové banky PARDUBICE, z. s., která je součástí České federace potravinových bank. Jejím cílem je získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny. Banka
také přijímá přebytky z veřejných jídelen
a restaurací, příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech či ve
školách. Současně zajišťuje jejich skladování
a distribuci potřebným. Jedním z hlavních
cílů potravinových bank je zabránit plýtvání
potravinami a současně pomoci odstranit
chudobu a hlad.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„CHARITA A POMOC BLIŽNÍM“
Od října 2014 nabízí Oblastní charita Pardubice školám vzdělávací program, jehož cílem je motivovat žáky základních a středních škol ke konání dobra. Program je veden
interaktivně. Žáci pracují ve skupinách
s vhodně vybranými příběhy a aktivně diskutují o tom, proč je potřeba pomáhat lidem v tíživé životní situaci. Hlavními postavami příběhů jsou dobrovolnice Šárka, která
pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin s domácími úkoly, nebo pan Oldřich,
který se stará o svou ležící maminku. Oba
mohou žákům sloužit jako vzory hodné následování. Žáci jsou vedeni k zamyšlení,
komu by mohli pomáhat ve svém každodenním životě.
V roce 2015 bylo realizováno 16 hodin
tohoto vzdělávacího programu na SZŠ Pardubice, ZŠ Josefa Ressla Pardubice, ZŠ Pardubice – nábřeží Závodu míru a Základní škole
praktické Pardubice – Artura Krause 2344.

Základní fakta o programu
 vhodný pro střední školy a 2. stupeň ZŠ
na Pardubicku
 trvá jednu vyučovací hodinu (45 min.)
 je pro školy zdarma
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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DĚKUJEME ZA PODPORU
Instituce
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Krajský úřad Pardubického kraje
Magistrát města Pardubice
Úřad práce Pardubice
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice
Římskokatolická farnost Holice
Římskokatolická farnost Horní Jelení
Římskokatolická farnost Chrudim
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč
Římskokatolická farnost Luže
Římskokatolická farnost Sezemice
Salesiáni Dona Boska
Města a obce
Pardubice
Holice
Lázně Bohdaneč
Luže
Bořice
Bukovka

Býšť
Čeperka
Čepí
Čermná nad Orlicí
Dříteč
Choteč

Mikulovice
Moravany
Opatovice n. L.
Přelovice
Rybitví
Sezemice

Srnojedy
Staré Hradiště
Trusnov
Uhersko
Vyšehněvice
Živanice

Dobrovolníci
Bártová Radka
Bruknerová Šárka, Mgr.
Čihulová Jana
Demlová Hana, Ing.
Dostálová Eva, Ing.
Dostálová Radka
Dubská Olga
Dvořáková Martina
Hájková Zdeňka, Mgr.
Hendrychová Dana
Hromádková Lenka, Ing.
Hronová Lenka
Chvojka Ondřej
Jonáš Jan
Karlová Vladimíra
Korbelová Ludmila
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Korbelová Svatava
Králová Žaneta, Mgr.
Kratochvílová Lenka
Lehečka Miroslav
Ludvíková Dita
Makúch Erik, DiS.
Marková Jarmila
Mihál Lukáš, Bc.
Mlejnková Marie
Navrátilová Martina, Ing.
Neckařová Tereza
Nováková Lenka, Mgr.
Novotná Věra, Ing.
Pavlosková Marie, Mgr.
Polach Martin
Posledníková Petra

Rambousková Aneta, Bc.
Rejlek Antonín, Ing.
Stodolová Kateřina
Šolcová Ludmila
Šotová Dagmar
Štanclová Šárka
Tikalová Ivana
Truplová Iva
Vahovská Hana, Mgr.
Valachová Dita
Valová Markéta
Zamboj Filip
Zbrojová Anežka
Žáková Marie
a mnoho dalších
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Nadace, spolky a různé
Byznys pro společnost
Dechová hudba Pernštejnka
Dirigent Vojtěch Spurný
Fórum dárců
Junák – český skaut, středisko Polaris Pardubice, z.s.
Komorní filharmonie Pardubice
Konzervatoř Pardubice
Kulturní centrum Pardubice
Nadace Charty 77
Operní pěvkyně Dagmar Pecková
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
Salesiánské středisko mládeže SKM Pardubice
Sdružení VIA
The Five Band – taneční orchestr
Firmy
ALFA 3 s.r.o.
Acha obec účtuje s.r.o.
ARVAL CZ s.r.o.
Atrium Palác Pardubice s.r.o.
AUTOŠKOLA Josef Bartoníček
AV-AUDITING s.r.o.
AVAST Software s.r.o.

BAUSET CZ,a.s.
CESK, a.s.
Cukrárna Libuše – Odstrčilová Ivana
CZ POINT s.r.o.
Česká pošta, s. p.
Česká spořitelna, a.s.
DANIEL'S COFFEE s.r.o.
DAYS MENU s.r.o.
Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.
DITON s.r.o.
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
EKO Pardubice s.r.o.
ENERGOLAND s.r.o.
FEIFER kovovýroba s.r.o.
FINET s.r.o.
FRENCL s.r.o.
FRONTE TISKÁRNY s.r.o.
GastroAmbulance – Konečný David
Gašparíková Zdenka
Globus ČR, k.s.
G U A R D 7, v.o.s.
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
www.pardubice.charita.cz

Kalada Luhačovice
KOBLÍŽEK s.r.o.
Kooperativa pojišťovna, a.s.
KRAB BRNO s.r.o.
MADAMI s.r.o.
MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
miVAL – Milan Valášek
Moravskoslezské drátovny, a.s.
Naturprodukt CZ s.r.o.
OM-KOMPLEX s.r.o.
Pacific Direct, s.r.o.
Papír hračky Petr Bajer
Pardubický pivovar, a.s.
Patriot Business s.r.o.
Pieta Trejbal s.r.o.
PIGMENTUM s.r.o.
Pojišťovna České spořitelny, a.s.
Print Promotion s.r.o.
RADOM s.r.o.
realma-pískovna dolany s.r.o.
Rose Time s.r.o.
Rybniční hospodářství s.r.o.
Saunový ráj
Skládka ELZET s.r.o.
Služby města Pardubic, a.s.
SmP - Odpady a.s.
STENO CZ s.r.o.
Studio EM – Erbenová Miluše
STUHA a.s.
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TAG Chemicals Europe s.r.o.
Tažené konstrukce s.r.o.
T-MONT s.r.o.
Tomášová Lea, s.r.o. – Průmyslová zařízení
Tritón Pardubice, s.r.o.
TRONIC s.r.o.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
UROCONT s.r.o.
VEBA, textilní závody a.s.
Zahrada Klešice - Michal Kulhavý
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
ZERO a spol, s.r.o.

Individuální dárci
Adámková Elena, MUDr.
Bajer Petr
Brouček Martin
Etrych Jiří, Ing.
Gašparíková Zdeňka
Holásek Jan
Hybínová Veronika
Jirsová Marie
Langr Petr
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Línková Šárka, JUDr.
Ludvíková Hana
Macháček Petr
Maradová Eliška
Ministr Ladislav
Navrátil Tomáš, RNDr.
Nedělková Pavla
Plecháček Martin, MVDr.
Prášek Jiří, Ing.

Starý Zdeněk, Ing. CSc.
Škop Miroslav
Šmiták Vladimír
Tikalová Ivana
Tobeš Pavel
Vinzenzová Jaroslava
a další
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AKTUÁLNÍ KONTAKTY
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE
Hlavní sídlo: V Ráji 732, 530 02 Pardubice
IČO: 464 92 160
Číslo účtu: 1201207379/0800
Tel.: 466 335 026, 775 296 843
E-mail: info@charitapardubice.cz
Statutární zástupce
Ředitelka: Mgr. Marie Hubálková
Tel.: 777 736 015
E-mail: mhubalkova@charitapardubice.cz
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ilona Fricová
Tel.: 775 296 848
E-mail: ifricova@charitapardubice.cz
Domácí zdravotní a hospicová péče
na Pardubicku
Vrchní sestra: Zuzana Cepková
Tel.: 731 646 803
E-mail: zcepkova@charitapardubice.cz
Vedoucí sociálních služeb pro seniory
František Moudr, DiS.
Tel.: 777 296 821
E-mail: fmoudr@charitapardubice.cz
Pečovatelská služba a osobní asistence
na Pardubicku
Jarmila Klimešová
Tel.: 777 296 850
E-mail: jklimesova@charitapardubice.cz
Kompenzační pomůcky a sociální šatník
Dispečerka: Anna Čevorová
Tel.: 466 335 026, 775 296 843
E-mail: info@charitapardubice.cz
Češkova 1247, 530 02 Pardubice
Služby pro rodiny s dětmi / Sanace rodin
Vedoucí: Mgr. Karolína Šilarová
Tel.: 777 296 826, 461 100 445
E-mail: ksilarova@charitapardubice.cz
Dobrovolnické centrum, PR
Vedoucí: Mgr. Vojtěch Homolka
Tel.: 775 296 842
E-mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz
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Fundraising
Kontaktní osoba: Vojtěch Gottwald
Tel.: 733 161 618, 461 100 445
E-mail: vgottwald@charitapardubice.cz
Palackého 1131, 534 01 Holice
Domácí zdravotní a hospicová péče
na Holicku
Vrchní sestra: Markéta Vašková
Tel.: 775 296 830
E-mail: mvaskova@charitapardubice.cz
Pečovatelská služba Holice
Vedoucí: Mgr. Lada Študentová, DiS.
Tel.: 775 296 831, 466 681 654
E-mail: holice@charitapardubice.cz
Dudychova 782, 534 01 Holice
Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
Vedoucí: Milena Vohralíková
Tel.: 733 141 960
E-mail: holoubek@charitapardubice.cz
Šípkova 49, 533 41 Lázně Bohdaneč
Pečovatelská služba Lázně Bohdaneč
Vedoucí: Lucie Udržalová
Tel.: 603 459 486
E-mail: bohdanec@charitapardubice.cz
Nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany
Pečovatelská služba Moravany
Vedoucí: Mgr. Lada Študentová, DiS.
Tel.: 775 296 831, 466 950 441
E-mail: moravany@charitapardubice.cz
Třebosice 10, 530 02 Pardubice
Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 Pardubice
Odlehčovací služby Červánky
Vedoucí: Eva Janoušková
Tel.: 775 296 833
E-mail: trebosice@charitapardubice.cz
mikulovice@charitapardubice.cz
Družstevní 366, 538 54 Luže
Rodinné centrum DaR Luže
Vedoucí: Mgr. Marie Doležalová
Tel.: 603 880 938
E-mail: rodinnecentrum.dar@gmail.com
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