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Vážení přátelé, vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci naší organizace,
předkládáme Vám výroční zprávu Oblastní charity Pardubice (dále jen OCHP), ve které Vás
seznámíme s působením naší organizace v roce 2008. Jsme zařízení římskokatolické církve a
pomáháme občanům na Pardubicku, kteří se nacházejí z různých důvodů v sociálně nebo zdravotně
tíživé situaci. Naše pomoc je určena zejména seniorům. Ti však nejsou jediná cílová skupina, ke které
směřuje naše činnost. Poskytujeme zdravotní a sociální služby i u osob se zdravotním postižením a
v rámci odlehčovacích služeb nabízíme pomoc nejen klientům této služby, ale rodinám, které se běžně
o svého blízkého starají a z nejrůznějších důvodů potřebují, aby bylo o jejich blízkého přes den dobře
postaráno. Snažíme se rovněž o vytváření takových podmínek, abychom nemuseli odmítat sociální,
humanitární a zdravotní pomoc i dalším občanům na Pardubicku, včetně vzdálenějších malých obcí.
Naše činnost v některých aktivitách přesahuje i hranice naší země.
V roce 2008 se nám podle účetního finančního zisku ve výši 676 000,-Kč dařilo dobře. Ne
vždy tomu ale tak bylo, a ani tento účetní zisk plně nevyjadřuje pravou skutečnost. Je jen
důsledkem opožděných plateb některých odběratelů našich služeb a tím nemožnost použít finanční
prostředky v daném roce, kdy bylo potřeba je použít. Usilujeme o to, abychom byli moderní nestátní
nezisková organizace, která pružně reaguje na potřeby společnosti. Převážná část našich aktivit, a to
zejména v rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb, je provázána legislativou, vyhláškami,
nařízeními a standardy. To nás staví na běžnou úroveň ostatních nestátních neziskových organizací.
24 automobilů se znakem naší organizace projezdí každý den po silnicích Pardubicka stovky
kilometrů a téměř 80 našich pracovníků a dobrovolníků obětavě uspokojuje potřeby našich klientů.
Snažíme se naši činnost vykonávat s plným nasazením tak, abychom naplňovali poslání naší
organizace – být na blízku lidem v hmotné, sociální, zdravotní, duševní a duchovní nouzi. Bohužel
praxe předcházejících let nás však dostala do situace, kterou vnímáme jako problematickou – stále
více si uvědomujeme svou svázanost ve smyslu nutnosti dodržovat všechna dobře míněná omezení ze
strany institucí a legislativy, jejichž potřebnost přes veškerou byrokratickou zátěž nezpochybňujeme.
Ale již delší čas vnímáme něco, co nás trápí - určitou „odlidštěnost“. Musíme být konkurenceschopní,
sepisujeme, dodržujeme a kontrolujeme dodržování různých pravidel, pokynů, řádů, směrnic.
Věnujeme mnoho energie na to, abychom získali dostatečné finanční prostředky k ekonomickému
zajištění těchto činností v rámci vícezdrojového financování a přesto zůstáváme téměř po celý rok v
existenční nejistotě. Tak se dostáváme do situace, kdy jsme spíše více úředníci, administrativní
pracovníci, ekonomové, účetní, manažeři a dispečeři, než pracovníci, kteří jsou skutečně přítomni u
člověka, který nás potřebuje.
Ve slově „charita“ jako součásti názvu naší organizace, zaznívá význam „láska k člověku“.
Praktičtěji a méně líbivě, či emotivně řečeno, sounáležitost s člověkem, který potřebuje pomoc
druhého člověka. Sociální a zdravotní služby v České republice poskytují ve vysoké kvalitě stovky
neziskových organizací. I my je zabezpečujeme a během 16 let jsme si na Pardubicku vybudovali
dobré jméno. Ale stále více pociťujeme, že nadešel čas, kdy by se Charita měla pozastavit. Udržovat,
rozšiřovat a zkvalitňovat to, co již vybudovala, to, co je její hlavní činností a co dobře funguje. Ale
rovněž si uvědomit, jaké jsou naše kořeny, i co zaznívalo na počátku našeho působení – hmatatelná,
státem neorganizovaná pomoc „tady a teď“ lidem, kteří se podle zákona nevejdou do žádné
„škatulky“ na určitou dávku nebo pomoc. Snažit se o vybalancování rovnítka mezi dvěma slovy:
„Charita (jako organizace) = charita (činnost)“
Není to lehký úkol. Klade velké nároky na všechny pracovníky naší organizace. Těm, kteří
nám pomáhají tento úkol krůček po krůčku naplňovat a dále všem, kteří nás podporují - našim
obětavým pracovníkům, dobrovolným pomocníkům, drobným dárcům, zástupcům samospráv,
donátorům a zodpovědným úředníkům za celou naši organizaci touto cestou velice děkuji.

Karel Tajovský
ředitel
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POSLÁNÍ OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE,
CÍLE A ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
A OKRUH OSOB, KTERÝM JE URČENA
Posláním Oblastní charity Pardubice
je pomáhat lidem v hmotné, sociální, zdravotní, duševní a duchovní nouzi bez ohledu
na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.
Cílem služeb poskytovaných Oblastní charitou Pardubice
je zabezpečit podle svých možností lidem v nepříznivé hmotné, sociální, zdravotní,
duševní nebo duchovní nouzi pomoc zejména formou:
odborné sociální a zdravotní terénní služby podle potřeb uživatelů služeb
a indikace ošetřujícího lékaře,
pečovatelské služby,
osobní asistence u občanů s postižením,
podpory rodinných příslušníků občanů v tíživé sociální nebo zdravotní situaci,
podporou samostatného bydlení,
center denních služeb,
sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
zapůjčování zdravotnických pomůcek,
sociálně-zdravotním poradenstvím,
terénních programů,
osvětových akcí
a sbírkové činnosti určené na podporu uvedených aktivit a pomoci lidem v nouzi
Cílovými skupinami
jsou občané Pardubicka, kteří si pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc nebo
zdravotní postižení nejsou schopni zabezpečovat a uspokojovat sami nebo za pomoci
rodinných příslušníků své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak
odpovídajícím způsobem zabezpečeny a lidé v tíživé hmotné, sociální nebo zdravotní
nouzi, popř. postiženi katastrofami v ČR a na celém světě.
Základní zásady poskytovaných sociálních služeb
jsou důraz na zvyšování sebevědomí uživatelů sociálních služeb, kvalitu služeb, jejich
dostupnost (místní, časovou, finanční, architektonickou a psychologickou), efektivitu,
individualitu, provázanost, komplexnost, inovativnost, variabilnost, flexibilitu
a kontrolovatelnost.
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ÚVOD
OCHP pokrývá široké spektrum zdravotních a sociálních služeb. Charitní ošetřovatelské (zdravotní) služby
jsou zajišťovány ze středisek Pardubice a Holice.
Charitní sociální služby zabezpečujeme z 5 středisek (Pardubice, Moravany, Holice, Lázně Bohdaneč,
Třebosice) a poskytujeme 5 typů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. OCHP
má a poskytuje tyto typy sociálních služeb – pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací služby,
podporu samostatného bydlení a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Dále se OCHP snaží o rozvoj dobrovolnických aktivit, které jsou zaměřeny zejména na pomoc při vyhledávání
osob, které se nacházejí v sociálně tíživé situaci a pomoc občanům se zdravotním postižením. Dobrovolnická
činnost směřuje i do zahraničí ve formě drobné materiální pomoci určené chudým částem světa.

JEDNOTLIVÉ AKTIVITY
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Je zaměřena na ošetřovatelskou (zdravotní) péči o staré nebo nemocné občany v domácím prostředí
v Pardubicích a okolí a rovněž na Holicku. Zajišťuje také domácí hospicovou péči, pomocí které umožňuje
těžce nemocným lidem dožít v důstojných podmínkách v jejich domově.
Poslání, druh a rozsah poskytované zdravotní péče:
Posláním je poskytování odborné zdravotní ošetřovatelské péče nemocným s akutním nebo chronickým
onemocněním, závislým na cizí pomoci v jejich domácím prostředí, a to na základě ordinace ošetřujícího
lékaře. Rozsah zdravotní péče je dán aktuálně stanovenou indikační a diagnostickou skupinou. Výkony mají
charakter preventivní, kurativní a adaptační. Domácí péče tak zajistí, aby nemocný, v souvislosti
s onemocněním, byl co nejméně vytrhován ze svého běžného života a ze svého rodinného prostředí.
Domácí zdravotní péče zahrnuje všechny věkové kategorie, od občanů se sníženou hybností a orientací po
dlouhodobě a chronicky nemocné seniory, jejichž zdravotní stav sledují zdravotní sestry tak, aby akutní změna
stavu byla vždy rychle signalizována ošetřujícímu lékaři. Domácí péče, rozšířena do venkovských sídel,
pomáhá v dalších oblastech Pardubicka řešit zdravotní a sociální problémy seniorů, kteří potřebují podporu
v době osamocení, nemoci a beznaději. Je integrovanou formou péče a pomoci a je poskytována pacientovi na
základě indikace ošetřujícího lékaře. Nabízí pacientovi možnost zkrátit pobyt v nemocnici na dobu nezbytně
nutnou. Usnadňuje pacientovi doléčit se doma, za pomoci rodiny a ošetřujícího lékaře. Opačně nabízí
ošetřujícímu lékaři odeslat pacienta do nemocnice pouze v nejnutnějším případě. Umožňuje pacientům
v důstojném stavu zemřít doma. Zdravotní sestra může docházet do rodiny podle indikace lékaře i vícekrát
denně a na zdravotní službu je možno navázat sociální služby. Sestra zacvičuje rodinu v péči o pacienta,
odkázaného na péči druhou osobou, pro částečnou nebo úplnou imobilitu, dezorientaci, inkontinenci anebo
odkázaného na specifickou ošetřovatelskou péči. Podle zdravotního stavu pacienta sestaví zdravotní sestra
komplexní ošetřovatelskou anamnézu a stanoví priority ošetřovatelské péče. Pravidelně potom předává
ošetřujícímu lékaři informace o stavu pacienta a řídí se předem stanoveným ošetřovatelským plánem.
Jakékoliv zjištění patologických reakcí či změnu zdravotního stavu okamžitě hlásí ošetřujícímu lékaři.
Zdravotní sestra sleduje fyziologické funkce pacienta, u něhož hrozí dekompenzace zdravotního stavu, dojíždí
k pacientovi odebírat biologický materiál, eventuelně provádí orientační vyšetření biologického materiálu,
provádí ošetření či prevenci kožních lézí, poranění a ran. Aplikuje inhalační a léčebnou terapii, injekce do
svalu, pod kůži a do žíly, hlavně pro léčbu bolesti. Pro dehydratované pacienty je možnost provádění
parenterální výživy k zajištění hydratace a energetických zdrojů. Sestra doplňuje pacientovi v domácnosti léky,
pomáhá mu naučit se aplikovat inzulín a u nevidomých pacientů jej aplikuje sama. Může provádět pravidelnou
kontrolu diabetiků orientačním vyšetřením hladiny cukru v krvi, zvláště u nestabilních diabetiků. Na základě
indikace lékaře provádí v bytě pacienta klyzma, výplachy, cévkování a ošetřování permanentních katetrů,
dohlíží na průchodnost těchto katetrů a ošetřuje stomie. Zacvičuje rodinné příslušníky, event. blízké, ke
zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů. Aktivuje pacienty ke zvládnutí sebeobsluhy a soběstačnosti
a provádí s pacienty kondičně-rehabilitační cvičení a nácvik chůze. Samozřejmostí je komplexní ošetřovatelská
péče a dohled nad dietním a pitným režimem.
Výhodou komplexních služeb domácí péče provozovaných OCHP je možnost okamžité spolupráce úseků
charitní sociální a zdravotní péče, které jinak pracují samostatně. V případě potřeby se vhodně doplňují a mají
možnost okamžitých společných konzultací, které vedou k optimalizaci péče o klienta.
V roce 2008 OCHP nadále rozvíjela domácí hospicovou péči. Myšlenka hospice vychází z úcty k životu
a člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a zkušenosti, že většina nemocných si nepřeje zemřít
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v nemocnici. Nejdůležitější součástí této péče byla léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení
psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Specializované zkušené zdravotní sestry
poskytovaly odbornou zdravotní pomoc v domácnostech pacientů, a tak jim umožnily strávit poslední období
života v důstojných podmínkách mezi svými blízkými. Tato zdravotní péče byla bezplatná a dostupná 24 hodin
denně 7 dní v týdnu podle potřeb nemocných.
ČINNOST ÚSEKU CHARITNÍCH OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB V ČÍSLECH
Charitní ošetřovatelská služba Pardubice měla v r. 2008 celkem 14 stálých zdravotních sester a 14 externích.
Zdravotní péči poskytovala během roku průběžně u 567 pacientů, což představovalo 40 997 návštěv.
Rodinám, které mají možnost posloužit svým těžce nemocným blízkým v domácím prostředí, jsme
usnadňovali jejich péči půjčováním zdravotnických pomůcek, které napomáhaly zmírnit bolest a zlepšily
proces ošetřování. Šlo například o polohovací postele, invalidní vozíky, antidekubitní podložky, chodítka apod.
CHARITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
OCHP zajišťovala charitní sociální služby prostřednictvím pěti středisek. Tak byla zabezpečena péče klientům
v Pardubicích a celé pardubické oblasti, včetně obcí vzdálených od míst, kde je jinak běžně snadná
dosažitelnost sociálních služeb díky nabídce více poskytovatelů srovnatelných služeb.
OCHP v roce 2008 poskytovala:
Charitní pečovatelskou službu. Jde o terénní službu, jejímž posláním je napomáhat seniorům a osobám se
zdravotním postižením, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu odkázáni na pomoc druhých osob,
setrvat v jejich domově. Podporovat je při udržování, obnovování nebo rozvíjení jejich soběstačnosti. Vytvářet
příležitosti k jejich zapojování do sociálního a kulturního života a k prožívání běžných sociálních vztahů.
Charitní odlehčovací službu, která byla poskytovaná ve formě terénní i ambulantní služby v ambulantním
zařízení odlehčovacích služeb Červánky. Jejím posláním je postarat se v domácím prostředí nebo
v ambulantním zařízení o seniory a osoby se zdravotním postižením (zejména občany s demencí), kterým jinak
běžně zajišťuje péči rodina, a to v době, kdy si po přechodnou dobu pečující osoba potřebuje od náročné péče
odpočinout. Motivovat klienty k udržování, obnovování nebo rozvíjení vlastní soběstačnosti. Vytvářet
příležitosti k zapojování klientů do sociálního a kulturního života a pomáhat jim, aby prožívali běžné sociální
vztahy.
Charitní podporu samostatného bydlení Jde o terénní službu. Jejím posláním je napomáhat lidem se
zdravotním postižením, včetně chronického nebo duševního onemocnění, kteří nejsou schopni se plně postarat
o sebe a vlastní domácnost, setrvat v jejich domově. Podporovat je při udržování, obnovování nebo rozvíjení
jejich soběstačnosti. Vytvářet příležitosti k jejich zapojování do sociálního a kulturního života a k prožívání
běžných sociálních vztahů tak, aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci.
Charitní osobní asistenci, která je terénní službou. Jejím posláním je pomáhat lidem se zdravotním
postižením zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránil jejich
handicap. Motivovat je k udržování, obnovování nebo rozvoji jejich soběstačnosti. Vytvářet příležitosti k jejich
zapojování do sociálního a kulturního života a napomáhat jim prožívat běžné sociální vztahy.
Charitní sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, a to formou terénní a ambulantní
služby. Jejím posláním je vytvářet příležitosti občanům, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením,
k zapojování do sociálního a kulturního života. Podporovat je v jejich zájmech a napomáhat jim smysluplně
využívat svůj volný čas. Směřovat je k jejich zařazování do běžných sociálních vztahů.

MÍSTNÍ POKRYTÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OCHP
Kromě Pardubic a blízkého okolí jsou v současnosti zřízena další 4 centra charitní sociální pomoci
Pardubicko – venkov.
Centrum jihovýchod – Moravany
Spádové obce: Čeradice, Dašice, Dolní Roveň, Dvakačovice, Hostovice, Francina, Kostěnice, Lány u Dašic,
Radhošť, Slepotice, Plátenice, Práchovice, Trusnov, Uhersko, Úhřetická Lhota.
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Centrum severovýchod – Holice
Spádové obce: Borek, Bukovina nad Labem, Býšť, Časy, Choteč, Chvojenec, Dolní Ředice, Horní Jelení,
Horní Ředice, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Rokytno, Veliny, Vysoké Chvojno.
Centrum severozápad – Lázně Bohdaneč
Spádové obce: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Dříteč, Křičeň, Libišany, Němčice, Neratov, Opatovice
nad Labem, Podůlšany, Přelovice, Rohovládová Bělá, Srch, Srnojedy, Staré Ždánice, Stéblová, Živanice.
Centrum jihozápad – Třebosice
Spádové obce: Barchov, Bezděkov, Čepí, Dubany, Jeníkovice, Jezbořice, Medlešice, Mikulovice, Morašice,
Nové Jesenčany, Ostřešany, Staré Jesenčany, Starý Máteřov, Třibřichy, Valy.
KONTAKTNÍ MÍSTA
Abychom byli schopni co nejlépe poskytovat naše služby i v místech, kde to neznáme, budujeme průběžně síť
tzv. kontaktních míst. Jsou to místa v převážné většině malých obcí mimo stálá střediska naší organizace, kde
se obyvatelé prostřednictvím místní informované osoby dozvědí potřebné informace týkající se zdravotní nebo
sociální oblasti. Je jim zprostředkován kontakt na OCHP a následně zajištěny potřebné sociální nebo zdravotní
služby včetně případné pomoci sociálních pracovníků naší organizace.

ČINNOST JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK CHARITNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČÍSLECH
STŘEDISKO PARDUBICE
V pardubickém středisku pracovalo v přímé péči 9 pracovníků v sociálních službách. Během roku bylo v rámci
tohoto střediska poskytnuto 16 822 úkonů u 124 uživatelů služeb spadajících do působnosti tohoto střediska.
Charitní pečovatelská služba byla poskytnuta 104 uživatelům, charitní odlehčovací služba 10 uživatelům,
charitní podpora samostatného bydlení 6 uživatelům, charitní osobní asistence 2 uživatelům a charitní sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 uživatelům sociálních služeb.
S ohledem na to, že pouze v tomto středisku byly zaregistrovány služby osobní asistence a sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které sice byly poskytovány i z jiných středisek, ale
administrativně, organizačně a metodicky byly řízeny ze střediska Pardubice, lze shrnout, že z tohoto střediska
bylo zajištěno u 26 klientů sociálně aktivizační služby a u 7 klientů osobní asistence.
STŘEDISKO HOLICE
V holickém středisku pracovalo 6 pracovníků, kteří během roku poskytli 17 301 úkonů u 169 uživatelů
sociálních služeb. Pečovatelská služba byla poskytnuta 150 klientům, odlehčovací služba 9 klientům a podpora
samostatného bydlení 8 klientům. 2 klientům byla poskytována osobní asistence, která byla metodicky řízena
z místa registrace – střediska Pardubice. Větší počet úkonů v rámci pečovatelské služby vyplývá z toho, že
byly poskytovány ve zvýšené míře krátkodobé úkony, zejména v rámci základní péče o vlasy a nehty. Cílem
této aktivity bylo dostat se ke klientovi i do vzdálenějších vesnických oblastí a rozšiřovat tuto službu o další
sociální služby.
STŘEDISKO LÁZNĚ BOHDANEČ
V středisku Lázně Bohdaneč pracovaly 3 pracovnice, které během roku poskytly 10 858 úkonů u 53 uživatelů
sociálních služeb. 51 klientů využívalo pečovatelskou službu, 2 klienti službu podpory samostatného bydlení.
V této oblasti se daří úspěšně navazovat vztahy s představiteli okolních obcí, které finančně přispívají na
částečné pokrytí nákladů na sociální služby poskytované jejich občanům.
STŘEDISKO MORAVANY
Ve středisku Moravany pracovalo 6 pracovníků, z toho 3 pracovnice působily převážně v prádelně zřízené
v Senior centru Moravany. Během roku zde bylo provedeno 8 833 úkonů u 61 uživatelů sociálních služeb.
Z toho 52 klientům byla poskytovaná pečovatelská služba, 1 podpora samostatného bydlení. 8 klientů
využívalo službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která byla
metodicky a organizačně zajišťována ze střediska Pardubice. Během toku jsme se snažili stabilizovat činnost
prádelny. Usilovali jsme o to, aby zde vzniklo místo, kde bude probíhat praní a žehlení prádla především pro
klienty Senior centra a další klienty organizace a v případě nevyužití kapacity měla prádelna sloužit pro praní
prádla v rámci subjektů mimo oblast uživatelů sociálních služeb. S ohledem na to, že byla výrazně nízká
poptávka po této službě, byli jsme nuceni tuto činnost postupně utlumovat.
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STŘEDISKO TŘEBOSICE
V tomto středisku pracovalo 6 pracovníků. V ambulantním zařízení odlehčovacích služeb se postarali o 26
uživatelů odlehčovacích služeb. Stěžejní činnost tohoto střediska spočívá zejména v zajištění péče o klienty
s různými formami demence v ambulantním zařízení Červánky, která musí být silně personálně podpořena.
Další cílovou skupinou, která odlehčovací služby vyhledává a oceňuje, jsou i pečující osoby, které se jinak
běžně o svého blízkého starají v domácím prostředí.
V rámci tohoto střediska jsme rovněž poskytli 1 klientovi osobní asistenci a 16 ti klientům sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, které byly metodicky a organizačně řízeny ze střediska
Pardubice. O jednoho klienta jsme se postarali v rámci pečovatelské služby.
Celkem zde bylo provedeno 7 605 úkonů.
NAŠE DALŠÍ PŮSOBENÍ
PŮJČOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
Jedná se o vyhledávanou službu, která je určena především pro klienty naší organizace. Během roku byly
zdravotnické pomůcky zapůjčeny 55 klientům. V rámci této služby jsme zabezpečovali i dopravu objemnějších
pomůcek až do bytu klienta. Tato možnost byla vítána zejména u pacientů, kteří si zapůjčili polohovací
postele.
REHABILITACE V SENIOR - CENTRU MORAVANY
Tato aktivita byla určena pro obyvatele Senior centra a občany z okolí Moravan. Je provozována od roku 2006,
kdy byla spolu s možností vodoléčby zahájena naší organizací. V rámci této činnosti byly prováděny např.
sportovní masáže, masáže zad a šíje, magnetoterapie formou půjčování magnetické podložky a asistence přímo
u lůžka klienta, dohled u koupele v bazénu a asistence, vířivé koupele na dolní končetiny, perličkové koupele
a zábal, podvodní masáže, apod. Rehabilitaci jsme prováděli i v domácím prostředí klientů. Celkově tyto
služby využilo 60 klientů.
STŘEDISKO POMOCI MISIJNÍM STANICÍM
Toto středisko pomáhá lidem v nejchudších částech světa. Pořádá sběr potřebných věcí, jako jsou např. brýle,
lékařské potřeby, dětské oblečení, školní potřeby, apod. a odesílá je do misijních stanic. Rovněž pořádá ve
spolupráci se ZŠ Npor. Eliáše sběr a třídění poštovních známek, které odesílá do zahraniční. Této aktivitě se
věnuje se svými školními dětmi již řadu let pan učitel Mgr. Josef Sýkora. V roce 2008 se začala činnost tohoto
střediska díky zajištění dobrovolníka, který se ujal řízení, pomalu rozjíždět tak, abychom obnovili pomoc
potřebným lidem ve vzdálených zemích. Ovšem možnosti tohoto střediska zatím nejsou plně využívány
a existují zde stále velké rezervy.
STŘEDISKO „VOZÍČKÁŘ“
Spolupracujeme s občany žijícími v Ústavu pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Členové střediska
využívají rekreační středisko OCHP v Chotěborkách, které je architektonicky přizpůsobeno potřebám tělesně
postižených. Bohužel i činnost tohoto střediska, které je založeno na časově, fyzicky i psychicky náročné práci
dobrovolníků, je v útlumu. V roce 2008 se aktivity zúžily pouze na osobní návštěvy kamarádů v Hořicích.
K nejvýraznější aktivitě patřilo zabezpečení dopravy a doprovodu vozíčkářky do Pardubic, která si splnila svůj
sen a pohovořila do Českého rozhlasu Pardubice k posluchačům o svém životě, přáních, zkušenostech
a zájmech.
STŘEDISKO OSOBNÍ ASISTENCE U DĚTÍ S POSTIŽENÍM „PAVLÍK“
vzniklo ve spolupráci s Dětským centrem Veská u Pardubic. Zajišťuje asistenci u dětí se zdravotním
postižením a umožňuje jim tak integraci do předškolních a školských zařízení, a tím život mezi ostatními
dětmi. V roce 2008 jsme se v rámci tohoto střediska starali o jedno dítě školního věku.

STŘEDISKO „CHOTĚBORKY“
Osada Chotěborky je částí obce Vilantice a nachází se nedaleko lázní Velichovky, okres Trutnov. Objekt, který
nám byl před časem darován a který se postupně rekonstruuje, slouží k rekreačním účelům, zejména pro
seniory nebo tělesně postižené klienty, kteří nemají jiné možnosti zotavení. V letních měsících zde tráví část
prázdnin různé skupiny dětí, které by byly jinak odkázány na pobyt v městských sídlištích. V neobsazených
termínech je rovněž komerčně využíván pronajímáním jednotlivých místností nebo celého objektu.
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Problémy spojené s financováním rekonstrukce, zajištěním provozu a nedostatečným využitím kapacity
zařízení byly důvodem k tomu, že organizace koncem roku začala opět zvažovat prodej tohoto rekreačního
střediska.
V roce 2008 využilo zařízení k rekreačním účelům 153 osob. Obsazeno bylo 65 dní v roce.
POMOC PŘI HUMANITÁRNÍCH KATASTROFÁCH
V rámci svého humanitárního poslání pomáhá OCHP různými formami v oblastech postižených přírodní
katastrofou. Poslední velkou akcí byla pomoc při povodních v roce 2002 a sbírková akce na pomoc postiženým
oblastem tsunami koncem roku 2004. Jsme vybaveni zařízením (čerpadla, centrály, odvlhčovače, apod.), které
půjčujeme při lokálních povodních a jsme připraveni v případě přírodní katastrofy účinně a operativně pomoci
na území naší země.
OSVĚTOVÁ ČINNOST
Tato činnost je prováděna různými formami, zejména prostřednictvím tisku a regionálního vysílání Českého
rozhlasu Pardubice. K největší zdravotně sociální osvětové akci v roce 2008 patřily již tradičně Tříkrálové dny
v Domě techniky v Pardubicích, které byly realizovány současně s Tříkrálovou sbírkou. Tuto akci navštívilo
cca 850 návštěvníků, pro které jsme připravili bohatý program zaměřený na osvětovou, kulturní, sociální
a zdravotní oblast.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
V Tříkrálové sbírce 2008 vybrala Oblastní charita Pardubice rekordních 400 680 Kč. Vedle toho, že byli štědří
občané v Pardubicích a blízkém okolí, tak k tomuto úspěchu dopomohly také spolupracující Charity Chrast
a Luže. Velmi významnou měrou se na výsledku podílely města a obce, se kterými Oblastní charita Pardubice
spolupracuje a kde působí. Jsou to Holice, Lázně Bohdaneč, Moravany, Třebosice, Sezemice a Dašice.
Kromě již na tříkrálových sbírkách tradičně spolupracujících měst a obcí se zapojily také další, např. Horní
Jelení, Dřenice, Starý Máteřov, Srch, Čepí, Opatovice nad Labem, Slepotice s osadami Bělešovice, Nové
Holešovice, Lipec a další.
Celkem chodilo koledovat 136 skupinek tří králů, které vybraly průměrně cca 3 000 Kč do jedné pokladničky.
Peníze, které byly vykoledovány na Pardubicku, použila OCHP na realizaci těchto záměrů:
Nákup dalších zdravotnických pomůcek, které jsou zapůjčovány pacientům, a které slouží k usnadnění
jejich nelehké situace.
Podpora aktivit v rámci domácí zdravotní, sociální a hospicové péče.
Podpora ambulantního zařízení odlehčovacích služeb „ČERVÁNKY“ v Třebosicích, které je určeno pro
občany, kteří nemohou být doma sami bez dohledu z důvodu různých forem zdravotního postižení, např.
demence.
SBĚR ŠATSTVA PRO DALŠÍ VYUŽITÍ
I v roce 2008 probíhal ve spolupráci s Diakonií Broumov pravidelný sběr šatstva, který byl pořádán
v jednoměsíčních intervalech na hlavním nádraží v Pardubicích. Měsíčně tak bylo zmanipulováno cca 17 tun
šatstva a potřeb pro domácnost, které byly určeny k dalšímu využití. Tato služba se těšila velkému zájmu
veřejnosti.
PROPAGAČNÍ I JINÉ AKCE A UDÁLOSTI
Během celého roku jsme se účastnili na tvorbě střednědobého plánu Pardubického kraje a tvorbě Komunitního
plánu města Pardubic.
Rovněž bylo uskutečněno vánoční setkání s občany ve středisku Lázně Bohdaneč a v Třebosicích, kam byli
pozváni i naši klienti, u kterých poskytujeme domácí péči.
V rozhlasovém vysílání pořadu „Máme hosty“ jsme 3 x prezentovali naši organizaci a její činnost.
Pravidelně publikujeme články o naší činnosti ve Farním zpravodaji.
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NAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA
Vizí organizace je být na blízku a pomáhat lidem s omezenou soběstačností, kteří se nacházejí v sociálně tíživé
situaci. Tuto vizi chceme naplňovat realizací záměru „Komplexní služby poskytované starým nebo postiženým
občanům na Pardubicku“ včetně patronátu nad osamělými uživateli služeb. Dílčích cílů chceme dosáhnout
realizací aktivit, které jsou v souladu s posláním Charity a se zákonem o sociálních službách. Slovem
"CHARITNÍ" chceme zdůraznit, že se na člověka díváme z křesťanského pohledu, tzn. jako na tělo a duši,
a tomuto celému člověku chceme poskytovat své služby. V praxi to znamená přesvědčení, že v případě, kdy
tělo člověka již nevnímá, vnímá jeho duše a podle toho s člověkem jednáme.
Kromě poskytování a zdokonalování zdravotních služeb a zaregistrovaných sociálních služeb dále pracujeme
na rozvoji, případně na přípravě k realizaci:
- Charitní domácí hospicové péče, kterou již realizujeme.
- Ozdravného střediska Chotěborky v rámci rekonstrukce, která se postupně realizuje.
- Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem podle vzoru Haus Simeon z německého Lathenu
v Osnabrücké diecézi, kde nám byla poskytnuta pomoc při prvních projektových pracích (pozastaveno pro
soudní spor se sousedy, kteří nesouhlasí s výstavbou).
- Služeb domácí péče v odlehlých oblastech na Pardubicku (na základě získaných zkušeností ze zahraničí
v rámci mezinárodního projektu Communem reddere řízeném partnerem „Koalicí nevládek Pardubicka“.
Cílem je rozšíření sociální a ošetřovatelské služby do dalších venkovských oblastí na Pardubicku. Význam
tohoto záměru pro cílové skupiny spočívá především v zajištění všestranných terénních zdravotních
a sociálních služeb na Pardubicku, což zlepší životní podmínky seniorů a osob se zdravotním postižením
a vyrovná jejich příležitosti. Velmi významnou skutečností je předcházení zhoršení zdravotního stavu
vhodně prováděnou prevencí i správným a včasným ošetřováním různých zdravotních defektů.

Vizí organizace je být na blízku a pomáhat lidem s omezenou soběstačností, kteří se nacházejí v sociálně tíživé situaci.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OCHP
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NAŠE HOSPODAŘENÍ

Naše hospodaření v roce 2008 se nechá považovat za úspěšné. Byl vytvořen účetní zisk ve výši
676 000,- Kč., na jehož tvorbě se podílela zejména Charitní ošetřovatelská služba. Tento zisk bude využit na
technický rozvoj této služby a na pokrytí technického zhodnocení, popř. nákup přístrojů, aut a dalších
potřebných zdravotních pomůcek. Dobré účetní výsledky naší společnosti jsou narušovány opožděnými
platbami zdravotních pojišťoven. Např. opožděním platby VZP ve výši 870 000,- Kč nebylo možno zrealizovat
nutné nákupy v roce 2008. Účetní ztráta 396 000,- Kč v hospodářské činnosti byla způsobena zejména
nenaplněním kapacitních možností charitní prádelny v Moravanech. Z uvedeného důvodu byla hospodářská
činnost prádelny již v roce 2008 ukončena a provoz fungoval omezeně jen pro klienty sociálních služeb
OCHP. Další ztráty vznikaly při fakultativních činnostech, zejména při masážích a vodoléčbě v Moravanech a
také při pronájmech místností v Chotěborkách. U těchto činnosti budeme v následujících obdobích hledat
opatření, aby tyto činnosti nebyly ztrátové. Přestože tyto aktivity jsou zařazeny do hospodářské činnosti, mají
charitativní charakter a jsou provozovány za účelem doplnění sociálních a zdravotních služeb.
ZDROJE FINANCOVÁNÍ OCHP
Zdravotní pojišťovny, dárci

Ošetřovatelská služba
Sociální služba
Ozdravné středisko Chotěborky
Ostatní aktivity

MPSV, Pardubický kraj, obce, úřady práce, sponzoři a dárci
(Tříkrálová sbírka), platby od uživatelů sociálních služeb
Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, vlastní činnost
Sponzoři, drobní dárci
CHARITA NENÍ BYZNYS

Ke konci roku 2008 bylo rozhodnuto, že bude zrušena charitní prádelna v Moravanech. Pěkné zařízení vzniklé
za podpory EU o pěti pračkách, třech sušičkách a dvou mandlech. 4 starší, obtížně zaměstnatelné ženy
z Moravan a blízkého okolí si zde měly možnost vydělat na své živobytí. Jedna z žen z platu splácela dluh za
svého manžela, který se nyní nachází ve vězení. Druhá, které se před nedávnem zabil syn při dopravní havárii
a jejíž manžel byl propuštěn z práce, zachraňovala tímto příjmem svízelnou rodinnou finanční situaci.
Proč prádelna přestala fungovat? Těsně po zahájení provozu selhal jeden z hlavních dodavatelů prádla, se
kterým byla při přípravě realizace prádelny dohodnuta spolupráce. Dal přednost profesionální firmě. Ve snaze
zachránit situaci jsme jednali s majitelem této profesionální firmy p. Fišerem. Velice seriozní pán nám to řekl
jasně: „Já jsem podnikatel a nemohu jednat jinak. Takováto malá prádelna bez pomoci osob, které by s vámi
spolupracovali a brali vás jako Charitu, nemá šanci na přežití. Já sám jsem takovéto malé prádelny, např.
v Litomyšli, musel uzavřít.“ V průběhu shánění objednávek se našla jedna velkorysá žena. Ředitelka Domova
důchodců v Heřmanově Městci. Dala nám zakázku na dva měsíce, kdy jejich prádelna byla v rekonstrukci.
Ženy si vydělaly, pracovaly i o Vánocích. Všichni byli spokojení. Bohužel se již další větší zakázka
nenašla, původní dodavatel prádla byl neoblomný a ekonomika je neúprosná. Dalšího velkorysého člověka,
který by si uvědomil, že obtížně zaměstnatelní občané a malé provozovny charitativních organizací
v současném byznysu nikdy nemohou konkurovat velkým profesionálním firmám, jsme nenašli.
Tím skončil další z pokusů o „přivydělání“ si peněz, které měly být použity na vyrovnání ztrátových činností,
kterých je v neziskových organizacích většina. Prvním pokusem byla zámečnická činnost, při které jsme
renovovali plechové skříňové palety ve firmě Ostacolor. Tato činnost skončila spolu se zánikem této firmy.
Dalšími pokusy byla obchodní činnost ve formě humanitárního šatníku nebo pronajímání místností
v Chotěborkách. Ani jedna z uvedených činností však nevedla k vytvoření zisku, který by mohla Charita
použít pro své účely.
VYÚČTOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2008
Výtěžek sbírky
Poukázáno na náš účet
Využití finančních prostředků
Drobné vybavení ambulantního zařízení
odlehčovacích služeb Červánky
Nákup zdravotnických pomůcek pro ošetřovatelskou
službu a pro zkvalitnění domácí hospicové péče
Finanční leasing vozidel poskytujících služby
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400 680,-- Kč
260 680,-- Kč
2 128,-- Kč
216 136,-- Kč
42 416,-- Kč

KDO NÁM POMÁHÁ A KOMU DĚKUJEME
Finančně nás nejvíce podporují:
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
PARDUBICKÝ KRAJ
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
MĚSTO HOLICE
MĚSTO LÁZNĚ BOHDANEČ
Svým zodpovědným a profesionálním přístupem nám vyšli vstříc zejména tito lidé a instituce:
Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, jmenovitě: biskup Mons. Josef Kajnek,
administrátor P. Mgr. Antonín Forbelský, kaplan (farní vikář) P. Mgr. Tomáš Kvasnička
Pardubický kraj, jmenovitě: vicehejtman Ing. Roman Línek, člen rady Bc. Miloslav Macela
Magistrát města Pardubic, jmenovitě: primátor Ing. Jaroslav Deml
Město Holice, jmenovitě: starosta Mgr. Pavel Hladík, místostarosta Mgr. Ladislav Effenberk, vedoucí
sociálního odboru Ing. Jana Faltusová
Město Lázně Bohdaneč, jmenovitě: bývalá starostka Ing. Květa Jeníčková, starostka Ing. Iveta
Šimková, vedoucí odboru školství a sociálních věcí paní Stanislava Onderková
Obec Moravany, jmenovitě: starosta pan Václav Roček, místostarostka Mgr. Lada Louženská
Všeobecná zdravotní pojišťovna Pardubice, jmenovitě: ředitel Ing. Michal Provazník
Svým darem nebo jiným přispěním nám pomohli zejména tito donátoři
AGROSTAV, a. s. Pardubice
AUTODOPRAVA, Ing. Eva Vaníčková, Třebosice
AUTOPRODEJ DUKLA, s. r. o.
BATEX Pardubice, Žáková Danuše
Bytové družstvo STAVBA
CASIS Pardubice
ČESKÁ SPOŘITELNA Pardubice
DIDAKTA Pardubice
DK STYL NÁBYTEK - Opatovice n/L.
DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBICE
DUHOVÁ PLANETA, s. r. o. Pardubice
DŮM BAREV, Kpt. Bartoše 454, Pardubice
DŮM TECHNIKY PARDUBICE, s. r. o.
ESO KOVOŠROT, s. r. o. Pardubice
FOXCONN CZ, s. r. o.
GLOBUS Pardubice
GOLDFEIN CZ, s. r. o. Pardubice
GOLEM Pardubice
Informační centrum MmP
INTERNATIONAL POWER OPATOVICE, a. s.
KÁVOVINY, a.s. Pardubice
KNIHKUPECTVÍ, PASÁŽ SV. JANA PARDUBICE
KOOPERATIVA pojišťovna Pardubice a. s.
LHP INDUSTRY, s. r. o. Brno
LIDL Pardubice
M-BYT NÁBYTEK Pardubice
NADACE OLGY HAVLOVÉ
OBCHODNÍ DŮM KAUFLAND Pardubice
ODKOLEK Pardubice
OPAZ, s. r. o. - kancelářské potřeby
PARAMO PARDUBICE
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Pardubická tiskárna SILUETA
PAVLÍK PAPÍRNICTVÍ Pardubice, v. o. s.
PEKÁRNA HRUBÝ Pardubice
PENYMARKET Pardubice
QUELLE SERVICE, s. r. o.
RYKOBITO Srnojedy
SALOMON FAMILY, o.p.s.
SKANSKA DS, a.s.
Služby města Pardubice
SMITHERS-OASIS CZECH REPUBLIC, s. r. o.
STAVEBNINY, Milheimova ul, Pardubice
SUPERMARKET BAREV - MANA Pardubice
SUPERMARKET BAUMAX Pardubice
SUPERMARKET GLOBUS Pardubice
Švarcová Jarmila, BANKROT Pardubice
TRAFFIC HALBRŠTÁT PAVEL
VESTAP PARDUBICE, s. r. o.
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA PARDUBICE
VÝCHODOČESKÁ TISKÁRNA s. r. o. Pardubice

Lékaři, kteří s námi dobře spolupracují při péči o pacienty:
Prim. MUDr. Ivo Bureš, MUDr. Alena Rejdová, MUDr. Alexandr Meško, MUDr. Irena Rothrockelová,
MUDr. Ivan Miro, MUDr. Jaroslav Danihelka, MUDr. Miroslav Šimko, MUDr. Naděžda Dvořáková, MUDr.
Otto Horák, MUDr. Pavel Škoda, MUDr. Věra Pavelková, MUDr. Eva Popová, MUDr. Jaroslav Brotánek,
MUDr. Jana Sejkorová, MUDr. Pavel Kabelka, MUDr. Věra Kaplanová, MUDr. František Šnopl, MUDr.
Božena Čermáková, MUDr. Milan Kasal (Holice), MUDr. Pavel Škoda (Býšť), MUDr. Bohdan Flídr
(Moravany), MUDr. Hana Vilímová.
Dobrovolnou a obětavou prací nám pomohli zejména:
Základní škola Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše, jmenovitě: ředitel školy Mgr. František Němec,
učitel Mgr. Josef Sýkora
Ing. Věra Novotná – stavební projekty – organizační činnost
MUDr. Vladimír Červinka – vedení střediska Vozíčkář
Mgr. Hana Vlachová – aranžerská činnost, výtvarnictví
Ing. Jan Rohlík – pomoc při Tříkrálových sbírkách
Ing. Ladislav Křižkovský – správa střediska Chotěborky
Paní Karla Jiroutová – zajišťování třídění použitých poštovních známek
Mgr. Josef Sýkora – organizace sběru použitých poštovních známek v ZŠ
Arch. Miloslav Kučera – příprava Domu pokojného stáří v Rosicích n/L.

Děkujeme všem dalším dobrovolným pomocníkům, dárcům, organizacím, institucím a všem, kteří dávají
důvěru Oblastní charitě Pardubice a zapojují se jejím prostřednictvím do pomoci tam, kde je jí třeba.
Zejména děkujeme:
Dobrovolníkům jednotlivých charitních středisek
Dobrovolníkům pomáhajícím při Tříkrálových sbírkách
Dárcům, kteří přispívají do tříkrálových pokladniček
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KDE NÁS NAJDETE
Kontakt na dispečink:
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE
V Ráji 732, 530 02 P a r d u b i c e
Tel.: +420 466 335 026, Fax: +420 466 536 765, mobil: +420 775 296 843, e-mail: info@charitapardubice.cz

Kontakty na vedoucí pracovníky:
Ředitel: Bc. Karel Tajovský, DiS., tel.: 466 970 227, mobil: 777 736 035
Zástupce ředitele a vedoucí úseku zdravotních služeb
vrchní sestra Mgr. Marie Hubálková, tel.: 466 335 026, mobil: 777 736 015
Dispečink - PARDUBICE: Anna Čevorová, tel.: 466 335 026, mobil: 775 296 843
Sociální služba - PARDUBICE: Jarmila Klimešová, tel.: 466 335 026, mobil 777 296 850
Sociální služba - HOLICE: Dana Kohoutková, tel.: 466 681 654, mobil: 775 296 831
Sociální služba - MORAVANY: Jitka Štěpánková, tel.: 466 950 441, mobil: 775 296 847
Sociální služba - LÁZNĚ BOHDANEČ: Ing. Taťána Chudobová, tel.: 466 924 120 mobil: 775 296 832
Odlehčovací ambulantní služby ČERVÁNKY – TŘEBOSICE: Mgr. Marika Peciarová
tel.: 466 970 227, mobil: 775 296 833
Středisko Vozíčkář: MUDr. Vladimír Červinka, mob.: 732 138 713
Projekt dětské asistence Pavlík: Ing. Taťána Chudobová, mobil: 775 296 841
Úsek spolupráce se zahraničím: Mgr. Marie Pelcáková, tel.: 466 970 227, mobil: 777 736 035
Středisko Chotěborky: Ing. Ladislav Křižkovský, mobil 774 239 806
Úsek pomocných služeb – fakultativní činnost: Ing. Petr Hilbert, mobil: 728 746 621
Dopravní spojení: do stanice Na spravedlnosti trolejbus č. 1 a 5 , autobus č. 24 a 18.

Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice
e-mail: info@charitapardubice.cz
Člen
ČESKÉ RADY HUMANITÁRNÍCH ORGANIZACÍ a KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA
http://www.charitapardubice
Bankovní spojení: 1201207379/0800
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SEZNAM VYOBRAZENÍ

Titulní strana:
1. Stisknutí ruky pečující osobou je někdy jediný kontakt, kterým může dát najevo svoji blízkost.
Zadní strana (zleva nahoře):
1.
2.
3.
4.

Občané Pardubicka velice vítají možnost předávání použitého šatstva na humanitární účely.
V rámci fakultativních služeb pomáhá OCHP i s dopravou svých klientů.
Odborná zdravotní ošetřovatelská služba prováděná v domácím prostředí pacientů.
Ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb pořádá Diecézní charita Hradec Králové pravidelná
setkání ředitelů jednotlivých oblastních nebo farních charit. Foto je pořízeno ze setkání v Jánských
Lázních, kterého se zúčastnili i královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka (na obrázku uprostřed)
a generální vikář Mons. Tomáš Holub ( na obrázku po levé ruce biskupa).
5. V odlehčovacím zařízení OCHP „ČERVÁNKY“ jsou společně slaveny životní jubilea klientů.
6. Všestranná péče o občany s tělesným postižením v jejich domácím prostředí umožňuje jejich setrvání
tam, kde je jim nejlépe, tzn. doma. (foto ze střediska sociální služby OCHP v Holicích)

SEZNAM PŘÍLOH
1.
2.
3.
4.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
Výkaz zisků a ztráty ve zjednodušeném rozsahu
Příloha k účetní závěrce
Zpráva auditora
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4
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