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Úvodní slovo

vážené dámy a pánové, milí přátelé a příznivci oblastní charity Pardubice,
dovolte mi, abych poděkovala všem svým spolupracovníkům i každému jed-

notlivě za jejich úsilí i nasazení, se kterým se podíleli na chodu a rozvoji naší orga-
nizace v roce 2011.

dále chci jménem všech zaměstnanců poděkovat Vám, kteří jste s nepřehléd-
nutelnou láskou po celý uplynulý rok podporovali naši činnost finančními dary, 
modlitbou, dobrovolnou prací nebo účastí na benefičních akcích.

chci vyjádřit upřímnou vděčnost za milosrdenství a obětavost každého člově-
ka, který vnímá potřeby těžce nemocných. Projevená pomoc se prostřednictvím 
naší organizace dostala přímo nemocnému v domácím prostředí ve zdravotní, 
hospicové i pečovatelské službě, osobní asistenci a v odlehčovacích službách te-
rénních, ambulantních i pobytových v Třebosicích nebo jiným potřebným, o které 
se staráme. následující zpráva o činnosti našich osmi středisek podává informace 
o tom, co jsme mohli uskutečnit společně s Vámi a věříme, že Vás potěší a ujistí, že 
Vaše prostředky byly dobře využity.

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Oblastní charity Pardubice za rok 
2011. budeme potěšeni, když ji se zvědavostí otevřete a se zájmem se do ní začte-
te, neboť Vás v ní chceme seznámit se vším, co se nám v minulém roce podařilo.

Především bych Vás chtěla upozornit na několik událostí. jedná se o otevření 
Rodinného a vzdělávacího centra holoubek v holicích, ve kterém jsou poskyto-
vány služby rodinám. Velmi nás těší rozvíjející se sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. dále se nám v polovině roku podařilo otevřít dlouho postrádanou 
pobytovou odlehčovací službu v Třebosicích, která je velmi vhodnou doplňkovou 
službou našich terénních a ambulantních služeb. Také se nám podařilo ve spolu-
práci s odborem sociálních věcí magistrátu města Pardubic otevřít sociální šatník 
pro sociálně slabé, který využíváme nejen pro naše služby. Využívají ho i zařízení 
pro lidi bez domova, domov pro matky s dětmi, věznice, nemocnice, ldn.

V roce 2011 jsme pracovali na evropském projektu Profesionální pečovatelé, 
kde jsme se podíleli na tvorbě výukových materiálů, publikací pro zaměstnance 
pracující v přímé péči a vytvořili jsme instruktážní dVd pro pečující rodiny. byla to 
velmi zajímavá práce.

Připravovali jsme i další evropské projekty, které jsme získali a budeme realizo-
vat v roce 2012–2015.

Pomáhat druhým lidem není práce, je to poslání. jsme rádi, že se můžeme po-
dílet na rozvoji charitního díla.

Vážení a milí přátelé, přeji nám všem hodně energie, síly, odvahy a odhodlání 
pro pokračování v započatém díle. ať nás provází boží ochrana a požehnání. 

s přátelským pozdravem

 mgr. marie hubálková  
 ředitelka
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KdO jsme

Oblastní charita Pardubice je nezisková organizace se samostatnou právní 
subjektivitou poskytující zdravotnické a sociální služby převáženě občanům na 
Pardubicku a holicku, některé služby také občanům na chrudimsku a Rychnov-
sku. je součástí diecézní charity hradec Králové, národní organizace charita ČR 
a  mezinárodní organizace caritas Interantionalis.

Oblastní charita Pardubice zahájila svoji činnost v červnu 1992, byla zřízena 
tehdejším královéhradeckým biskupem mons. Karlem Otčenáškem. naším zá-
kladním úkolem je poskytovat služby potřebným lidem v sociální, hmotné nebo 
duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím.

během 19leté činnosti jsme rozvinuli tyto služby: charitní ošetřovatelskou 
službu, domácí hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, 
odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi tzv. sanace ro-
diny. Rodinám s dětmi se věnujeme i prostřednictvím našich 2 rodinných center - 
Rodinného centra daR (děti a rodiče) v luži, otevřeného v roce 2010 a Rodinného 
a vzdělávacího centra holoubek v holicích, nově otevřeného v dubnu 2011.

Při naší Práci se řídíme těmito PrinciPy:
 • lidskost
 • individuální přístup
 • dostupnost pro všechny potřebné
 • odbornost našich zaměstnanců a naší práce
 • diskrétnost a flexibilita

služby Poskytujeme ze svých 8 středisek 
(Pardubice, lázně bohdaneč, holice, moravany a třebosice, Pardubice – sanace  
rodiny, luže – rc dar, holice – rvc holoubek) v širokém okolí:

středisko Pardubice 
město Pardubice 
Spádové obce: blato, Černá za bory, dražkovice, hostovice, mikulovice, mnětice, 
nemošice, Opatovice nad labem, Ostřešany, srnojedy, staré Čívice, staré hradiště. 

středisko lázně bohdaneč 
Spádové obce: bukovka, Černá u bohdanče, dolany, dříteč, Křičeň, libišany, něm-
čice, neratov, Opatovice nad labem, Podůlšany, Přelovice, Rohovládova bělá, 
srch, staré ždánice, stéblová, živanice.
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středisko 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.

středisko moravany 
Spádové obce: Čeradice, dašice, dolní Roveň, dvakačovice, francina, Kostěnice, 
lány u dašic, Radhošť, slepotice, Platěnice, Prachovice, Trusnov, uhersko, Úhře-
tická lhota.

středisko třebosice 
Spádové obce: barchov, bezděkov, Čepí, dubany, jeníkovice, jezbořice, medlešice, 
morašice, nové jesenčany, staré jesenčany, starý máteřov, Třibřichy, Valy. 

ORgANiZAČNÍ stRuKtuRA
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charitní ošetřovatelská služba

charitní ošetřovatelská služba poskytuje komplexní odbornou ošetřovatel-
skou péči a rehabilitaci přímo v domácím prostředí nemocných.

hlavním cílem chOs je poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči po-
třebným lidem v jejich domácím prostředí, pomáhat nemocným zvládat jejich  
zdravotní hendikep a dohlížet na jejich zdravotní stav. chOs zajišťuje ošetřova-
telské služby v takovém rozsahu, aby klienti nemuseli být předčasně umísťováni 
v různých zařízeních.

chOs poskytuje celou řadu služeb podle potřeb občanů a úzce spolupracuje 
s praktickými lékaři i lékaři-specialisty.

zdravotní sestry Provádí tyto Úkony:
 • odběry krve a biologického materiálu
 • aplikace injekcí a inzulínu
 • infuzní terapie
 • péče o katetry a jejich výměnu
 • převazy operačních ran
 • měření krevního tlaku a pulsu
 • měření glykémie glukometrem
 • prevence a léčba dekubitů a bércových vředů
 • prevence imobilizačního syndromu
 • ošetřovatelská rehabilitace

V ošetřovatelské službě pracuje 24 zdravotních 
sester na hPP, z toho 8 sester působí na holicku. 
V roce 2011 poskytla chOs péči 673 klientům, u kte-
rých uskutečnila 51 359 návštěv. Ve srovnání s rokem 
2010 došlo k nárůstu o 74 klientů. 

Tak jako každým rokem se zúčastnily zdravotní 
sestry během roku několika kurzů ke zvýšení kvalifika-
ce a načerpání nových vědomostí a zkušeností v ob-
lasti péče. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

červánky

OSOBNÍ ASISTENCE

SANACE RODINY

HOSPICOVÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
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domácí hosPicová Péče

domácí hospicová péče umožňuje nemocným v terminálním stádiu nemoci 
strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti v domácím prostředí 
mezi svými blízkými. Výchozím předpokladem pro poskytování dhP je ochota ro-
diny pečovat o nemocného. hospicová péče je pouze pomocí a podporou jejich 
péče. lidí (pacientů v terminálním stádiu nemoci a jejich rodin), kteří mají zájem 
o  domácí hospicovou péči, stále přibývá. V roce 2011 jsme měli v domácí hospi-
cové péči již 64 klientů.

V rámci domácí hospicové péče poskytujeme odbornou zdravotní pomoc 
včetně paliativní péče (aktivní komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nere-
aguje na kurativní léčbu) prostřednictvím zkušených specializovaných zdravot-
ních sester, která je odborně srovnatelná se zdravotní péčí v nemocnicích či jiných 
zdravotnických zařízeních. Po dohodě s lékařem zajišťujeme všechny odborné 
výkony. 

Financování chos a dhP
chOs i dhP jsou poskytovány na základě indikace lékaře a jsou plně hrazeny 

zdravotními pojišťovnami. 

Půjčovny kompenzačních pomůcek
domácí péče, obzvláště ta hospicová, by byla zcela nemyslitelná bez celé řady 

přístrojů a zdravotních pomůcek. Ty jsou však velmi drahé. OchPa proto prostřed-
nictvím svých 2 půjčoven (v Pardubicích a holicích) nutné pomůcky za úhradu 
(určenou na revize, případné opravy a za amortizaci) poskytne. nákup pomůcek 
umožňují dary jednotlivců (např. v rámci Tříkrálové sbírky) a finanční příspěvky 
firem a nadací (nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Výbor dobré vůle – na-
dace Olgy havlové, Elektrárny Opatovice, a. s.)  

klientům půjčujeme zdravotnické pomůcky jako např. polohovací poste-
le, antidekubitní matrace, chodítka, vozíky, podložní mísy, infúzní pumpy, 
injekční dávkovače, oxygenátory atd. 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

červánky

OSOBNÍ ASISTENCE

SANACE RODINY

HOSPICOVÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
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sociální služby

Oblastní charita Pardubice nabízí tyto sociální služby: pečovatelskou služ-
bu, osobní asistenci, odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi tzv. sanaci rodiny. Všechny tyto služby poskytujeme na základě uzavře-
né smlouvy o poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách 
č.  08/2006 sb., kde jsou přesně stanoveny úkony, které můžeme poskytovat a za 
jakou úhradu. lidé, kteří již nezvládají některé z vyjmenovaných úkonů a potřebu-
jí pomoc jiných, ať už rodiny či nás poskytovatelů sociálních služeb, mohou požá-
dat příslušný úřad práce o peněžitou pomoc – příspěvek na péči. Tento příspěvek 
jim slouží na úhradu všech těchto služeb.

stejně jako zdravotní sestry účastnili se i pracovníci v sociálních službách kurzů 
ke zvýšení kvalifikace a načerpání nových vědomostí a zkušeností. 

charitní Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je určena seniorům,  zdravotně postiženým občanům a li-

dem s chronickým onemocněním, kteří pro svůj věk či zdravotní znevýhodnění 
potřebují pomoci s běžnými úkony péče o vlastní osobu anebo o svoji domác-
nost. Pečovatelskou službu poskytujeme ze 4 středisek – Pardubice, lázně bohda-
neč, moravany a holice. 

služby poskytujeme terénní formou, tzn. přímo v domácnosti uživatelů. naším 
posláním je, aby lidé zůstali co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, 
na které jsou zvyklí. cílem je podporovat soběstačnost uživatelů, udržovat jejich 
psychické a fyzické dovednosti a umožnit jim žít důstojný život.

V rámci pečovatelské služby pomáháme uživatelům zajistit stravování - dove-
zeme oběd, pomůžeme s přípravou jídla, nakoupíme běžné zboží apod. Pokud 
uživatel potřebuje pomoci s péčí o vlastní osobu, naše pracovnice mu pomohou 
s hygienou, koupáním, oblékáním, dohlédnou, aby si vzal připravené léky. Pečo-
vatelská služba také poskytuje pomoc uživatelům s běžným chodem domácnosti 
– úklid, praní prádla. dále může uživatel našich služeb využít doprovod a dovoz 
k lékaři, na úřady apod. 

domácí pečovatelskou službu poskytujeme i o sobotách a nedělích podle po-
třeb klienta. naše střediska mohou našim uživatelům zprostředkovat i jiné nava-
zující služby např. pedikúru, kadeřníka apod.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

červánky

OSOBNÍ ASISTENCE

SANACE RODINY

HOSPICOVÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
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osobní asistence
V rámci osobní asistence poskytneme uživatelům (osobám s tělesným, zdra-

votním nebo kombinovaným postižením, rodinám s dítětem/dětmi a seniorům) 
služby osobního asistenta, který navštěvuje uživatele služby doma, nebo ho do-
provází do školy či zaměstnání. Pomáhá mu zvládat běžné úkony, jak o vlastní 
osobu, tak domácnost a pomáhá mu začleňovat se do běžného života. 

hlavní cíle osobních asistentů jsou: udržovat eventuelně zlepšovat soběstač-
nost a samostatnost klienta, rozvíjet a podporovat jeho psychické a fyzické schop-
nosti, umožnit mu zapojení do sociálního a kulturního života a podpořit rodinu 
v další péči o klienty.

Osobní asistenci zajišťuje v celé oblasti našeho působení středisko Pardubice.
V roce 2011 pracovalo v OchPa 6 osobních asistentů, kteří pomáhali  

19 klientům, u kterých vykonali 1897 návštěv.

statistika Pečovatelské služby za rok 2011

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

červánky

OSOBNÍ ASISTENCE

SANACE RODINY

HOSPICOVÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

středisko Počet  
zaměstnanců 

Počet  
uživatelů 

Počet  
vykonaných  

návštěv
Pardubice 22 209 18 859
lázně bohdaneč 4 66 9 359
moravany 2 65 7 334
holice 5 104 10 581
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odlehčovací služba
Odlehčovací službu poskytujeme terénní, ambulantní a od roku 2011  

i pobytovou formou. centrem odlehčovací služby je zařízení Červánky v Třebosi-
cích. Odlehčovací služba slouží jak osobám, které vzhledem k svému zdravotnímu 
stavu potřebují stálou péči nebo dohled, tak rodinám pečujícím o tyto osoby.

ambulantní odlehčovací zařízení červánky v třebosicích
ambulantní odlehčovací zařízení Červánky se nachází v obci Třebosice (5 km 

od Pardubic), a to přímo na náměstí v budově bývalé základní školy. zde je provo-
zována ambulantní odlehčovací služba ve formě denního stacionáře. 

a jak vypadá typický den v ambulantním zařízení Červánky? nejprve je nutno 
podotknout, že podmínkou není denní návštěva zařízení, někteří uživatelé přichá-
zejí třeba jen jedenkrát týdně. dle smlouvy a dohody s uživatelem se od 6 hodin 
ráno provádí ranní svoz do zařízení. Po příjezdu do Červánků je podávána spo-
lečná snídaně, po které následuje dopolední program (předčítání denního tisku 
a diskuze o aktuálních událostech, zpěv apod.). V zájmu udržení tělesné kondice 
s uživateli cvičíme a chodíme na vycházky (kolektivně i s jednotlivci zvlášť). cvi-
čení vždy probíhá s ohledem na jejich zdravotní stav. na jaře a v létě je možné 
relaxovat na terase s výhledem do zahrady. mimo běžný denní program vyrábíme 
s uživateli také různé předměty a dekorace k různým příležitostem – k Vánocům, 
Velikonocům, Tříkrálové sbírce, dnu dětí a podobně. 

V poledne je oběd a po něm následuje polední klid. mezi 16. a 18. hodinou 
odvážíme uživatele domů. Před odjezdem jim pomáháme s oblékáním i  dopro-
vodem do auta. samozřejmostí je i zajištění dohledu ve vozidle po dobu svážení 
a  odle potřeby doprovod až do bytu.

během roku je program obohacen o výlety a další příležitostné akce, a to vždy 
s ohledem na možnosti uživatelů. V tomto roce jsme navštívili lázeňský areál v ne-
dalekých lázních bohdaneč a kunětickou horu. s velkým zájmem se setkal 
i maškarní ples s tombolou, návštěva kouzelníka, profesionálních hudebníků či 
zpěváka nebo vystoupení dětí z mateřské školy apod.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

červánky

OSOBNÍ ASISTENCE

SANACE RODINY

HOSPICOVÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
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Pobytové odlehčovací zařízení červánky v třebosicích
v tomto roce 2011 jsme rozšířili odlehčovací službu o pobytovou formu, kte-

rou poskytujeme v budově bývalé třebosické fary, kde charita nabízí lidem mož-
nost krátkodobého pobytu (maximální délka 3 měsíce) v domáckém prostředí.

nejde však jen o ubytování, staráme se o celkovou péči. mnozí klienti potřebují 
pomoc při osobní hygieně, podávání jídla, léků. Ve všední dny se klienti s oblibou 
přesouvají do prostor ambulantního střediska, kde mohou trávit čas s ostatními 
klienty a účastnit se společného programu. 

K příjemné atmosféře v Červáncích přispívají také dobrovolníci, kteří nám 
podle svých možností pomáhají, ať už při různých kulturních akcích, nebo jen 
tak, když si přijedou s klienty něco vyrobit či popovídat. V loňském roce pomáhali 
např. u akce benefiční výroby a prodeje adventních věnců. Velkým přínosem byla 
práce firemních dobrovolníků, kteří se podíleli např. na úpravách charitních pro-
stor.

V obou zařízeních odlehčovací služby pracovalo v roce 2011 18 zaměstnanců, 
kteří pečovali o 59 uživatelů.
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sociálně aktivizační služby Pro rodiny s dětmi  
(sanace rodiny)

Od 1. 10. 2010 poskytuje OchPa sociální službu sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi (sanace rodiny). Podstatou této služby je práce v rodinách v obtíž-
né životní situaci. naší snahou je zabránění odebrání dítěte/dětí do ústavní péče. 
jedná se o terénní službu, kdy sociální pracovníci charity docházejí přímo do  
rodin, kde pomáhají vytvořit takové prostředí, aby v ní děti mohly bezpečně vy-
růstat. nabízí rodinám pomoc a podporu při řešení jejich problémů a složitých 
situací, a to poradenstvím, při sociální integraci rodin, nabídkou volnočasových 
aktivit pro děti, při nichž se rozvíjí motorické, psychické a sociální dovednosti atd. 
dále se snaží motivovat a učit rodiče, kteří mnohdy sami pocházejí ze sociálně 
slabých poměrů, jak pečovat o děti a domácnost a tvořit rodinný rozpočet.

V roce 2011 využilo této služby 19 rodin, se kterými pracovali 3 sociální  
pracovníci. dále se dobře rozvíjí spolupráce s odbory sociálně právní ochrany 
dětí (OsPOd) v Pardubicích, chrudimi a holicích. 

Pracovníci se účastní vzdělávacích akcí a pravidelně se schází na kolegiích  
pořádaných diecézní charitou hradec Králové.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

červánky

OSOBNÍ ASISTENCE

SANACE RODINY

HOSPICOVÁ SLUŽBA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
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evroPský Projekt  
„ProFesionální Pečovatelé“ 

Projekt Profesionální pečovatelé je zatím posledním mezinárodním projektem, 
na kterém OchPa spolupracuje. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu OP lidské 
zdroje a zaměstnanost č. cz.1.04 – mezinárodní spolupráce, který se realizuje  
1. 11. 2010–29. 2. 2012.  Realizátorem projektu je diecézní charita hradec Králové.

Partneři projektu, kteří mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti poskytování pe-
čovatelských služeb, si vytyčili 2 hlavní cíle. Prvním z nich je přenesení zahraniční-
ho osvědčeného know-how z oblasti péče o seniory a managementu charitních 
organizací, jejich aplikování do prostředí České republiky, posílení kompetencí  
řídících pracovníků nestátních neziskových organizací (nnO), a to prostřednic-
tvím pořádání vzdělávacích akcí jednotlivými partnerskými organizacemi. 

druhým cílem je vytvoření odborných výukových materiálů – publikací (pře-
devším pro zaměstnance pracující v přímé péči a pečující rodiny) a instruktážní 
dVd, kde bude podrobně popsán model plánování péče dle m. Krohwinkel. 

Partneři projektu:
diecézní katolická charita hradec Králové 
caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc 
slovenská katolická charita bratislava 
diecézní charita Würzburg

Natáčení instruktážního DVD v prostorách                               
Odlehčovacího zařízení Červánky v Třebosicích
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dobrovolnické centrum  
oblastní charity Pardubice 

Rok 2011 byl vyhlášen evropským rokem dobrovolnictví. V rámci Oblastní 
charity Pardubice působí dobrovolnické centrum více jak rok. Činnost dobrovol-
níků se v roce 2011 zaměřila především na pomoc při organizaci a realizaci volno-
časových aktivit pro seniory a pro hendikepované. dále jsme začali rozvíjet pro 
děti a mládež na zš a sš spolupráci v rámci projektu michael, který byl realizován 
společně s diecézní charitou hradec Králové. V následujícím roce bychom chtěli 
navázat další spolupráci se studenty VOš a Vš sociálních a zdravotnických oborů.

dc nabízí dobrovolníkům uplatnění při jednorázových akcích, pravidelných 
aktivitách a v provozně technické sféře. dobrovolníci pomáhají při výběru šatstva 
do humanitárního šatníku diakonie broumov a charitního šatníku pro sociálně 
slabé v Třebosicích. 

největší počet dobrovolníků se již tradičně podílel na Tříkrálové sbírce 2011 
a realizaci dětského dne v Rodinném a vzdělávacím centru holoubek. mezi další 
akce, kterých se naši dobrovolníci zúčastnili, patří benefiční výroba adventních 
věnců, multikulturní týden v Pardubicích, hravé odpoledne v apolence (zábavné 
odpoledne pro děti v areálu hiporehabilitačního centra), třídění a zpracování zná-
mek pro misie a účast dobrovolníků na natáčení informačního dVd pro podporu 
dobrovolnictví v Pardubickém kraji v rámci Roku dobrovolnictví.

V roce 2011 jsme poprvé využili nabídky firemního dobrovolnictví. V průbě-
hu roku jsme u nás přivítali dobrovolníky z Pojišťovny Kooperativy, Vienna Insu-
rance group, a.s., České spořitelny, a.s. či ČsOb, a.s.

Velkou odměnou pro dobrovolníky, kteří se velmi zasloužili o to, že mohla Ob-
lastní charita Pardubice otevřít Rodinné a vzdělávací centrum holoubek, bylo je-
jich ocenění v rámci 7. ročník dnu d – ocenění dobrovolníků ve východních 
čechách, který se konal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Radko martín-
ka, hejtmana Královéhradeckého kraje lubomíra france a primátorky statutární-
ho města Pardubice štěpánky fraňkové. 

Tým charitního střediska OchPa – RVc holoubek si odnesl hned 2 ocenění, 
a to cenu sponzora ČRo Pardubice a cenu veřejnosti.
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za velké pomoci dobrovolníků se koncem roku podařila zrealizovat i 1. bene-
fiční výroba a prodej adventních věnců. cílem této akce bylo pokusit se vytvořit 
novou tradici a prostor pro setkání místních společenství na území pardubického 
vikariátu, a z výtěžku podpořit dobrou věc. Realizace této benefiční akce se zú-
častnilo mnoho dobrovolníků ze škol, farností i veřejnosti. adventní věnce byly 
vyráběny týden před první nedělí adventní a následně byly o této neděli po mši 
svaté prodávány před kostely pardubického vikariátu. Část věnců byla prodána 
prostřednictvím našich pečovatelek a zdravotních sester klientům. celkem se 
podařilo prodat 220 adventních věnců, jejichž výtěžek činil 25 244,50 Kč. Ten byl 
použit na podporu činnosti OchPa, na projekt diecézní charity hradec Králové 
- adopce na dálku  a  na podporu misijního sirotčince Verbist care center Kongre-
gace neposkvrněného srdce Panny marie v hlavním městě mongolska, ulánbá-
taru.



17

Pomoc rodinám s dětmi

další skupinou, kterou se Oblastní charita Pardubice snaží podporovat, jsou 
rodiny s dětmi. Kromě již zmíněné sociální služby sanace rodiny, kde pracujeme 
s rodinami ve složité životní situaci, nabízíme rodinám s dětmi programy ve 2 ro-
dinných (dříve mateřských) centrech, Rodinném centru daR v luži a Rodinném 
a vzdělávacím centru holoubek v holicích.

rodinné centrum dar (děti a rodiče) v luži
Rc vzniklo jako další středisko Oblastní charity Pardubice v červenci 2010. zpo-

čátkusídlilo v budově bývalé zuš, v říjnu 2011 se přestěhovalo do budovy zdra-
votního střediska luže, kde mají děti i rodiče krásné, čisté, teplé a příjemné zázemí.

   zařízení je zaměřeno na děti každého věku, jejich rodiče a prarodiče. je pro 
všechny, kteří chtějí s dětmi aktivně trávit volný čas. centrum nabízí sportovní, 
vzdělávací, poradenské a kulturní aktivity pro rodiče a jejich děti. 4 maminky, 
které v centru připravují programy, se snaží vytvořit příjemné prostředí, kam se 
budou rodiny těšit, kde se budou setkávat, navážou nové kontakty a vyjdou z do-
mácí izolace.

během školního roku probíhá pravidelný program, jehož součástí jsou: rytmic-
ké, pohybové písničky, zdravotní cvičení, tvoření apod.

Každý měsíc maminky pořádají většinou dvě mimořádné akce. jednu sobo-
tu v měsíci se konají tradiční sobotní tvořivé dílny (keramika, adventní věnce, 
aranžování květin, velikonoční dílny, fimo hmota, ruční práce, atd.), dále divadelní 
představení, bazárek dětského oblečení, besedy se zajímavými hosty (horečnatá 
onemocnění u dětí, baby masáže, rakovina prsu, atd.), den dětí, den rodiny, kar-
neval, silvestr, vítání jara, výlety a mnoho dalšího. 

specifikem Rc daR je skutečnost, že programy i tvořivé dílny navštěvují též lidé
hendikepovaní. Oblíbili si je nejen návštěvníci léčebny (hamzova odborná  

léčebna pro děti a dospělé v luži-Košumberku), ale i rodiny s postiženými dětmi. 
do programů se zapojují i aktivně. Po roce jsme zaznamenali pozitivní vliv nejen 
na hendikepované, kteří jsou uvolněnější a radostnější, ale zřetelná je i změna po-
stoje běžného (zdravého) návštěvníka (i dítěte) k těmto lidem.
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rodinné a vzdělávací centrum holoubek v holicích
dříve než se 13. 4. 2011 slavnostně otevřely dveře prvním návštěvníkům 

domku čp. 782 v holicích, v dudychově ulici, odpracovalo během 99 dnů celkem 
33 dobrovolníků téměř 2500 hodin. název centra je odvozen o významného ho-
lického rodáka dr. Emila holuba. 

centrum s celotýdenním dopoledním a čtyři dny v týdnu i odpoledním pro-
gramem je otevřeno pro všechny. 

Ve volné herně si mohou rodiče popovídat nad kávou či čajem, děti spo-
lečně pohrát. Také je zde zajištěna služba krátkodobého hlídání dětí. zejména  
v zimních měsících rodiče hojně využívají možnosti zapůjčit si vzdělávací hry 
a puzzle domů. z nabídky dopoledních programů si rodiče pro své děti mohou 
vybrat tvoření, hudebně pohybový program, angličtinu nebo montessori vzdě-
lávání v duchu hesla „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Také zde probíhají samo-
statné montessori lekce pro dětského klienta se specifickými potřebami.

V podvečerních hodinách se dvakrát týdně v holoubku setkávají dospělí, aby 
si jen tak pro radost zazpívali u klavíru nebo konverzovali anglicky. Posláním RVc 
holoubek je i pořádáním vzdělávacích akcí pro dospělé přispívat ke stabilitě 
a funkčnosti rodin na holicku. 

Příležitosti k rozvoji tým RVc holoubek aktivně vyhledává i vytváří. ze 7 po-
daných projektů byly podpořeny dva. Projekt „mamI, TaTI, PEČuj, PRacuj“ finan-
covaný Evropským sociálním fondem, který bude realizován v roce 2012, umožní 
100 lidem vzdělávání zdarma a informace 10 zaměstnavatelům v regionu. V mě-
sících duben až červen 2012 bude zrealizován i druhý projekt - Úprava podkroví 
domu č. p. 782 na školící místnost, a to díky dotaci z mas holicko.

 jednorázovými akcemi pro veřejnost byly: oční screening – preventivní 
kontrola zraku předškolních dětí, dvě veřejná čtení v rámci projektu „celé Čes-
ko čte dětem“, tvoření pro děti z dětského domova v holicích, koncert dětského 
chlapeckého sboru bonifantes. 

akcí s doposud nejvyšší návštěvností  
(cca. 500 lidí) byl dětský den s dobrovolníky. 
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naše další aktivity

tříkrálová sbírka
První velkou událostí nového roku 2011 byla pro OchPa již tradiční celostát-

ní Tříkrálová sbírka, kterou podpořili jak město Pardubice, včele s primátorkou  
mudr. štěpánkou fraňkovou, tak i Pardubický kraj zastoupený náměstkem 
hejtmana Ing. Romanem línkem. finančně sbírku podpořila Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, a. s. mediálními partnery byly Český rozhlas Pardubice a Pardubický 
deník. Velký dík patří také kněžím, farníkům-dobrovolníkům, rodinám z pardu-
bického vikariátu a skautům, kteří přispěli konkrétní pomocí při realizaci sbírky. 
slavnostní zahájení sbírky proběhlo na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, kam 
přijeli tři králové na koních, vystoupil soubor Perníček a nechybělo ani požehnání 
biskupa mons. josefa Kajneka koledníkům. 

do sbírky bylo zapojeno ca. 150 skupinek koledníků, kteří vybrali více než  
500 tis. Kč. do této částky patří jako každý rok výtěžky Tříkrálové sbírky z Pardubic 
a okolí, z chrasti a luže. Koledníci byli odměněni drobným dárky a občerstvením, 
které Oblastní charitě Pardubice poskytla řada sponzorů.   

během celého týdne probíhal i tradiční doprovodný program v domě techniky 
v Pardubicích, který byl tentokrát věnován hlavně dětem. V rámci tohoto progra-
mu se uskutečnily koncerty -  koncert manželů zdvihalových a jejich žáků, Tříkrálo-
vý koncert žáků zuš Pardubice-Polabiny, vystoupení malých zpěváčků zuš boni-
fantes a závěrečný koncert pardubického chrámového sboru. dále se uskutečnila 
přednáška pana Vladimíra Peterky „16 století bez žen“ a nechyběla ani již tradiční 
simultánní šachová partie, kterou opět vedl mistr Evropy mgr. josef sýkora. 

nově se do programu zapojily všechny domy dětí v Pardubicích. ddm alfa  
i ddm beta připravily tvořivá odpoledne pro dětské návštěvníky programu. ddm 
delta se zapojil programovou nabídkou přímo ve své budově. zájemci zde mohli 
navštívit např. hvězdárnu, zasoutěžit si, nebo shlédnout film „za černým sluncem 
do ruské velkozemě“.  s velkým úspěchem se setkal i dětský karneval s tanečním 
klubem Xanada. 
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vybrané Peníze Použila charita na tyto Účely:
• nákup automobilu pro terénní sociální služby
• zařízení střediska nové sociální služby pro rodiny s dětmi „sanace rodiny“
• vybavení nově založených rodinných center v luži a holicích
• přímá pomoc potřebným lidem postiženým živelnou katastrofou

zahraniční Pomoc a Pomoc misijním stanicím
Oblastní charita Pardubice se od svého založení snaží podle svých možnos-

tí pomáhat misijním stanicím v chudých částech světa, neboť misijní činnost je 
neoddělitelnou součástí působení římskokatolické církve ve světě. jedná se pře-
devším o finanční podporu od jednotlivých dárců a charity samé (skrze prodej 
známek) a věcnými dary (zapojením se do celostátních sbírek organizovaných 
charitou ČR). 

OchPa podporuje již několik let činnost misijních benediktýnů v opatství 
münsterschwarzach v bavorsku. její podpora spočívá ve sběru použitých známek, 
které průběžně dostává od různých dárců z celé ČR. známky jsou následně zpra-
covány a tříděny podle daných kritérií. Tuto činnost od počátku koordinuje paní 
Karla jiroutová. Vzhledem k tomu, že známek stále přibývá, ujala se třídění i paní 
Věra novotná. Věrným partnerem pro sběr známek pro nás stále zůstává základní 
škola npor. Eliáše v Pardubicích – Polabinách, kde se této činnosti dlouhodobě 
věnují děti pod vedením pana učitele mgr. josefa sýkory.

začátkem listopadu 2011 navštívili zástupci OchPa a dobrovolníků benedik-
týnský klášter v münsterschwarzachu, kam odvezli další zpracované známky a kde 
se rovněž mohli přímo podívat, jak a kde se se známkami dále pracuje. skupiny se 
ujal br. stephan Veith, který má misijní činnost v zahraničí na starosti. Popsal celý 
proces třídění a zpracování známek a jejich prodej. dále seznámil s projekty, kte-
ré jsou z výtěžku prodeje financovány. benediktýni v münsterschwarzachu věnují 
získané peníze výhradně na projekt na podporu dětí, konkrétně na stavbu ma-
teřských a základních škol v Tanzánii, na každodenní nákup mléka pro děti před-
školního věku v Peru nebo na projekt pomoci dětem žijícím na ulici ve Venezuele.

Podařilo se nám i v tomto roce poslat zásilku použitých brýlí potřebným v chu-
dých zemích. Tentokrát byly brýle zaslány do misijní stanice ve středoafrické re-
publice.  
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sběr šatstva a humanitární šatník
Také v roce 2011 probíhal ve spolupráci s diakonií broumov pravidelný sběr 

šatstva, který byl pořádán každý měsíc na hlavním nádraží v Pardubicích. sesbí-
rané šatstvo, staré brýle a potřeby pro domácnost byly odeslány do broumova 
k dalšímu využití. 

díky spolupráci OchPa s odborem sociálních věcí magistrátu města Pardubic 
jsme v loňském roce zrealizovali provoz úschovny oděvů (tzv. humanitárního šat-
níku) pro potřeby osob a rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením. Tato 
pomoc je vítána i organizacemi, které pracují se sociálně slabými v Pardubicích 
(zařízení pro lidi bez domova, domov pro matky s dětmi, věznice, klienti služby 
sanace rodiny) nebo s nimi jakkoli přijdou do kontaktu (nemocnice). 

O humanitární šatník se starají charitní dobrovolníci, kteří zde pravidelně daro-
vané věcí třídí, aby mohly být v případě potřeby okamžitě poskytnuty potřebným. 

ProPagace a vzdělávací činnost
Propagaci a vzdělávací činnost provádíme i nadále různými formami, ať už pro-

střednictvím tisku a regionálního vysílání Českého rozhlasu Pardubice, především 
díky pořadu „máme hosty“, tak besedami a přednáškami pro školy a veřejnost. 
O své činnosti dlouhodobě informujeme prostřednictvím Radničního zpravodaje 
města Pardubice, farního zpravodaje, ve zpravodajích okolních obcí apod. 

Velkou propagační akcí jsou již tradičně Tříkrálové dny v domě techniky  
v Pardubicích, které tvořily doprovodný program Tříkrálové sbírky. 

během celého roku jsme se podíleli na tvorbě střednědobého plánu Pardubic-
kého kraje a na tvorbě Komunitního plánu města Pardubic.

Pro klienty našich středisek v holicích, moravanech, lázních bohdaneč  
a Třebosicích jsme uspořádali společná setkání, která se k naší radosti stávají tradi-
cí a kterých se naši klienti velmi rádi účastní.
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hosPodaření v roce 2011
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PodPorují nás

Platby, dotace a Finanční PřísPěvky v roce 2011

instituce Účel
mPsV Provozní dotace – sociální služby
Pardubický kraj Provozní dotace – sociální služby
město Pardubice Provozní dotace – sociální služby
Obce Příspěvky na sociální služby
zdravotní pojišťovny Úhrada úkonů zdravotní služby
nadace
• Elektrárny Opatovice, a.s.
• Výbor dobré vůle - nadace Olgy havlové

zdravotnické a kompenzační 
pomůcky

instituce
ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad Pardubického kraje
magistrát města Pardubice
Úřad práce Pardubice
městský úřad holice
městský úřad lázně bohdaneč
Obecní úřad moravany
Obecní úřad bukovka

nadace, sPolečnosti a Firmy
Výbor dobré vůle – nadace Olgy havlové

Elektrárny Opatovice, a.s., Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
group, aV–audITIng, s.r.o., Pacific direct, s.r.o., Ravensburger–Karton, s.r.o.,  
chovanec–group, s.r.o., mr. Tobacco, s.r.o., uROcOnT, s.r.o., cesk, a.s., Koblí-
žek, s.r.o., madamI, s.r.o., m–cOnT, s.r.o., ROT–hsware spol. s r.o., VsT Enginee-
ring, s.r.o.

mEduna vakuová kalírna, libor brom – mOsTR, Petr Piskač – REnOVáTOR, 
hračky–papírnictví bajer – holice, Teka, v.o.s., martin Topič – TamOTO – dolní  
ředice, Kunětická zmrzka moniky Pavlisové, Iva dubovči – Reklamní vyšívání  
Kunětice

Osa – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. 
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římskokatolická farnost Pardubice
římskokatolická farnost holice
římskokatolická farnost Vysoké chvojno

jednotlivci
mudr. z. altman, a. beková, l. brandová, ing. m. ferjenčík, mgr. V. lanková,  

b. minařík, ing. b. Pilná, mgr. I. Prokůpková, j. šejvl, O. Továrková, j. Vinzencová,  
a. Vojtěchová, ing. V. Vondra, m. žáková 

děkujeme těmto dobrovolníkům:
Ing. Věře novotné, Ing. haně demlové, Ing. antonínu Rejlkovi, paní Karle  

jiroutové, mgr. josefu sýkorovi, paní martě horodyské, paní marii žákové, skau-
tům a skautkám 2. oddílu grovanis z 10. střediska v Pardubicích a 8. dívčího oddílu 
a dalším.

děkujieme také:
římskokatolické farnosti – arciděkanství Pardubice za vstřícnost a spolupráci
zš nadpor. Eliáše Pardubice-Polabiny – za spolupráci při sběru známek pro  

misie.

děkujeme všem spolupracujícím úřadům, organizacím a dárcům, kteří podpo-
řili a podporují naše úsilí. 
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KONtAKty:
oblastní charita Pardubice 
sídlo: V Ráji 732, 530 02  Pardubice
IČ: 464 92 160
Tel.: 466 335 026, 775 296 843
E-mail: info@charitapardubice.cz
www.charitapardubice.cz
číslo účtu: 1201207379/0800

ředitelka 
vedoucí domácí zdravotní  
a hospicové péče
mgr. marie hubálková
Tel.: 777 736 015
E-mail: hubalkova@charitapardubice.cz

asistentka ředitelky: 
mgr. hana Vostrovská 
Tel.: 775 296 842
E-mail: vostrovska@charitapardubice.cz 

vedoucí sociálních služeb: 
bc. Petr motl 
mobil: 734 435 370  
E-mail: motl@charitapardubice.cz

staniční sestra – Pardubicko: 
bc. barbora Půlpánová 
mobil: 731 646 803
E-mail: pulpanova@charitapardubice.cz

staniční sestra – holicko: 
markéta Vašková  
mobil: 775 296 830 
E-mail: vaskova@charitapardubice.cz
                             
středisko Pardubice 
V Ráji 732, 530 02 Pardubice 
Tel.: 466 335 026 (dispečink)  
mobil: 775 296 843 
 
vedoucí pečovatelské služby: 
jarmila Klimešová, 777 296 850, 
E-mail: klimesova@charitapardubice.cz  

sanace rodiny: 
Tel.: 461 100 445
E-mail: sanacerodiny@charitapardubice.cz

dobrovolnické centrum: 
Vojtěch gottwald
mobil: 733 161 618
E-mail: gottwald@charitapardubice.cz                   

středisko lázně bohdaneč 
Vedoucí střediska: Ing. Taťána chudobová 
šípkova 49, 533 41 lázně bohdaneč 
Tel.: 466 924 120 
mobil: 775 296 832 
E-mail: bohdanec@charitapardubice.cz

středisko holice 
Vedoucí střediska: helena nováková  
Palackého 1131, 534 01 holice 
Tel.: 466 681 654 
mobil: 775 296 831 
E-mail: holice@charitapardubice.cz

středisko moravany 
Vedoucí střediska: helena nováková 
nám. hrdinů 13, 533 72 moravany 
Tel.: 466 950 441 
mobil: 775 296 847 
E-mail: moravany@charitapardubice.cz 

středisko třebosice – zařízení  
odlehčovacích služeb „červánky“ 
Vedoucí střediska: bc. martina matysová  
Třebosice 10, 530 02 Pardubice 
Tel.: 466 970 227 
mobil: 775 296 833 
E-mail: trebosice@charitapardubice.cz 

mateřské centrum dar luže
Kontaktní osoba:  
Pharmdr. et bc. johana jirásková
družstevní 213, 538 54 luže
mobil: 608 562 188                 
E-mail: anahoj@atlas.cz

rodinné a vzdělávací centrum  
holoubek 
Kontaktní osoba: milena Vohralíková
dudychova 782, 534 01 holice
mobil: 733 141 960 
E-mail: holoubek@charitapardubice.cz




