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ÚVODNÍ SLOVO
Drazí přátelé,
máte v rukou výroční zprávu Oblastní charity Pardubice za rok 2013.
Po roce budete mít možnost opět nahlédnout do obětavé práce, náročné
služby, mnoha zaměstnanců a dobrovolníků, štědrosti dárců a sponzorů
naší Charity.
Nesmíme za činností charity vidět jen odbornou práci – počet ošetřených
pacientů, sociálních šetření, přinesených nákupů, apod. Myslím si, že to největší co charita
poskytuje je láska a přátelství, které naší společnosti nejvíce chybí. Starý či nemocný člověk
dokáže snést nemoci a bolesti, ale co nedokáže unést žádný člověk, je žít bez lásky, bez
úsměvu, bez naslouchání, beze smyslu.
Termíny „láska“ a „Bůh“ se dnes staly jedněmi z nejužívanějších a také nejvíce zneužívaných
slov, kterým se dávají jiné významy, než ve své podstatě mají. Latina má výhodu, že používá
více termínů pro vyjádření lásky a jedním z nich je „caritas“. Tento výraz označuje
milosrdnou lásku, všechny formy dobročinnosti, službu lásky.
I přes velký rozvoj vědy a techniky, přes všechny snahy lékařské vědy, stále zůstává veliký
prostor těžkostí, bolestí a utrpení mnoha lidí, který je potřeba vyplnit křesťanskou láskou,
péčí a starostlivostí. Myslím si, že největší bolest dnešních starých a nemocných lidí není
bolest fyzická, tu dokáže medicína zvládnout, ale duchovní a duševní – prázdnota, samota,
pocit zbytečnosti, nedostatek smyslu svého života. Nechybí jim léky či ošetření, ale úsměv,
naslouchání, přijímání, povzbuzování, být s někým. Snažme se být nablízku mnoha těm
potřebným, kteří nás požádají o pomoc, a nezapomínejme na slova v evangeliu podle
sv. Matouše: „Měl jsem hlad a dali jste mě najíst, měl jsem žízeň a dali jste mě napít, byl jsem
na cestě a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste
mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně…“
Následující zpráva o činnosti našich devíti středisek podává informace v číslech o tom, co
jsme mohli uskutečnit společně s Vámi, a věříme, že Vás potěší a ujistí, že Vaše prostředky
byly využity dobře.
Vážení a milí přátelé, přeji nám všem hodně energie, síly, odvahy a odhodlání pro autentické
křesťanské svědectví o Boží lásce pro pokračování v charitním díle. Ať nás provází Boží
ochrana a požehnání.
S přátelským pozdravem

Mgr. Marie Hubálková
ředitelka Oblastní charity Pardubice

3

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

KDO JSME
Oblastní charita Pardubice (OCHPA) je nezisková organizace se
samostatnou právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Biskupství
královéhradecké. Je součástí Diecézní charity Hradec Králové,
národní organizace Charita ČR a patří k mezinárodní rodině
organizací Caritas Europa a Caritas Internationalis. Založena byla
v roce 1992 tehdejším biskupem Mons. Karlem Otčenáškem.
Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje
lásku, která se projevuje službou člověka člověku, hlavně těm
nejpotřebnějším. Touto myšlenkou se řídíme při naší každodenní
práci. Pomáháme lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi bez
ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Charita
do povědomí širší veřejnosti vstoupila i díky poskytované humanitární pomoci v ČR
a v zahraničí (v době povodní, při zemětřesení apod.) a od roku 2001 i Tříkrálovou sbírkou.
Činnost Charity v Pardubicích se během 20 let postupně vyvíjela a rozšiřovala podle potřeb
lidí v našem regionu a finančních možností. Před 20 lety nabízela kromě humanitární činnosti
a práci s vozíčkáři především domácí zdravotní a pečovatelskou službu a to ve velmi
omezené míře, neboť domácí péče se v ČR teprve rozvíjela a povědomí o ní ve společnosti
nebylo téměř žádné. Dnes pečuje Oblastní charita Pardubice o více jak 1000 lidí ročně
a ve svých střediscích zaměstnává kolem 100 pracovníků. Našim klientům nabízíme domácí
zdravotní a hospicovou péči. V rámci sociálních služeb poskytujeme pečovatelskou službu,
osobní asistenci, odlehčovací službu v terénní, ambulantní a pobytové formě a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodiny). Rodiny s dětmi podporujeme i ve dvou
rodinných centrech – v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek v Holicích a Rodinném
centru DaR v Luži a od roku 2013 doprovázíme také pěstounské rodiny.

PŘI NAŠÍ PRÁCI SE ŘÍDÍME TĚMITO PRINCIPY:
Lidskost
Individuální přístup
Dostupnost pro všechny potřebné
Odbornost našich zaměstnanců a naší práce
Diskrétnost
Flexibilita

Naše služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co
nejlepší životní podmínky.
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Naše střediska
STŘEDISKO PARDUBICE
Spádové obce: Bukovina nad Labem, Čeperka, Dašice,
Dřenice, Dříteč, Hrobice, Kunětice, Medlešice (část obce
Chrudim), Mikulovice, Němčice, Opatovice nad Labem,
Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště,
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.

STŘEDISKO MORAVANY
Spádové obce: Bořice, Dašice, Dvakačovice, Kostěnice,
Lány u Dašic, Slepotice, Úhřetická Lhota.
STŘEDISKO TŘEBOSICE
Spádové obce: Barchov, Bezděkov, Čepí, Dubany,
Jezbořice, Staré Jesenčany, Starý Mateřov.
Odlehčovací služby:
Ambulantní – Pardubicko, Chrudimsko
Pobytové – Pardubický kraj
Terénní – Pardubicko (kromě Přeloučska)
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Organizační struktura v roce 2013
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CHARITNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Vrchní sestra pro Pardubicko: Zuzana C E P K O V Á
Vrchní sestra pro Holicko: Markéta V A Š K O V Á
Charitní zdravotní služba (CHZS) je
profesionální ošetřovatelská péče
poskytovaná klientům v jejich
domácím prostředí. Služba je určena
akutně a dlouhodobě chronicky
nemocným, lidem po hospitalizaci
z důvodu úrazu, operace, cévní
mozkové příhody apod. a seniorům.
Péči předepisuje praktický lékař a je
plně
hrazena
příslušnými
zdravotními
pojišťovnami.
Na základě předpisu praktického
lékaře jsme službu schopni zajistit až
24 hodin denně.
Zaměstnanci charitní zdravotní služby Pardubice
Komplexní odbornou ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry v úzké
spolupráci s praktickými lékaři i specialisty. Pomáhají nemocným zvládat zdravotní
hendikep a dohlížejí na jejich zdravotní stav.
V rámci domácí zdravotní péče zajišťujeme ošetřovatelské služby v takovém rozsahu, aby
klienti nemuseli být předčasně umísťováni v různých zařízeních a nebo naopak, aby mohli být
dříve propuštěni do domů.
V roce 2013 pracovalo v CHZS 26 zdravotních sester na HPP, z toho 14 sester působilo
na Pardubicku a 12 na Holicku. Péče byla poskytnuta 782 klientům, u nichž se uskutečnilo
celkem 131 874 návštěv. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu o 48 klientů. CHZS Holice
oproti předchozím letům zaznamenala nárůst klientů z okolí Týniště nad Orlicí.
CHZS trvale spolupracuje s 69 lékaři.
Úkony prováděné zdravotními sestrami:













odběry krve a biologického materiálu
aplikace injekcí a inzulínu
infuzní terapie
péče o močové cévky a jejich výměnu
převazy ran
měření krevního tlaku a pulsu
vyšetření krve glukometrem
prevence a léčba dekubitů a bércových
vředů
ošetřování
kolostomií,
urostomií,
tracheální kanyly
rehabilitace
komplexní ošetřovatelská péče
a další
7

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi
ROZPOČET CHARITNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Výdaje na službu v roce 2013

Materiál a energie

Služby

2 191 097 Kč

896 373 Kč

Osobní
náklady
8 597 494 Kč

Ostatní

Celkem

145 162 Kč

11 830 126 Kč

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Vrchní sestra pro Pardubicko: Zuzana C E P K O V Á
Vrchní sestra pro Holicko: Markéta V A Š K O V Á
Zaměstnanci charitní zdravotní služby Holice

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku
jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Vychází
důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného
a klade důraz na nenahraditelnost rodiny
a přátelských vztahů každého člověka.

Domácí hospicová péče je péče poskytovaná lidem,
kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, v prostředí
jejich domova. Umožňuje tak pacientům strávit
poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti
doma mezi svými blízkými, ne v neosobním
prostředí nemocnice. Základním předpokladem
pro poskytování domácí hospicové péče je tedy
ochota rodiny pečovat o nemocného. Podobně jako
zdravotní péče je i domácí hospicová péče plně
hrazená zdravotními pojišťovnami. Na základě předpisu lékaře jsme službu schopni zajistit
24 hodin denně. Službu předepisuje praktický nebo odborný lékař (převážně onkolog).
Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní sestra, sociální služby a duchovní. Službu
nabízíme na Pardubicku a Holicku.
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V rámci domácí hospicové péče nabízíme:
 profesionální ošetřovatelskou péči
odborně srovnatelnou se zdravotní péčí
v nemocnicích či jiných zdravotnických
zařízeních
 pomoc při odstranění či tlumení bolesti
 podporu a zaučení rodiny v ošetřování
těžce nemocného člověka
 zapůjčení ošetřovatelských
a rehabilitačních pomůcek
 zajištění psychologické a duchovní
podpory pro těžce nemocného i jeho
rodinu
 pomoc při zajištění pietního odvozu
těla zesnulého a v následných
problémech spojených s právními
úkony a problémy v sociální oblasti
 a další

Neměli bychom si namlouvat, že
musíme činit velké věci. Stačí
malé, ale s velkou láskou.
(Matka Tereza)

Domácí hospicová péče se však neomezuje pouze na zdravotní úkony. Nabízíme komplexní
pomoc, zájemci tedy mohou současně využívat i sociální služby (např. pečovatelskou službu),
následně nabízíme pomoc při zajištění pietního odvozu těla zesnulého a konkrétní pomoc
pozůstalým v případných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální
oblasti.
Poptávka po DHP neustále roste. V roce 2013 jsme měli v domácí hospicové péči již 112
klientů.
V domácí zdravotní i hospicové péči klademe velký důraz na vzdělávání sester, neboť péče
o klienty je stále odbornější. Zdravotní sestry pravidelně absolvují kurzy ke zvýšení kvalifikace
a načerpání nových vědomostí a zkušeností. V roce 2013 obě vrchní sestry úspěšně dokončily
tříleté studium na NCO NZO v Brně, obor komunitní ošetřovatelská péče.
ROZPOČET DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %
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Výdaje na službu v roce 2013
Materiál a energie
Služby
356 690 Kč

99 597 Kč

Osobní
náklady
955 277 Kč

Ostatní

Celkem

16 129 Kč

1 427 693 Kč

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Půjčovna
kompenzačních
a zdravotnických
pomůcek
umožňuje zapůjčení potřebné
pomůcky na přechodnou dobu
lidem
po
úrazech,
v rekonvalescenci či dlouhodobě
nemocným.
Zdravotní
a
kompenzační
pomůcky usnadňují domácí péči
o pacienta a přinášejí větší
komfort pacientům i pečujícím
osobám. Umožňují uživatelům se
sníženou soběstačností zůstat součástí přirozeného prostředí a dál plnohodnotně žít
v okruhu svých blízkých.
Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku
z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.
Kompenzační pomůcky je možné si zapůjčit v Pardubicích i v Holicích.

Půjčujeme:
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elektrické polohovací postele
antidekubitní matrace
mechanické vozíky
toaletní židle
francouzské hole
sedačky do vany
odsávačky
infuzní pumpy a stojany
kyslíkové koncentrátory
injekční dávkovače
a další
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM A OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Vedoucí sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby
s chronickým onemocněním: František M O U D R, DiS.
Sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením
a osoby s chronickým onemocněním, které původně
navazovaly a doplňovaly služby zdravotní, se v průběhu
dvacetiletého působení Charity staly samostatnou
a neoddělitelnou součástí charitních služeb v Pardubicích
a okolí. Jsou zahrnuty do plánu komunitních služeb
ve Statutárním městě Pardubice i v koncepci rozvoje
sociálních služeb Pardubického kraje.
Sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením
a osoby s chronickým onemocněním se dále dělí
na pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací
služby.
Všechny služby poskytujeme podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve kterém
je mimo jiné přesně stanoven ceník jednotlivých úkonů.

Charitní pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby Pardubice: Jarmila K L I M E Š O V Á
Vedoucí pečovatelské služby Holice a Moravany: Bc. Lada Š T U D E N T O V Á
Vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč: Dana H A N O V C O V Á
Pečovatelskou službu nabízíme seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným,
kteří pro svůj věk či zdravotní znevýhodnění potřebují pomoc s běžnými úkony péče
o vlastní osobu nebo o svoji domácnost.
Pečovatelskou službu provozujeme ze čtyř míst – Pardubice, Holice, Moravany a Lázně
Bohdaneč. Pokrýváme tak území celého okresu Pardubice (okrajově zajíždíme i do okresů
Hradec Králové, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí) vyjma Přeloučska, kde
působí Charita Přelouč.
Služby
poskytujeme
terénní
formou, tzn. přímo v domácnosti
uživatelů. Naším posláním je, aby
senioři, zdravotně
postižení a chronicky nemocní
mohli zůstat co nejdéle ve svém
přirozeném domácím prostředí,
na které jsou zvyklí. Proto je
nedílnou součástí naší služby
podpora soběstačnosti uživatelů
a udržování jejich psychických
i fyzických schopností, aby mohli žít Zaměstnanci charitní pečovatelské služby Pardubice
důstojným životem.
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Uživatelům pečovatelské služby pomáháme s péčí o vlastní osobu (denní hygiena, koupání,
oblékání). Dohlížíme, aby požili připravené léky, pomůžeme uživatelům s běžným chodem
domácnosti (úklid, praní prádla), zajistíme stravování (oběd, příprava a podání jídla, nákupy),
doprovodíme uživatele k lékaři, na úřady, do společnosti.
Nedílnou součástí naší služby je spolupráce s rodinou uživatele, kterou učíme, jak se
co nejlépe o uživatele postarat, podporujeme ji a doprovázíme.
Službu poskytujeme denně
od 6:30 do 19:30 hodin
(v Moravanech a okolí
do 18:00 hodin)
i o víkendech
a svátcích,
podle potřeb uživatelů.

Zaměstnanci charitní pečovatelské služby Lázně Bohdaneč

Statistika pečovatelské služby v roce 2013
Místo poskytování

Pardubice
Lázně Bohdaneč
Moravany
Holice

Průměrný
měsíční počet
pracovních
úvazků
10,2
3,5
2,5
4,8

Průměrný
měsíční počet
uživatelů

Průměrný měsíční
počet hodin přímé
péče

124
37
32
60

487
92
133
183

Zaměstnanci charitní pečovatelské služby Holice
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ROZPOČET PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Výdaje na službu v roce 2013

Materiál a energie

Služby

3 126 207 Kč

885 411 Kč

Osobní
náklady
6 375 585 Kč

Ostatní

Celkem

62 324 Kč

10 449 526 Kč

Osobní asistence
Vedoucí osobní asistence: Jarmila K L I M E Š O V Á
Osobní asistence je terénní služba, která osobám se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku pomáhá zvládat každodenní
úkony a dovednosti, aby mohli žít podobným způsobem, jako jejich vrstevníci.
Osobní asistent navštěvuje uživatele služby v jejich
přirozeném prostředí nebo ho doprovází při cestách
mimo jeho domácnost (do školy, zaměstnání,
do společnosti).
Hlavní cíle osobní asistence jsou: udržovat
eventuelně zlepšovat soběstačnost a samostatnost
uživatele služby, rozvíjet a podporovat jeho
psychické a fyzické schopnosti, umožnit mu zapojení
do sociálního a kulturního života a podpořit pečující
osoby (rodinu) v další péči o uživatele.
Osobní asistenci poskytujeme na celém území naší
působnosti – okres Pardubice vyjma Přeloučska.
V roce 2013 u nás pracovali měsíčně průměrně
4 osobní asistenti (přepočteno na pracovní úvazky),
kteří poskytovali službu průměrně měsíčně
7 uživatelům, v průměrné výši 434 hodin měsíčně.
Službu poskytujeme denně od 6:30 do 19:30
hodin i o víkendech a svátcích, podle potřeb
uživatelů.
13
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ROZPOČET SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Výdaje na službu v roce 2013

Materiál a
energie
43 910 Kč

Služby
80 421 Kč

Osobní
náklady
1 261 758 Kč

Ostatní

Celkem

1 261 758 Kč

1 398 702 Kč

Odlehčovací služby
Vedoucí odlehčovacích služeb: Eva J A N O U Š K O V Á
Odlehčovací služby pomáhají rodinám
či jiným pečujícím osobám po přechodnou
dobu zajistit péči o osoby, které z důvodu
věku,
zdravotního
postižení
či chronického onemocnění nemohou
zůstat samy doma bez dohledu, v době,
kdy si pečující osoba potřebuje zajistit
osobní záležitosti nebo si odpočinout
od náročné péče. Službu poskytujeme
pobytovou, ambulantní i terénní formou.
Zaměstnanci odlehčovacích služeb v Třebosicích

Ambulantní odlehčovací služba sídlí v malebné obci Třebosice (5 km jižně od Pardubic
ve směru za letištěm), a to přímo na památkově chráněné návsi v budově bývalé obecní
školy.
„Ambulantní“ forma znamená, že uživatelé sem dojíždějí na pobyty během dne – v pracovní
dny od 7 do 18 hodin. Podmínkou není každodenní návštěva, uživatelé mohou přijíždět
i nepravidelně, podle potřeb pečujících osob.
Našim uživatelům zajišťujeme celodenní péči, včetně stravy (snídaně, oběd, svačiny)
a běžnou denní hygienu. Specializovaní pracovníci pro ně připravují rozmanitý celodenní
aktivizační program.
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Vzhledem k vhodnému umístění budovy
v centru poklidné vesničky se část
aktivizačních skupinových i individuálních
aktivit může odehrávat venku. V části bývalé
školní budovy sídlí mateřská školka, proto
jsme prakticky v každodenním kontaktu
s dětmi. Díky vstřícnosti učitelek MŠ lze
podnikat mnoho činností společně. Účast
při společném programu samozřejmě není
povinná, uživatelům je k dispozici
odpočívárna s polohovacími postelemi.
Zároveň k zadní části budovy přiléhá velká zahrada se vzrostlými stromy, kde uživatelé
mohou za příznivého počasí relaxovat.
Uživatelům nabízíme dopravu z jejich domácnosti do Třebosic a zpět našimi speciálně
upravenými automobily pro dopravu osob se zdravotním postižením, s vyškolenými řidiči,
kteří zajistí dohled ve vozidle a doprovod uživatele až do bytu. V součinnosti s pečovatelskou
službou zajistíme i přípravu uživatele na cestu (např. hygiena, pomoc s oblékáním).
Vzhledem k dojezdové vzdálenosti je služba určena především pro obyvatele okresu
Pardubice a Chrudim.

Pobytová odlehčovací služba
sídlí rovněž
v Třebosicích v sousední budově bývalé fary.
Uživatelům nabízíme možnost krátkodobého pobytu –
minimální délka jeden den (nebo nocleh), maximální
délka 3 měsíce – v rodinném prostředí, při čemž
po celou dobu zajišťujeme komplexní péči, včetně péče
zdravotní.
Objekt s kapacitou 6 lůžek vybavený stylovým
nábytkem (doplněným nezbytnými moderními prvky
jako jsou např. polohovací postele) pomáhá dotvářet
domácí atmosféru a evokuje uživatelům prostředí,
na něž jsou zvyklí, čímž přispívá k jejich duševní
a potažmo i fyzické pohodě.
V pracovních dnech se uživatelé mohou účastnit
programu společně s uživateli ambulantní služby
v sousední budově.
Službu využívají především obyvatelé Pardubického kraje, ale máme-li volnou kapacitu,
přijmeme uživatele z kterékoliv jiné oblasti.
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Terénní odlehčovací službu
poskytujeme
přímo v domácnostech uživatelů. Pokud si
pečující osoba potřebuje cokoliv zařídit nebo
odpočinout od náročné péče, náš pracovník se
po potřebnou dobu postará o uživatele služby
v prostředí, na které je uživatel zvyklý.
Službu poskytujeme v celé oblasti naší
působnosti – okres Pardubice vyjma
Přeloučska.
Jak jsme již bylo zmíněno, v prvním podlaží
budovy ambulantní odlehčovací služby („školy“) sídlí mateřská škola. Díky vstřícnosti učitelek
pořádáme společné zahradní slavnosti a besídky. Na konci roku 2013 to byla například
Mikulášská besídka.
Další aktivitou, jež má za cíl udržovat kontakty našich uživatelů se společností, jsou výlety,
které jsou však pro naše uživatele, vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, psychicky i fyzicky
náročné, proto bývají jen kratší a méně časté. V roce 2013 jsme například navštívili centrum
hippoterapie Apolenka.
Základ profesionálního pracovního týmu tvoří pracovníci v sociálních službách, kteří mají
dlouhodobou pracovní zkušenost v hospici nebo v nemocniční péči. Aktivizační program
připravuje zvlášť vyčleněný pracovník s praxí ergoterapeuta.
V odlehčovacích službách pracovalo v roce 2013 průměrně měsíčně 10 zaměstnanců;
průměrná měsíční návštěvnost ambulantní služby činila 219 návštěv za měsíc (tj. cca 11 osob
denně), průměrná měsíční obsazenost lůžek v pobytové službě byla 168 noclehů za měsíc,
(tj. cca 6 uživatelů denně); terénní službu využíval měsíčně průměrně 1 uživatel.

ROZPOČET ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Výdaje na službu v roce 2013
Materiál a energie
Služby
1 368 130 Kč

838 831 Kč

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Osobní
náklady
3 515 267 Kč
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Ostatní

Celkem

39 870 Kč

5 762 097 Kč
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SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Vedoucí služeb pro rodiny
s dětmi: Mgr. Pavla J A D R N Á
V rámci služeb pro rodiny s dětmi
poskytujeme Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
a od roku 2013 také nově Služby
pro pěstouny. Obě služby
poskytujeme bezplatně.

Zaměstnanci služeb pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, kterou
poskytujeme podle Zákona o sociálních službách č.108/2006
Sb., vyjadřuje pomoc poskytnutou rodině za účelem napravení,
vyléčení a zlepšení funkcí rodiny, tak aby dítě mohlo vyrůstat
ve zdravém a podnětném prostředí své vlastní rodiny a nebyl
ohrožen jeho vývoj. Tato služba je nezbytná, pokud rodina
ve svých základních funkcích selhává a reálně hrozí odebrání
dítěte do ústavní výchovy. Je to šance pro rodinu opět obnovit
své funkce a umožnit tím dítěti výchovu vlastními rodiči.
Našimi uživateli jsou rodiny s dětmi, u kterých je vývoj ohrožen
v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou
rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. Pomáháme např.
v oblasti rodinných vztahů a vazeb, v řešení konfliktních situací,
plnit své závazky, hospodařit s penězi. Rodiče podporujeme v péči a výchově dětí a věnujeme
se také problémovému chování. Součástí naší práce je i poradenství a pomoc s vyřízením
sociálních dávek a podpora při hledání zaměstnání. Smyslem služby je pomoci rodině
dostat se z nepříznivé a ohrožující situace, naučit ji, jak se s problémy vypořádat a kde
hledat zdroje pomoci, aby situace opět nenastala. Napomáháme rodinám k tomu, aby se
staly schopné opět fungovat ve všech svých funkcích a do budoucna se zvládly s problémy
vypořádat samy.
Velkou novinkou loňského roku bylo přestěhování služby
na novou adresu v Češkově ulici, kde je zázemí jak
pro sociální pracovníky tak i právě pro ambulantní formu
služby. Je zde k dispozici terapeutická místnost, kde
probíhají pravidelné individuální i rodinné terapie. Došlo
také k přestěhování kanceláře pracovníků v Holicích, a to
do Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek. Díky těmto
změnám jsme mohli zaregistrovat ambulantní formu
služby. V loňském roce proběhla kontrola na čerpání
finančních dotací na provoz služby a kontrola registračních
podmínek sociální služby SAS. V návaznosti na druhou
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kontrolu jsme upravili cílovou skupinu služby na děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy a rodiny s dítětem/dětmi. Obě kontroly provedl
Krajský úřad PK.
V průběhu července a srpna se uskutečnily dva výlety
pro rodiny a děti z naší služby na podporu pozitivních
vazeb a společných zážitků mezi rodiči a dětmi. V červenci
jsme navštívili Kočičí hrádek a lanové centrum v Chrudimi
a v srpnu jsme jeli parníkem Arnošt do Brozan a zpět. Tyto
akce se podařilo zajistit i pomocí dobrovolníků. Funguje
rovněž dobrovolnický program pro děti z ohrožených
rodin a doučování dětí v Pardubicích, Dašicích a Holicích.
V loňském roce jsme pomohli celkem 42 rodinám, se
kterými pracovali v průběhu roku 3 sociální pracovníci,
a vedli jsme jednání s 21 zájemci o službu. Pracovníci se
účastní vzdělávacích akcí a pravidelně se schází na kolegiích pořádaných Diecézní charitou
Hradec Králové.
Služba je podporována také formou dárcovské sms a zřízením sbírkového účtu.
2800235245/2010. Ke dni 31. 12. 2013 bylo na toto konto připsáno 4 454,57 Kč.

Služby pro pěstouny
V loňském roce jsme začali pracovat s pěstounskými rodinami v oblasti podpory,
doprovázení a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
Podporujeme pěstounské rodiny a jejich děti a pomáháme naplňovat jejich základní potřeby.
Posilujeme rodinné vztahy a vazby, pracujeme na souladu mezi jednotlivými členy rodiny.
Podporujeme vlastní identitu pěstounských dětí a pomáháme jim vyrovnat se s životem
v náhradní rodině. Pěstouny podporujeme v péči a výchově a pomáháme překonat překážky,
které se mohou v průběhu pěstounské péče vyskytnout.
Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který je jí k dispozici při řešení běžných
i speciﬁckých situací. Kontakt s rodinou probíhá hlavně v domácím prostředí rodiny. Všechny
kroky v rodině se samozřejmě plánují s ohledem na nejlepší zájem přijatého dítěte.
Pomáháme v těchto oblastech:
Doprovázení a podpora
Odborné sociální poradenství a odborné služby
Poskytnutí podpory při péči o svěřené dítě
Vzdělávání
Kontakt s biologickou rodinou dítěte a zajištění
prostoru pro setkání
Sledování naplňování dohody o výkonu
pěstounské péče
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Naším cílem je zajištění podpůrného a stabilního prostředí
v pěstounských rodinách, soulad mezi jednotlivými členy
rodin, překonání obtíží a překážek v průběhu pěstounské
péče, spokojenost dětí a rodičů. Pracujeme s pěstouny,
pěstounskými dětmi, vlastními dětmi v pěstounské rodině
K 31. 12. 2013 jsme měli uzavřeno celkem 7 dohod
s pěstouny. Na podzim jsme uspořádali také několik
vzdělávacích seminářů na různá témata určených právě
náhradním rodičům. V Holicích probíhají pravidelně 1x za 2
měsíce odpolední setkání pěstounů, kde mohou sdílet své zkušenosti, starosti i radosti.
ROZPOČET SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Výdaje na službu na službu v roce 2013
Materiál a
Služby
Osobní
energie
náklady
177 707 Kč
154 263 Kč
952 124 Kč

Ostatní

Celkem

10 655 Kč

1 294 749 Kč

Službu můžete podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777:
Jednorázově ve tvaru: DMSmezeraPOMOCRODINAM
Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita 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
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Koordinátor dobrovolnického centra: Vojtěch G O T T W A L D
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo ze své
dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku
na finanční odměnu vykonává činnost
ve prospěch jiných lidí. Práce dobrovolníků
v Oblastní charitě Pardubice je velmi různorodá
a je mnoho možností, jak se zapojit a pomoci.
Činnost dobrovolníků lze zjednodušeně rozdělit
do těchto oblastí:
Volnočasové aktivity v odlehčovacích službách – pomoc dobrovolníků zde spočívá
především v pravidelném trávení času společně s klientem, ať už se jedná o čtení
knih, venkovní procházky, povídání si, doprovázení apod. V roce 2013 zde pracovalo
5 dobrovolníků.
Sbírka oblečení – dobrovolníci pomáhají při vybírání
šatstva do humanitárního šatníku Diakonie
Broumov a charitního šatníku pro sociálně slabé
v Třebosicích. Akce probíhala na pardubickém
nádraží přibližně 1x za dva měsíce, pravidelně nám
pomáhal 1 dobrovolník.
Jednorázové aktivity – Tříkrálová sbírka, Dětský den
s dobrovolníky v RVC Holoubek, výroba a prodej
adventních věnců, pomoc při organizování výstav a benefičních akcí, besídek apod.
Firemní dobrovolnictví – v roce 2013 nám pomáhali zaměstnanci firem Česká
spořitelna, a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s.
a GlaxoSmithKline, s.r.o. Celkem jsme přivítali 46 firemních dobrovolníků.
Práce s dětmi – doučování dětí dobrovolníky v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi, pomáhalo nám 29 dobrovolníků.
Jiné – pomoc s administrativou, technická výpomoc (např. drobné opravy, posekání
trávníku, úklid apod.), sběr známek a jejich úprava pro potřeby misijní stanice, sběr
brýlí.

Podobně jako v předchozích letech se největší počet
dobrovolníků podílel na Tříkrálové sbírce. V roce 2013 to bylo
přibližně 660 dětí a dospělých při samotném koledování.
Na podzim nám pak 4 dobrovolnice pomáhaly šít nové kostýmy
pro Tříkrálovou sbírku 2014.
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Dobrovolníci ze škol, farností a veřejnosti,
zaměstnanci i maminky a děti z rodinných center
nám také pomáhali při již tradiční benefiční
výrobě a prodeji adventních věnců z přírodních
materiálů.
Věnce jsme vyráběli na konci listopadu
v Pardubicích, v Holicích, v Lázních Bohdaneč,
v Sezemicích a v Luži. Prodávány pak byly před
kostely o první neděli adventní. Naši klienti
a příznivci si mohli věnce objednat předem,
doručení zajistili zaměstnanci pečovatelské
a zdravotní služby Letos se také nově prodávaly
samostatně svíčky ze včelího vosku. Celkem se
podařilo prodat 230 věnců a 73 svíček, výtěžek sbírky 49 847 Kč byl použit na podporu
našich služeb.

Všem dobrovolníkům upřímně děkujeme za spolupráci.
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RODINNÁ CENTRA
Rodinám s dětmi nabízíme možnost účastnit se různých zájmových a vzdělávacích aktivit
ve dvou rodinných centrech: v Rodinném centru DaR v Luži a v Rodinném a vzdělávacím
centru Holoubek v Holicích.

Rodinné centrum DaR (Děti a Rodiče) v Luži
Vedoucí Rodinného centra DaR: Mgr. Alžběta J A S A N S K Á Melkusová
Provozovatelem Rodinného centra DaR je
Oblastní charita Pardubice ve spolupráci
s městem Luže a maminkami, které se
na provozu centra a jeho programu aktivně
podílejí. Rodinné centrum DaR funguje
především jako místo setkávání rodičů
(i prarodičů) s dětmi různého věku.
V průběhu školního roku probíhaly každé
úterý a pátek pravidelné dopolední
programy pro maminky s malými dětmi od 1
do 5 let. V úterý to byly: Elce, pelce,
kotrmelce, Mamiňáček, Hrátky s batolátky,
M_ANIMA, odpoledne Pískáníčko a večer
harmonizační cvičení. V pátky pak programy:
Aby malé bylo velké a Vaření s pohádkou. Středeční setkání patřila starším školkovým dětem
- Klub Otazník
Jednu sobotu v měsíci se scházíme ke společnému
tvoření: keramika pro malé i velké, velikonoční tvořivé
dílny, podzimní tvořivé dílny, výroba adventních věnců,
dárečkování – výroba dárků pro maminky a babičky
k svátku a výroba dárků pod stromeček. Využíváme
různých tradičních i moderních technik. Oblíbené je
vyrábění bylinkových mejdlíček, Fimo hmota, korálkování,
plstění z ovčího rouna, pletení košíčků z papírové hmoty,
šití, batikování, malba na hedvábí, paličkování, aranžování
květin apod. Učíme se novým i starodávným technikám.
Sobotních setkání využívají maminky, babičky i tatínkové,
kteří chtějí s dětmi zažít radost ze společně vytvořeného
díla.
Nabízíme besedy s přednáškami, na které zveme lékaře, psychology a jiné odborníky, kteří
mají co říci k péči o děti a jejich výchově, proběhla též instruktáž masáže kojenců i větších
dětí.
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Do širšího povědomí vstoupily akce, které již tradičně pořádáme pro veřejnost. Vítání jara
bývá završeno průvodem k řece Novohradce s vyprovázením paní Zimy (Moreny) za zpěvu
písniček a jarních říkanek. Oblíbený je Dětský den se spoustou soutěží, atrakcí, cenami,
vyráběním a divadlem. Těší nás účast na Dušičkovém průvodu s předchozí výrobou
lampiónků a lucerniček. Adventní a vánoční dobu zakončujeme již tradičně společně
stráveným Silvestrem.
Novinkou v roce 2013 byl letní
příměstský tábor INDIÁNI VE MĚSTĚ.
Jednalo se o vůbec první akci tohoto
druhu (příměstský tábor) pořádanou
ve městě Luže.
Tábora se zúčastnilo celkem 21 dětí
z Luže a blízkého okolí ve věku 5-10 let.
Táborový program se odehrával
v prostorách
Rodinného
centra
a na nedaleké
louce
u
splavu
pod Hamzovou léčebnou, kde byla
„přírodní“ základna tábora. Děti si tu
společně v úvodu tábora postavily indiánské týpí, které se stalo druhou základnou. Trávily
čas v přírodě, seznamovaly se s rostlinami, svým nejbližším okolím a soutěžily v indiánských
disciplínách (hod oštěpem, lov bizona…) jezdilo se tu na koni, tvořilo z přírodnin, v týpí se
také četly poobědové indiánské pohádky.
V průběhu tábora se navíc děti seznamovaly s hrou
na bubny djembe. Nabyté znalosti a dovednosti
předvedly poslední den u společného táborového
ohně, kam byli pozváni i rodiče.
Od roku 2013 nabízí DaR novou službu „Krizová
intervence tváří v tvář“ poskytující možnost osobního
rozhovoru se sociální pracovnicí speciálně vyškolenou
pro tento typ pomoci. Služba je nabízena 1× měsíčně
zdarma pro každého člověka, který se nachází
v obtížné životní situaci.
Centrum využívají nejen lidé z Luže a okolí, ale
i pacienti a klienti Hamzovy odborné léčebny
(léčebna pro děti a dospělé v Luži-Košumberku), lidé zdraví i hendikepovaní. Jsme rádi, že
u nás dochází ke sblížení a vzájemnému obohacení mezi lidmi bez ohledu na věk, zdraví či
hendikep.
Počet zaměstnanců 5, počet klientů 496
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ROZPOČET RODINNÉHO CENTRA DaR (Děti a Rodiče)
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Výdaje na službu na službu v roce 2013
Materiál a energie
Služby
Osobní
náklady
54 045 Kč
49 755 Kč
176 226 Kč

Ostatní

Celkem

2 864 Kč

282 890 Kč

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích
Vedoucí Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek: Milena V O H R A L Í K O V Á
Pestrý program pro celou rodinu nabízí
od pondělí do pátku Rodinné
a vzdělávací centrum Holoubek, které
v roce 2013 oslavilo své 2. narozeniny.
U jeho zrodu stálo několik zdejších
maminek, které se chtěly vzájemně
setkávat, aktivně trávit čas se svými
dětmi a také se vzdělávat. Nejvíce
rodinné centrum navštěvují právě
maminky s dětmi v předškolním věku,
ale chodí také tatínkové i babičky.
Původně starší vilu se zahradou
v Dudychově ulici, kde centrum Holoubek sídlí, se podařilo postupně zrekonstruovat díky
prostředkům z evropských fondů. Dnes tu najdeme v přízemí útulnou a prosluněnou hernu
s dětským koutkem, výtvarnou dílnu, jídelnu, šatnu a další potřebné příslušenství. V prvním
patře probíhají vzdělávací kurzy a akce v příjemné podkrovní učebně. Když je venku hezky,
tak si mohou děti hrát na zahradě, která je vybavena různými atrakcemi pro malé i větší
předškoláky.

24

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi
V roce 2013 nabízel Holoubek
rodinám s malými dětmi i rodinám
ze sociálně
znevýhodněného
prostředí pravidelný program:
tvoření,
zpívání,
hudebně
pohybové aktivity a do června
i Montessori kurz pod vedením
odborných lektorek.
Navíc byla nabídka rozšířena
o možnost docházky a hlídání
pro děti 3-6 leté, bez přítomnosti
rodičů a v případě zájmu rodičů
i pobyt v centru včetně odpoledního pobytu se spaním. A na základě zájmu rodičů byla
zařazena i výuka angličtiny pro děti 4 – 6 leté formou her a písní. Ve všedních dnech mohou
rodiny navštěvovat volnou hernu a půjčovat si didaktické hry.
Co se týká vzdělávání, v rámci Baby klubu měli rodiče možnost seznamovat se
při pravidelných schůzkách s problematikou kojeneckého věku v oblasti správného vývoje
a výživy pod vedením kvalifikované pracovnice.
V průběhu návštěvy volné herny byly dle zájmu rodičů poskytovány odborné konzultace
v oblasti výchovně vzdělávací, přechod dítěte z rodiny do společného zařízení a vliv rodiny
na psychiku dítěte.
Holoubek nezapomíná ani na seniory, kteří se pravidelně setkávali při programech pro ně
určených zaměřených na posílení paměti a seznamování s PC.
Zájem byl i o společné pravidelné večerní zpívání, kdy za doprovodu klavíru a kytary zněly
písně mnoha žánrů.
Během roku pořádalo RVC Holoubek
i jednorázové
akce
jako
Dětský
den
a Mikulášská besídka. V rámci akce „Celé Česko
čte dětem“ se rodiče s dětmi setkávali
při společném čtení Hradní pohádky. Této
zajímavé akce se účastnily i děti z holického
Dětského domova.
Vedle pravidelného programu probíhalo
v rodinném
centru
doučování
školáků
s dobrovolníky-studenty z gymnázia.
Celkový počet návštěv v roce 2013: 3650,
z toho pravidelné programy: 2268, kurzy
seniorů 73 návštěv a 1309 návštěv bylo
zaznamenáno při nepravidelných návštěvách
centra.
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MATAPE
Rodinné centrum Holoubek pomáhá v rozvoji osobnosti
nejenom předškolákům, ale také jejich rodičům
i prarodičům. Od září 2012 realizuje evropský
vzdělávací projekt MATAPE (MAMI, TATI, PEČUJ,
PRACUJ CZ.1.04/3.4.04/76.00245), který nabízí
tříměsíční vzdělávací kurzy pro rodiče a dále poskytuje
poradenství zaměstnavatelům. V rámci projektu
probíhají také krátkodobější tzv. otevřené kurzy
na různá témata, například „Přechod dítěte z rodinné
výchovy do školských zařízení“, „Finanční gramotnost“,
„Jak se postavit genderovým stereotypům při slaďování rodinného a profesního života“
a další. Pro účastníky kurzu je zajištěno i hlídání dětí.
Účastníci tříměsíčního kurzu se vzdělávají ve třech oblastech, jsou to osobní rozvoj,
počítačové dovednosti a výuka angličtiny, aby se rodiče, zejména pak maminky, dokázali lépe
uplatnit na trhu práce a uměli sladit rodinný a pracovní život.
Na druhé straně spolupracuje i se zaměstnavateli, kterým nabízejí tzv. genderový miniaudit.
Jeho cílem je zmapovat situaci uvnitř firmy z hlediska rovných příležitostí a slaďování. Když
firma uspěje, obdrží certifikát Prorodinná firma. Takové společnosti jsou otevřené flexibilním
formám práce, zavedení firemní školky apod.
Projekt MATAPE je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPLZZ
a ze státního rozpočtu ČR. Partnery projektu jsou Regionální poradenské a informační
centrum Pardubice a Město Holice.

ROZPOČET RODINNÉHO A VZDĚLÁVÁCÍHO CENTRA HOLOUBEK
Struktura příjmů v roce 2013 v %

Struktura výdajů v roce 2013 v %

Výdaje na službu na službu v roce 2013
Materiál a energie
Služby
Osobní
náklady
187 134 Kč
464 292 Kč
1 817 701 Kč

26

Ostatní

Celkem

14 209 Kč

2 483 337 Kč
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NAŠE DALŠÍ AKTIVITY
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně
pořádá Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné
akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní
Charity ve spolupráci s farnostmi, školami či různými
mládežnickými organizacemi.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je
koncipována tak, že 65% vykoledovaných prostředků zůstane
Oblastní charitě Pardubice. Zbylých 35% je použito na celostátní
projekty Charity ČR (5%), projekty Diecézní charity Hradec Králové
(15%), humanitární pomoc do zahraničí (10%) a režijní náklady
sbírky (5%).
V roce 2013 se Oblastní charita Pardubice do Tříkrálové sbírky
zapojila již po třinácté. Více jak 200 skupinek Tří králů procházelo
začátkem roku Pardubicemi, Holicemi, Chrastí, Luží a jejich
okolními obcemi, kam přicházely s přáním štěstí, zdraví a pokoje.
Koledníkům se podařilo vykoledovat celkem 680 247 Kč*.
Z částky, kterou dostala Oblastní charita k dispozici, bylo 300 000 Kč převedeno do roku 2014
pro potřeby rekonstrukce odlehčovacího zařízení v Mikulovicích.
Zbývající finance byly použity na:
 Dovybavení a provoz střediska Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7 575 Kč)
 Dovybavení a provoz pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb
v Třebosicích (54 687,6 Kč)
 Nákup pomůcek pro domácí hospicovou péči (66 740,3 Kč)
 Přímá pomoc potřebným lidem, podpora projektu v Indii - vodárna v Nirmal Nagar
(22 579 Kč)
Slavnostní zahájení sbírky proběhlo v neděli 6. ledna v Pardubicích na Pernštýnském náměstí
pod záštitou primátorky města MUDr. Štěpánky Fraňkové a náměstka Pardubického kraje
Ing. Romana Línka. Koledníkům požehnal
Mons. Josef Kajnek.
V Domě techniky V Pardubicích byl po celý
týden pro veřejnost nabízen doprovodný
program sbírky, sbírku pak slavnostně
ukončil tradiční Tříkrálový koncert
v kostele
sv. Bartoloměje
v podání
chrámového
sboru
pod
vedením
prof. Jiřího Kuchválka.
Děkujeme

všem

(dětem,

dospělým,
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rodinám, školám, skautským oddílům i jednotlivcům), kteří se zapojili jako koledníci
do Tříkrálové sbírky, podpořili ji finančně, přímou pomocí při organizaci či jiným způsobem.
(*V Tříkrálové sbírce uskutečněné v roce 2014 bylo vykoledováno celkem 844 757 Kč.)

Letní koncert v Moravanech
V červenci proběhl v Senior centru v Moravanech koncert
studentů z Českého hudebního tábora mládeže v Horním Jelení.
Skladbami ve stylu jazzbandu zpříjemnili letní odpoledne
seniorům i jejich rodinným příslušníkům.
Přesto, že táborový pobyt začal pouze 5 dní před koncertem,
stihlo 16 studentů a 4 vedoucí, pod vedením amerického
dirigenta, nacvičit několik úžasných
skladeb.
Úvodní slovo pronesl ředitel tábora
Ing. Josef Kušička. Krátce zmínil
historii tábora, který se poprvé
uskutečnil v roce 1997. Od té doby se pobytu zúčastnilo přes
3000 účastníků z 28 zemí. Program tábora je rozčleněn
na několik hudebních oborů – nám přijeli zahrát účastníci
klasického symfonického tělesa.
Zaměstnanci Charity pozvali své klienty a účast byla opravdu
hojná. Koncertu se zúčastnili i klienti z Odlehčovacího centra
Červánky v Třebosicích. Občanům mimo obec Moravany jsme
zajistili dopravu.

Den Charity
Den Charity je celostátní kampaní, která probíhá
v rámci jednotlivých Charit v ČR u příležitosti svátku
sv. Vincence de Paul, patrona charitních zařízení.
Úkolem této akce je seznámit širokou veřejnost
s činností Charity a zajímavou formou představit
zájemcům jednotlivá pracoviště a zařízení.
U příležitosti celostátního Dne Charity se ve čtvrtek
26. září 2013 uskutečnila prezentace služeb Oblastní
charity Pardubice v AFI Palace v Pardubicích.
Zájemci
soutěžili
o Charitní
flash
disk vyplněním Charitního kvízu.
V pátek 27. září pak proběhl Den otevřených dveří v odlehčovacím zařízení Červánky
v Třebosicích (tzv. „školka pro seniory“) a v rodinných centrech v Holicích a v Luži, kde si
návštěvníci mohli prohlédnout prostory, výstavu výrobků klientů nebo shlédnout ukázky
pravidelného programu.
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Setkání klientů v Moravanech
V říjnu pořádala Oblastní charita Pardubice
v prostorách Senior centra v Moravanech setkání
svých klientů z Holic, Moravan a okolí. Pro klienty
a jejich doprovod byl připraven kulturní program
i občerstvení. Pozvání přijal také starosta obce
Moravany a zástupci Diecézní charity Hradec
Králové.
Na úvod všechny zúčastněné přivítali starosta obce
Moravany pan Václav Roček, prezident Diecézní
charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár,
zástupkyně ředitele Diecézní charity Hradec Králové paní Olga Horáková a ředitelka Oblastní
charity Pardubice Marie Hubálková. Programem provázely zdravotní sestřička Markéta
Vašková a Lada Študentová – sociální pracovnice.
Páteční odpoledne klientům zpříjemnilo hudební vystoupení žáků
ZŠ Moravany pod vedením pana ředitele Ladislava Januše, mladý
pár tanečníků Iva Koubková a Dominik Kříž a mažoretky (Berušky)
z Holic pod vedením paní Balcarové. Dále vystoupili členové
tanečního studia Hany Flekrové Holice a s tancem flamenco se
představila paní Junová. O své zkušenosti s péčí, kterou zajišťuje
Oblastní charita Pardubice, se podělili dva z jejích klientů – pan
Štěpánek (91 let) a pan Lohnický (88 let). Kulturní program
zakončilo vystoupení amatérského souboru lidových písní.
Zpěvačky v krojích si říkají Borověnky, podle názvu obce Borek,
z níž většina z nich pochází. Pánové Lank a Jaroš zajišťovali
na klávesy a akordeon hudební doprovod během jednotlivých
částí programu.

Fotografie pomohly domácí hospicové péči
V listopadu 2013 se v rytířských sálech
pardubického
zámku uskutečnil slavnostní
křest kalendáře PARDUBICE 2014 s fotografiemi
známého českého fotografa Petra Kurečky.
Kalendář pokřtila herečka Květa Fialová.
Firma Senso Design s.r.o., která celou akci
ve spolupráci s Východočeským muzeem
Pardubice zajistila a realizovala, věnovala částku
10,- Kč za každý prodaný kalendář společně
s výtěžkem dražby dalších osmi velkoformátových černobílých fotografií města na domácí
hospicovou péči Oblastní charity Pardubice. Díky tomuto projektu se tak Charitě Pardubice
podařilo získat částku 51 330 Kč.
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Součástí křtu bylo také vystoupení komorního souboru Barocco sempre
giovanne a prohlídka netradičních zámeckých prostor. Večerem provázel Marek Škarpa,
který zároveň dražil vystavené fotografie. Největší úspěch sklidila fotografie Pardubického
zámku pod souhvězdím Velkého vozu, za níž nový majitel zaplatil částku 10 100 Kč.

Pomoc misiím
Oblastní charita Pardubice podporuje již několik let misijní
činnost
benediktýnského
opatství
Münsterschwarzach
v Německu. Podpora spočívá ve sběru použitých známek
získaných od různých dárců z celé ČR, které jsou dobrovolníky
zpracovávány a tříděny podle daných kritérií a předávány
mnichům. Ti je pak prodávají a ze získaných financí podporují
misijní činnost především v Africe.
Protože se naši dobrovolníci (senioři) věnují této činnosti
opravdu s velkým nasazením a od posledního předání známek
benediktýnům uplynuly již téměř dva roky, vypravili jsme se
v druhé polovině června 2013 do Bavorska znovu. Když v opatství
náš náklad zvážili, zjistili jsme, že činil rovných 90 kg!
V Münsterschwarzachu nás přivítalo velké horko (podobně jako tou dobou u nás) a také
přívětivý P. Richard, který má na starosti koordinaci misijní činnosti, spolu s dalšími
pomocníky. Z daru měli velkou radost, pochválili práci dobrovolníků a vyjasnili nám některé
podrobnosti pro další třídění známek. Od P. Richarda, který nějakou dobu na misiích v Africe
působil, jsme se také dozvěděli spoustu zajímavých informací o misiích.
Počátky misijní činnosti benediktýnů se
datují do období konce 19. století. Už
tedy více než 100 let jsou mniši
zapojeni ve vzdělávání, zdravotnictví,
péči o životní prostředí a ve službě
pomoci při rozvoji znevýhodněných
oblastí. Hlavní úkol misií v Africe dnes
vidí P. Richard v tom, že je třeba naučit
domorodce, aby si pomohli sami
a nespoléhali
na pomoc
zvenčí.
„Mentalita domorodého obyvatelstva je
jiná než naše evropská, nejsou zvyklí myslet na budoucnost a plánovat. Žijí jen pro dnešní
den, nepřemýšlí o zítřku. Afričan je schopen pár dní pracovat, a když dostane zaplaceno, další
den už do práce nepřijde.“ Benediktýni podle svého hesla „Ora et labora“ (= „modli se
a pracuj“) zakládají v Africe nemocnice, školy a různé druhy podniků a dílen: krejčovské,
truhlářské, řeznictví, pekařství,…
Právě vzdělávání považuje P. Richard za velmi významné. Děti ve školách navíc hodnotí jako
velmi disciplinované. „Děti jsou rády, že mohou do školy chodit. Výhodou oproti státním
školám je, že ke každé škole patří internát. Doma často nemají vodu, elektřinu ani stůl,
na kterém by si mohly dělat úkoly. Dětem se věnujeme i po škole, musejí také pomáhat např.
ve školní kuchyni. Učíme děti pomáhat si navzájem, vedeme je ke křesťanským hodnotám.“
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Důležité
je
působení
misionářů
i v oblasti
zdravotnictví.
Kromě
klasických nemocnic existují v Africe
také tzv. mobilní nemocnice, kdy lékaři
a zdravotní sestry vyjíždějí za pacienty
do
buše
speciálně
vybaveným
automobilem. Oproti našim zvyklostem
pacienti v nemocnicích nedostávají jídlo,
pokrmy jim vaří jejich příbuzní a nosí
do nemocnice.
Velkým
problémem
v Africe
je
nedostatek pitné vody. Lidé pijí
převážně vodu, která naprší. Benediktýni proto organizují kampaně na pomoc vybudování
studní po celé Africe, staví jednoduché ruční pumpy a potrubí na rozvod vody. Čistá voda
vytékající z kohoutku je pro většinu afrických obyvatel jedinečným zážitkem.

Sběr šatstva a humanitární šatník
Ve spolupráci s Diakonií Broumov jsme opět organizovali pravidelný sběr šatstva, který
probíhal jednou za dva měsíce na hlavním nádraží v Pardubicích (převážně poslední pátek
a sobotu v měsíci).
Diakonie Broumov materiál zpracovává, třídí a značnou část rozváží do tzv. třetích zemí. Část
šatstva je využita pro potřeby občanů nacházejících se v obtížné finanční situaci, např.
po výkonu trestu a podobně. Oblastní charita Pardubice se tak podílí na sociální pomoci
potřebným v rámci celé ČR i na světové humanitární
činnosti, kterou provádí bez nároku na úplatu.
Vzhledem k tomu, že Diakonie Broumov postupem
času umístila několik stálých kontejnerů veřejně
dostupných v Pardubicích, byla spolupráce touto
formou na konci roku 2013 ukončena.
V roce 2013 naopak pokračovala spolupráce
s odborem sociálních věcí Magistrátu města
Pardubice zajištěním provozu úschovny oděvů
(tzv. humanitárního šatníku) pro potřeby osob
a rodin s dětmi ohrožených sociálním vyloučením.
A spolupracovali jsme také se Službami města Pardubic a.s., které na separačním dvoře
v Dražkovicích zajistily zvláštní uzavřený kontejner, do kterého lze věnovat starší nepotřebný
nábytek, který však ještě mohou využít sociálně slabé rodiny.
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OCHPA, s.r.o.
V roce 2013 založila Oblastní charity Pardubice dceřinou společnost OCHPA, s.r.o a je jejím
stoprocentním vlastníkem. Důvodem zřízení je sociální podnikání a zajištění komplexní péče,
která nespadá do sociálních a zdravotních služeb.

DOMÁCÍ PRÁCE VŠEHO
DRUHU
Zajišťujeme:
 Drobné instalatérské práce
 Montování a údržba nábytku,
montování poliček, zavěšení obrazů
a jiných předmětů
 Výmalba
interiérů,
pokládka
podlahových
krytin,
obnova
nátěrů,…
 Zahradnické práce
 Úklid domácnosti a sněhu
Garantujeme:
solidní jednání ~ vstřícný přístup,
ceny přijatelné pro seniory

Službu můžete podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777:
Jednorázově ve tvaru: DMSmezeraPOMOCRODINAM
Roční podpora: DMSmezeraROKmezeraPOMOCRODINAM
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita 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
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013
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DĚKUJEME ZA PODPORU
Vážení dárci, sponzoři, partneři a příznivci Oblastní charity Pardubice,
velmi si vážíme Vaší důvěry a štědrosti a děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Dotace a jiné finanční prostředky poskytli:
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
Města: Holice a Lázně Bohdaneč
Obce: Bořice, Bukovka, Býšť, Časy, Čermná nad Orlicí, Černá u Bohdanče, Dolany, Dříteč,
Dvakačovice, Choteč, Jaroslav, Mikulovice, Moravany, Poběžovice, Rohovládová Bělá,
Rybitví, Staré Hradiště, Trusnov, Třebosice, Uhersko, Vysoké Chvojno, Vyšehněvice
Diecézní katolická charita Hradec Králové
Římskokatolická farnost Pardubice
Římskokatolická farnost Luže
Nadační fond Veliola
Nadace Taťány Kuchařové KRÁSA POMOCI o. p. s.

Společnosti a firmy:
ALFA 3 s.r.o.
BYZNYS PRO SPOLEČNOST, o.s.
DAYS MENU s.r.o.
eBRÁNA s.r.o.
Elektrárny Opatovice, a.s.
FEIFER – kovovýroba spol. s.r.o.
GASKOMPLET cz s.r.o.
Chládek a Tintěra Pce, a.s.
KOBLÍŽEK s.r.o.
Ladislav Ministr
LMC s.r.o.
Miluše Erbenová - Studio EM
MADAMI s.r.o.

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.
OSA - Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o.s.
Pacific Direct s.r.o.
Patriot Business s.r.o.
Pojišťovací a finanční kancelář s.r.o.
PROTECO s.r.o.
RADOM, s.r.o.
SENSO DESIGN s.r.o.
TAG Chemicals Europe, s.r.o.
TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s.r.o.
TRONIC s.r.o.

Věcné dary poskytli:
ARVAL CZ, s.r.o.
CESK, a.s.
LIDL ČR
Nyklíček a spol. s.r.o.

Pivovar Dašice, s.r.o.
Tara International s.r.o.
VEBA, textilní závody a.s.
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Finanční a věcné dary jednotlivců:
Jánošík Juraj
Tikalová Ivana
Ludvíková Hana
Jirsová Marie
Palowski Milan
Novák Jiří
Doležalová Martina
Seidlová Ludmila
Langr Stanislav

Pilská Květuše
Vondrouš Pavel
Franc Pavel
Macnerová Renáta
Branda Václav
Bým Jaromír
Vinzencová Jaroslava
Dvořáková Daniela
a další anonymní dárci.

Za vstřícnost a spolupráci děkujeme také:
AFI Palace Pardubice
AMANN s.r.o.
AVAST Software s.r.o.
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Fórum dárců
HEDVA, a.s.
G U A R D 7, v.o.s.
Kümpers Textil s.r.o.
Lesy České republiky, s.p.

Městské lesy Chrudim, s.r.o.
Mgr. Jana Poddaná, PhD.
Miroslav Škop
Pardubická tiskárna SILUETA, s.r.o.
Sdružení VIA
Serafin Campestrini s.r.o.
Služby města Pardubic, a.s.
SmP - Odpady a.s.
Tiskárny fronte, s.r.o.
ZERO a spol, s.r.o.

Poděkování farnostem
Římskokatolická farnost Holice
Římskokatolická farnost Horní Jelení
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč
Římskokatolická farnost – arciděkanství

Pardubice
Salesiánské středisko mládeže SKM
Pardubice
Římskokatolická farnost Sezemice

Děkujeme dobrovolníkům:
Anna Češíková
Ing. Hana Demlová
Marta Horodyská
Karla Jiroutová
Marie Kubíčková
Marie Mlejnková
Ing. Věra Novotná
Ing. Antonín Rejlek
Mgr. Josef Sýkora

Blanka Urbanová
Marie Žáková
skauti a skautky 2. oddílu Grovanis z 10.
střediska v Pardubicích a 8. dívčího oddílu
firemní dobrovolníci (Česká spořitelna,
a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s.,
Kooperativa
pojišťovna,
a.s.,
GlaxoSmithKline, s.r.o.)
a mnoho dalších
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AKTUÁLNÍ KONTAKTY:
Oblastní charita Pardubice
sídlo: V Ráji 732, 530 02 Pardubice
IČO: 464 92 160
Tel.: 466 335 026, 775 296 843
E-mail: info@charitapardubice.cz
www.pardubice.charita.cz
číslo účtu: 1201207379/0800
číslo sbírkového účtu: 2800235245/2010

Středisko Lázně Bohdaneč
Vedoucí střediska: Dana Hanovcová
Šípkova 49, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 924 120
Mobil: 775 296 832
E-mail: bohdanec@charitapardubice.cz
Středisko Holice
Vedoucí střediska: Bc. Lada Študnetová
Palackého 1131, 534 01 Holice
Tel.: 466 681 654
Mobil: 775 296 831
E-mail: holice@charitapardubice.cz

Ředitelka
Mgr. Marie Hubálková
Tel.: 777 736 015
E-mail: mhubalkova@charitapardubice.cz
Fundraiser
Vojtěch Gottwald
Tel.: 461 100 445
Mobil: 733 161 618
E-mail: vgottwald@charitapardubice.cz

Středisko Moravany
Vedoucí střediska: Bc. Lada Študnetová
Nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany
Tel.: 466 950 441
Mobil: 775 296 831
E-mail: moravany@charitapardubice.cz

PR pracovník, koordinátor dobrovolníků
Tel.: 461 100 445
Mobil: 775 296 842
E-mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz

Středisko Třebosice - zařízení
odlehčovacích služeb Červánky
Vedoucí střediska: Eva Janoušková
Třebosice 10, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 970 227
Mobil: 775 296 833
E-mail: trebosice@charitapardubice.cz

Vrchní sestra - Pardubicko
Zuzana Cepková
Mobil: 731 646 803
E-mail: zcepkova@charitapardubice.cz

Služby pro rodiny s dětmi
Vedoucí střediska: Mgr. Pavla Jadrná
Češkova 1247, 530 02 Pardubice
Tel.: 461 100 445
Mobil: 733 161 620
E-mail: pjadrna@charitapardubice.cz

Vrchní sestra - Holicko
Markéta Vašková
Mobil: 775 296 830
E-mail: mvaskova@charitapardubice.cz
Vedoucí sociálních služeb pro seniory
František Moudr, DiS.
Mobil: 777 296 821
E-mail: fmoudr@charitapardubice.cz

Rodinné centrum DaR Luže
Vedoucí RC: Alžběta Jasanská Melkusová
Družstevní 213, 538 54 Luže
Mobil: 603 880 938
E-mail: alzbeta.melkusova@email.cz

Vedoucí pečovatelské služby Pardubice
a osobní asistence:
Jarmila Klimešová,
Mobil: 777 296 850
E-mail: jklimesova@charitapardubice.cz

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
Vedoucí RC: Milena Vohralíková
Dudychova 782, 534 01 Holice
Mobil: 733 141 960
E-mail: holoubek@charitapardubice.cz
48

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

49

