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Úvodní slovo 

Vážení pracovníci, dobrovolníci, podporovatelé, vážení přátelé, 
 
máme za sebou náročný, ale přesto úspěšný rok. Ve výroční zprávě, která dokumentuje čin-
nost Oblastní charity Pardubice za rok 2009, chci především poděkovat všem, kteří se na 
charitním díle podíleli a podporovali jej. Děkuji všem za jejich nelehkou službu, obětavost a 
osobní nasazení pro dobro bližních v nouzi. 
 
Našim klientům chci popřát, aby jim naše práce přinášela nejen potřebnou a hmatatelnou 
pomoc, ale také duševní a duchovní povzbuzení. 
 
Děkuji také dobrovolníkům, kteří pomáhají v našich službách a při průběhu a organizaci 
Tříkrálové sbírky. Rovněž nemohu opomenout poděkovat všem dárcům, sponzorům a našim 
příznivcům. Vážíme si každého i zdánlivě nepatrného daru a pomoci. 
 
Přeji nám všem, aby se s Boží pomocí charitní dílo dařilo i v roce 2010 a nadále sloužilo všem 
potřebným.  
 
 
Mgr. Marie Hubálková 
ředitelka OCHP 
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O organizaci 

Oblastní charita Pardubice je nezisková organizace se samostatnou právní subjektivitou 
poskytující zdravotnické a sociální služby občanům na Pardubicku. Je součástí Diecézní 
charity Hradec Králové, národní organizace Charita ČR a mezinárodní organizace Caritas 
Interantionalis. 

Oblastní charita Pardubice byla zřízena v červnu 1992 biskupem Karlem Otčenáškem. Jejím 
základním úkolem je poskytovat služby potřebným lidem v sociální, hmotné nebo duchovní 
nouzi, lidem nemocným a trpícím. 

Během své již 17leté činnosti rozvinula OCHPA tyto služby: charitní ošetřovatelskou službu, 
domácí hospicovou péči, charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlehčovací službu, 
podporu samostatného bydlení a sociálně aktivizační činnost. 

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 5 středisek (Pardubice, Lázně Bohdaneč, Holice, Moravany a 
Třebosice) v širokém okolí: 

Středisko Pardubice: město Pardubice a Pardubicko – venkov, Opatovice nad Labem.  

Středisko Moravany  

Spádové obce: Čeradice, Dašice, Dolní Roveň, Dvakačovice, Hostovice, Francina, Kostěnice, 
Lány u Dašic, Radhošť, Slepotice, Plátenice, Práchovice, Trusnov, Uhersko, Úhřetická Lhota. 

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 Lázně Bohdaneč  

Spádové obce: Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Dříteč, Křičeň, Libišany, Němčice, 
Neratov, Opatovice nad Labem, Podůlšany, Přelovice, Rohovládová Bělá, Srch, Srnojedy, 
Staré Ždánice, Stéblová, Živanice. 

Středisko Třebosice  

Spádové obce: Barchov, Bezděkov, Čepí, Dubany, Jeníkovice, Jezbořice, Medlešice, 
Mikulovice, Morašice, Nové Jesenčany, Ostřešany, Staré Jesenčany, Starý Máteřov, 
Třibřichy, Valy.  
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Organizační struktura  
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Charitní ošetřovatelská služba 

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje komplexní odbornou ošetřovatelskou péči a 
rehabilitaci přímo v domácím prostředí nemocných. 

Hlavním cílem služby CHOS je poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči potřebný lidem 
v jejich domácím prostředí, pomáhat nemocným zvládat jejich zdravotní handicap a dohlížet 
na jejich zdravotní stav. CHOS zajišťuje ošetřovatelské 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 obvodními 
lékaři. 

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 34 zdravotních sester, z toho 6 sester působí na Holicku. 
V roce 2009 poskytla OCHS péči 584 klientům, u kterých uskutečnila 44 391 návštěv.  

Zdravotní sestry absolvovaly v roce 2009 Kurz spirituálních pot řeb.  

Půjčování zdravotnických pomůcek 

Klientům půjčujeme zdravotnické pomůcky jako např. polohovací postele, antidekubitní 
matrace, chodítka, vozíky, podložní mísy apod. Pomůcky jsou půjčovány za úhradu určenou 
na jejich opravy. V roce 2009 se nám podařilo díky finanční podpoře Nadace Charty 77 - 
Konto Bariéry, Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci a International Power 
Opatovice, a. s. zakoupit další pomůcky (el. polohovací postele, antidekubitní matrace, 
schodolez apod.) 

 

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 rodiny pečovat o nemocného. 
Hospicová péče je pouze pomocí a podporou jejich péče.  
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V rámci domácí hospicové péče poskytujeme odbornou zdravotní pomoc včetně 
paliativní péče (aktivní komplexní péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní 
léčbu) prostřednictvím zkušených specializovaných zdravotních sester, která je odborně 
srovnatelná se zdravotní péčí v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních. Po dohodě 
s lékařem zajišťujeme všechny odborné výkony.  
 
V roce 2009 měla OCHPA 35 klientů v domácí hospicové péči. 
 
V roce 2010 se chce OCHPA zaměřit právě na rozšíření domácí hospicové péče. Společně 
s Pardubickým krajem a Diecézní charitou Hradec Králové připravujeme Týden hospicové 
péče, který bude spojen s osvětovou činností,  kterou považujeme za nezbytnou. Velkou část 
výnosu Tříkrálové sbírky 2010 věnujeme na nákup zdravotnických pomůcek pro hospicové 
pacienty, na tento účel budeme žádat i různé nadace. Nedílnou součástí rozvoje této péče bude 
důkladné proškolení zdravotních sester a pracovnic v sociálních službách, pro které 
připravujeme kurzy k rozšíření vědomostí a zkušeností s paliativní péčí a stáže v hospici 
v Červeném Kostelci a v Chrudimi. 
 
Financování CHOS a DHP 

CHOS i DHP jsou poskytovány na základě indikace lékaře a jsou plně hrazeny zdravotními 
pojišťovnami. Koncem roku se nám podařilo koupit 2 nové automobily pro zdravotní sestry, a 
tak opět částečně obnovit vozový park.  

Sociální služby 
 
Charitní pečovatelská služba 
 
OCHPA poskytuje charitní pečovatelskou službu na základě Zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb. Charitní pečovatelská služba pomáhá osobám se zdravotním postižením a 
seniorům důstojně žít svůj život co nejdéle ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými. 
Pečovatelskou službu využívají i pacienti domácí ošetřovatelské a hospicové péče. Mezi naše 
klienty patří lidé se sníženou soběstačností, lidé žijící osaměle, dlouhodobě nemocní a lidé po 
úrazech.  
 
K nejžádanějším úkonům patří: zajištění a příprava obědů, pomoc při osobní hygieně, praní a 
žehlení prádla, příprava a podání předepsaných léků, doprovod na lékařské vyšetření, nákupy 
a pomoc při úklidu domácnosti.  
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Domácí pečovatelskou službu poskytujeme i o sobotách a nedělích podle potřeb klienta. 
Mimoto zprostředkováváme služby, které přímo neposkytujeme, neboť nepatří 
k sociálním službám, které však úzce souvisí s péčí o klienty (pedikúra, masáže, služby 
kadeřnice apod.) 

Statistika pečovatelské služby 

Středisko Počet 
zaměstnanců 

Počet 
uživatelů 

Počet provedených 
úkonů 

Pardubice 7 135 12 347 
Lázně Bohdaneč 3 62 14 777 
Moravany 3 48 8 959 
Holice 5 66 20 094 
 

Osobní asistence 

Charitní osobní asistence je sociální služba, kterou poskytuje charitní středisko Pardubice 
osobám s tělesným, zdravotním nebo kombinovaným postižením, rodinám s dítětem (dětmi) a 
seniorům. Osobní asistenti pomáhají klientům zvládat každodenní dovednosti a úkony, které 
by vykonávali sami, kdyby jim v tom nebránil jejich handicap. Asistenti se snaží klienty 
podporovat tak, aby mohli žít podobným způsobem, jako jejich vrstevníci. 

Hlavní cíle osobních asistentů jsou: udržovat eventuelně zlepšovat soběstačnost a samomat-
nost klienta, rozvíjet a podporovat jeho psychické a fyzické schopnosti, umožnit mu zapojení 
do sociálního a kulturního života a umožnit podporu rodině v další péči o klienty. 

Osobní asistenti nabízí obdobné služby jako pečovatelky, rozdílná je však především doba, 
kterou asistent s klientem stráví (několik hodin denně).  

V roce 2009 pracovaly v OCHPA 3 osobní asistenti, kteří pomáhali 13 klientům a provedli 
1098 úkonů. 

Středisko osobní asistence u dětí s postižením „PAVLÍK“ 

Vzniklo ve spolupráci s Dětským centrem Veská u Pardubic. Zajišťuje asistenci u dětí se 
zdravotním postižením a umožňuje jim tak integraci do školských zařízení, a tím život mezi 
ostatními dětmi. V roce 2009 jsme se starali o jedno dítě školního věku. 

Odlehčovací služba 

V rámci své činnosti nabízí OCHPA terénní a ambulantní odlehčovací službu. Centrem ambu-
lantní odlehčovací služby je zařízení Červánky u sv. Jana Nepomuckého v Třebosicích. 
Odlehčovací služba slouží jak osobám, které vzhledem k svému zdravotnímu stavu potřebují 
stálou péči nebo dohled, tak rodinám pečujícím o tyto osoby. 
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Červánky u sv. Jana Nepomuckého v Třebosicích 

je víceúčelové zařízení určené pro ca. 15 klientů – osob se zdravotním, tělesným, nebo 
kombinovaným postižením, osob s demencí a osob, které potřebují stálou péči a dohled. Mezi 
klienty jsou i senioři žijící osaměle, kteří takto udržují kontakty s vrstevníky a společností. 
Stacionář je otevřen každý všední den od 7:00 – 16:00h a uživatelům nabízí tyto služby: 

- zajištění dopravy do a ze stacionáře charitním automobilem (i klienti na invalidním 
vozíku) 

- nepřetržitý dohled a obsluhu po dobu pobytu 
- zajištění a příprava jídla a pití a pomoc při jejich podávání  
- pomoc při úkonech osobní hygieny 
- aktivizační činnost, zajištění přiměřeného programu během pobytu 
- individuální přístup (nejedná se o velkokapacitní zařízení) 
- pobyt v klidném venkovském prostředí (možnost pobytu na zahradě) 

Odlehčovací služba je důležitá i pro rodiny, které o své blízké pečují, ale z důvodu pobytu 
v zaměstnání, odpočinku od náročného celodenního dohledu či potřeby si vyřídit osobní 
záležitosti, dočasně potřebují zajistit péči a dohled u rodinného příslušníka. 

Pobyt v zařízení si musí uživatelé hradit (úhrada činí 20,- Kč/hod. + cena oběda) a všechny 
služby je nutné předem objednat. 

Zaměstnanci zařízení Červánky zorganizovali pro klienty 
výlet do Žlebů, kde navštívili zámek, prošli se okolo obory 
s bílými jeleny a zhlédli přehlídku dravých ptáků. Jednou 
z dalších akcí bylo tradiční předvánoční setkání spojené 
s vystoupením dětí z MŠ Kamarád v Pardubicích. Klienti 
také v rámci svého programu pomohli s výrobou drobných 
dárků, které bylo možno zakoupit během Tříkrálové sbírky. 

V zařízení Červánky pracovalo v roce 2009 5 zaměstnanců, 
kteří pečovali o 41 uživatelů a provedli 14 858 úkonů. V 2. 
polovině roku došlo k velkému nárůstu klientů, čímž se naplnila kapacita zařízení. Díky 
finanční podpoře Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci byly do zařízení nakoupeny 
další zdravotnické pomůcky. 
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Podpora samostatného bydlení a sociálně aktivizační činnosti 

K sociálním službám, které organizace v roce 2009 také poskytovala, patří podpora 
samostatného bydlení (středisko Pardubice) a sociálně aktivizační činnosti (středisko 
Třebosice). Vzhledem k tomu, že převážná část činností spadajících pod tyto služby je 
součástí osobní asistence nebo pečovatelské a odlehčovací služby, nebude již OCHPA v roce 
2010 tyto služby nabízet.   

Služba Počet 
zaměstnanců 

Počet 
uživatelů 

Podpora samostatného bydlení 2 7 

Sociálně aktivizační činnosti 2 44 

 

Kurzy zaměstnanců v sociálních službách: 

Stejně jako zdravotní sestry zúčastnily se i pracovnice v sociálních službách kurzů ke zvýšení 
kvalifikace a načerpání nových vědomostí a zkušeností v oblasti péče. Jednalo se hlavně o 
Kurz pro pracovníka v sociálních službách a Kurz komunika čních dovedností a zvládání 
psychické zátěže. 

 

Rekreační a ozdravné středisko Chotěborky:  

Rekreační a ozdravné charitní středisko v Chotěborkách nabízí celoročně ubytování až 20 
osobám. Je tedy vhodné především pro skupiny a početnější rodiny. Zařízení se nachází 
v klidné osadě poblíž Velichovek. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost. Uzavřený areál 
se skládá z několika budov, obytná budova je přizpůsobena potřebám tělesně postižených. 
Nej-větší zájem o pobyt v tomto středisku je o letních prázdninách, kdy jsou zde např. pořá-
dány letní dětské tábory. V době prázdnin probíhá v obci Chotěborské kulturní léto s hudeb-
ními a literárními programy, mimo jiné i proto, že osada je rodištěm Františka Xavera Duška, 
majitele pražské Bertramky a přítele W. A. 
Mozarta. 
 
Okolní krajina je ideální pro turistiku, cyklo-
turistiku i rekreační lyžování (běžky). Koupání je 
možné v blízkém rybníce ve Velkém Vřešťově. 
Přes osadu vede cyklostezka.  

Během pobytu se návštěvníkům nabízí i možnosti 
různých výletů např.: zámek Kuks s Braunovými 
sochami a Betlémem, zoo ve Dvoře Králové, 
kasematy v Josefově, železniční muzeum v Jaro-
měři,apod. 
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Tříkrálová sbírka 

Začátkem roku 2009 se konala již tradiční Tříkrálová sbírka, kterou podpořili jak město 
Pardubice, včele s primátorem Ing. Jaroslavem Demlem, tak Pardubický kraj zastoupený 
vicehejtmanem Ing. Romanem Línkem a radním 
Mgr. Miloslavem Macelou. Finančně sbírku 
podpořila Všeobecná zdravotní pojišťovna, a. s. 
Mediálními partnery byly Český rozhlas Pardubice 
a Pardubický deník. Velký dík patří kněžím, 
farníkům-dobrovolníkům a rodinám z pardubického 
vikariátu, kteří přispěli konkrétní pomocí při 
realizaci sbírky.  V rámci slavnostního zahájení 
přijeli tři králové na koních a nechybělo požehnání 
biskupa Mons. Josefa Kajneka koledníkům. 

Do sbírky bylo zapojeno 147 skupinek koledníků, kteří vybrali celkem 418 487,- Kč. Do této 
částky jsou zahrnuty výtěžky Tříkrálové sbírky jak z Pardubic a okolí, tak z Chrasti a Luže. 
Koledníci byli odměněni drobným dárky a občerstvením, které Oblastní charitě Pardubice 
poskytli sponzoři.    

Během celého týdne probíhal bohatý doprovodný program v Domě techniky v Pardubicích. 
V rámci tohoto programu se uskutečnil koncert Konzervatoře Pardubice, souboru Pernštýn, 
koncert manželů Zdvihalových, Klášterní scholy Cetiletých a závěrečný koncert pardubického 
chrámového sboru. Kromě řady koncertů se konaly besedy s odborníky, a sice beseda Mgr., 
Ing. V. Slámečky na téma „Podnikatelská etika“ a beseda o sociálních službách s radním Mgr. 
M. Macelou a primářem geriatrického centra v Pardubicích MUDr. Ivo Burešem. Česká 
asociace sester Především pro mladší účastníky nechyběla simultánní šachová partie, kterou 
vedl Mgr. Josef Sýkora.                                                           

Vybrané peníze použila charita na tyto účely: 

� nákup zdravotnických pomůcek pro zdravotní službu 
� dar rodině, která se ocitla v tíživé životní situaci 
� nákup Fordu Transit 2,0 TSSI – pro rozvoj klientů odlehčovacího zařízení Červánky 

v Třebosicích (částečně hrazeno i z jiných zdrojů) 
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Další aktivity 

Projekt Communem reddere 

je jedním z dalších projektů financovaných Evropským sociálním fondem, na němž Oblastní 
charita Pardubice spolupracuje s Caritasverband in Osnabrück. Cílem tohoto projektu je 
zpracování know-how v oblasti systému šíření sociálních služeb i v menších obcích (do 1000 
obyvatel) a na základě těchto poznatků rozšířit dostupnost nabízených sociálních služeb 
v malých obcích.  
 
Partnerská Charita Osnabrück má se zajišťováním takových služeb dlouhodobou zkušenost. 
Model jejich práce je založen na partnerství s místními organizacemi.  
 

Projekt byl zahájen v červnu 2009 a jeho ukončení je plánováno v roce 2010.  

V srpnu a září 2009 proběhla 1. etapa projektu, a sice studijní cesta vedoucích pracovníků 
OCHPA do Osnabrücku, jejímž cílem bylo získání informací a předání zkušeností v zajiš-
ťování péče o občany v malých obcích. Na tuto cestu navázala v září 2009 3 denní návštěva 
partnerské organizace v ČR, jejíž součástí bylo seznámení s poskytování sociálních služeb 
OCHPA, návštěva jejích jednotlivých středisek a přednáška německých partnerů o systému 
sociálních služeb v Německu určená odborné veřejnosti.     

V roce 2010 bude projekt pokračovat pořádáním 
workshopů v obcích do 1000 obyvatel, které budou 
určeny již pro širokou veřejnost. Na základě zkušeností 
z Německa by chtěla OCHPA rozšířit dostupnost 
sociálních služeb i v malých obcích. 

Zahraniční pomoc a pomoc misijním stanicím 

Oblastní charita Pardubice se od svého založení v roce 
1992 vedle své hlavní činnosti snaží podle svých 
možností pomáhat misijním stanicím v chudých částech světa. Jedná se především o finanční 
podporu od jednotlivých dárců a oblastní charity samé (skrze prodej známek) a věcnými dary 
(skrze zapojení do celostátních sbírek organizovaných Charitou ČR).  

Sběr a prodej použitých známek 

 
Sběrem a prodejem použitých známek OCHPA pravidelně finančně přispívá misijním sta-
nicím. Prodej a převedení výtěžku na misijní stanice zajišťuje zahraniční filatelistická stanice 
jezuitů v Anglii, na kterou se známky odesílají. V minulosti již bylo takto odesláno několik 
desítek balíčků známek. Základní přípravu známek ke zpracování provádí dobro-volníci 
z pardubické farnosti. Jejich práci již několik let koordinuje paní Karla Jiroutová. Význam-
ným partnerem pro sběr známek je pro nás Základní škola Npor. Eliáše v Pardubicích-Polabi-
nách, kde se této činnosti dlouhodobě věnují děti pod vedením pana učitele Mgr. Josefa 
Sýkory. Odměnou za tuto práci je sběratelům kromě drobných věcných dárků. 
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Sběr šatstva 

Také v roce 2009 probíhal ve spolupráci s Diakonií Broumov pravidelný sběr šatstva, 
který byl pořádán každý měsíc na hlavním nádraží v Pardubicích. Sesbírané šatstvo, staré 
brýle a potřeby pro domácnost byly odeslány do Broumova k dalšímu využití. Tato služba se 
již několik let těší velkému zájmu občanů. 

Pomoc při humanitárních katastrofách 

Nedílnou součástí charitní činnosti je i pomoc při humanitárních katastrofách v ČR i zahra-
ničí. OCHPA disponuje zařízeními např. čerpadly, odvlhčovači, které půjčujeme při povod-
ních. Pomoc zahraniční podporujeme finančními příspěvky z výnosů charity (Tříkrálová 
sbírka, vlastní činnost) a příspěvky od jednotlivých dárců. 

Propagace a osvětová činnost 

Propagaci a osvětovou činnost provádí OCHPA různými formami, ať už prostřednictvím tisku 
a regionálního vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tak besedami a přednáškami pro veřej-
nost. O své činnosti informujeme i prostřednictvím Radničního zpravodaje města Pardubice, 
Farního zpravodaje, ve zpravodajích okolních obcí.  

K největší akci v roce 2009 patřily již tradičně Tříkrálové dny v Domě techniky v Pardubi-
cích, které tvořily doprovodný program Tříkrálové sbírky. Návštěvníkům byl nabídnut jak 
kulturní tak vzdělávací program ze sociální a zdravotní oblasti.  

K propagaci a osvětě přispěly i první workshopy o sociálních službách poskytovaných 
v obcích do 1000 obyvatel, které se konaly v rámci probíhajícího projektu Communem 
reddere. Tyto workshopy budou pokračovat až do května 2010. 

Kromě malých obcí jsme navštívili i kluby seniorů, kde jsme informovali o naší činnosti. 

Během celého roku jsme se podíleli na tvorbě střednědobého plánu Pardubického kraje a na 
tvorbě Komunitního plánu města Pardubic. 

Pro klienty našich středisek v Lázních Bohdaneč a Třebosice jsme uspořádali vánoční a 
velikonoční setkání.  

Naši organizaci a činnost jsme opakovaně prezentovali v pořadu Českého rozhlasu Pardubice 
v pořadu „Máme hosty“ a rovněž pravidelně publikujeme články o naší činnosti v tisku. 
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Zpráva o hospodaření 

Platby, dotace a finanční příspěvky v roce 2009 

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 

� International Power Opatovice, a. s. 
� Nadace Charty 77 - Konto Bariéry 
� Nadace Taťány Kuchařové - Krása 

pomoci 
� Veselý senior, nadační fond 

 
 
Zdravotnické pomůcky 

 

Finančně nás v roce 2009 nejvíce podpořili:  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Pardubický kraj 
Magistrát města Pardubice 
Město Holice 
Město Lázně Bohdaneč 
Obec Moravany 
INTERNATIONAL POWER OPATOVICE, a. s. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, pobočka Pardubice 
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Zpráva auditora  
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Poděkování 

Firmy a nadace: 
 
International Power Opatovice, a. s.  
Nadace Charty 77 - Konto Bariéry  
Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci 
 
Významní dárci věcných darů:  
 
Česká spořitelna, a. s., pobočka Pardubice 
Kooperativa pojišťovna, a. s. Pardubice 
GOLDFEIN CZ, s. r. o. 
PAVLÍK papírnictví Pardubice, v. o. s. 
AFI PALACE Pardubice 
Supermarket Globus Pardubice 
Billa, s. r. o. 
Lidl ČR, v. o. s. 
Quelle Service, s. r. o. 
Služby města Pardubice 
Rykobito, s. r. o. 
Golem CZ, s. r. o. 
MPH Medical Devices, s. r. o. 
Kávoviny, a. s. Pardubice 
ESO KOVOŠROT, s. r. o. 
 
Dále nás podporují: 
 
Dopravní podnik města Pardubic, a. s. 
Dům techniky Pardubice, s. r. o. 
M-Byt nábytek, s. r. o. 
Auto Přibyl J+J, s. r. o. 
Autoservis Vítězslav Bukač 
Pardubická tiskárna SILUETA, s. r. o. 
Salomon family, o. p. s. 

Český rozhlas Pardubice 
Pardubický deník 
Mladá fronta – Sedmička 
 

 Děkujeme těmto dobrovolníkům: 
 
Ing. Věře Novotné, Ing. Haně Demlové, Mgr. Marii Kašparové, Ing. Janu Rohlíkovi, Ing. 
Zdeňku Nejezchlebovi, Ing. Antonínu Rejlkovi, paní Karle Jiroutové, Mgr. Josefu Sýkorovi, 
paní Martě Horodyské, paní Marii Žákové, paní Mileně Kvasničkové, skautům a skautkám 2. 
oddíl 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 
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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.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 
 
Vedoucí sociálních služeb: Hana Seidlová  
                                     Mobil: 775 296 845   
                                     E-mail: seidlova@charitapardubice.cz 

Staniční sestra: Markéta Vašková (Holicko, Moravany, Býšť, Sezemice)  
                       Mobil: 775 296 830  
                       E-mail: vasko.marketa@seznam.cz 
                              
Fundraising, P.R.: Mgr. Hana Vostrovská  
                          Mobil: 775 296 842   
                          E-mail: vostrovska@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                               
 
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 
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Středisko Moravany  
Vedoucí střediska: Romana Hukalová   
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: Alena Šilarová   
Třebosice 10, 530 02 Pardubice  
Tel.: 466 970 227  
Mobil: 775 296 835  
E-mail: trebosice@charitapardubice.cz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


