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ÚVOdNÍ
slOVO

vážení	přátelé,
srdečně	vás	zdravím	a	dovoluji	si	vám	předložit	zprávu	o	činnosti	hospodaření	

oblastní	charity	pardubice	za	rok	2010.	byl	to	opravdu	náročný	i	požehnaný	rok.
na	několika	řádcích	není	možné	vyjmenovat	všechny	radosti	a	strasti	tak	velké	

organizace,	ale	zvláště	některé	nové	a	rozšiřující	se	projekty	stojí	za	zmínku.
z	nových	projektů	jsme	otevřeli		10.	7.	2010	rodinné	centrum	dar	v		luži,	a	za-

čali	jsme	přípravy	na	vybudování	rodinného	a	vzdělávacího	centra	v	holicích.	ro-
dinná	centra	zabraňují	sociálnímu	vyloučení	rodičů	na	rodičovské	dovolené.

dále	jsme	od	1.	10.	2010	otevřeli	novou	sociální	službu	„sanaci	rodin“	a	to	pro	
území	pardubic,	holic,	luže	a	okolí,	ve	které	pracujeme	s	ohroženými	 rodinami	
odebráním	dítěte	do	ústavní	péče.	od	1.	9.	2010	jsme	otevřeli	dobrovolnické	cen-
trum,	ve	kterém	se	snažíme	získat	dobrovolníky	nejen	pro	naše	služby	a	akce	ob-
lastní	charity	v	pardubicích.

v	roce	2010	se	nám	podařilo	rozšířit	domácí	zdravotní	a	hospicovou	péči	i	pe-
čovatelskou	službu	v	pardubicích.	dále	se	rozšiřuje	osobní	asistence	a	odlehčova-
cí	služba	červánky		v	třebosicích,	kde	se	nám	podařilo	upravit	další	místnost	pro	
naše	klienty	a	tak	rozšířit	kapacitu	zařízení.

	Účastnili	jsme	se	i	několika	evropských	projektů:		ukončili	jsme	projekt	Com-
mune	 reddere,	 ve	 kterém	 jsme	 zpracovali	 know-how	 v	 oblasti	 systému	 šíření	
sociálních	 služeb	 i	 v	 menších	 obcích/do	 1000	 obyvatel/.	vstoupili	 jsme	 do	 pro-
jektu	profesionální	pečovatelé,	kde	se	podílíme	na	tvorbě	výukových	materiálů	
–	publikací	pro	zaměstnance	pracující	v	přímé	péči	a	rovněž	instruktážního	dvd	
pro	pečující	rodiny.	uspořádali	jsme	symposium	ama	s	naší	partnerskou	charitou	
z	osnabrucku	v	hradci	králové	na	 téma	„nabídky	a	 formy	bydlení	pro	staré	 lidi	
vyžadující	péči“.

všechny	výše		uvedené	výzvy,	které	před	nás	rok	2010	nachystal	jsme	zvládli	
na	základě	obětavé	práce	všech	pracovníků,		dobrovolníků	a	sponzorů	oblastní	
charity	pardubice.	jim	a	všem,	kteří	nás	nějakým	způsobem	podpořili	patří	velký	
dík.	velký	dík	patří	i	nebeskému	otci	za	jeho	podporu,	protože	„bez	božího	požeh-
nání,	marné	lidské	namáhání“.

s	přátelským	pozdravem	mgr.	marie	hubálková		
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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	byla	zřízena	v	červnu	1992	tehdejším	královéhra-
deckým	biskupem	mons.	karlem	otčenáškem.	jejím	základním	úkolem	je	posky-
tovat	 služby	 potřebným	 lidem	 v	 sociální,	 hmotné	 nebo	 duchovní	 nouzi,	 lidem	
nemocným	a	trpícím.

během	18leté	činnosti	rozvinula	oChpa	tyto	služby:	charitní	ošetřovatelskou	
službu,	domácí	hospicovou	péči,	charitní	pečovatelskou	službu,	osobní	asistenci	
a	 odlehčovací	 službu.	v	 roce	 2010	 se	 oChpa	 zaměřila	 na	 pomoc	 rodinám,	 a	 to	
v	rámci	nové	sociální	služby	sanace	rodiny,	či	otevřením	mateřského	centra	dar	
(děti	a	rodiče)	v	luži.

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 6 středisek v širokém okolí:
(Pardubice, Lázně Bohdaneč, Holice, Moravany a Třebosice, Luže – MC DaR) 

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,	uher-
sko,	Úhřetická	lhota.
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Středisko Holice 
spádové	 obce:	 borek,	 bukovina	 nad	 labem,	 býšť,	 časy,	 Choteč,	 Chvoje-
nec,	 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,	němči-
ce,	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	 ošetřovatel-
skou	péči	a	rehabilitaci	přímo	v	domácím	prostředí	nemocných.

hlavním	 cílem	 Chos	 je	 poskytovat	 komplexní	 ošetřo-
vatelskou	 péči	 potřebný	 lidem	 v	 jejich	 domácím	 prostře-
dí,	pomáhat	nemocným	zvládat	 jejich	zdravotní	handicap	
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	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 (17 v HPP),	 z	 toho	
6 sester	 působí	 na Holicku.	 v	 roce	 2010	 poskytla	 Chos	 péči	 599 klientům,	
u		kterých	uskutečnila	50 216 návštěv.	

zdravotní	sestry	se	zúčastnily	během	roku	několika	kurzů	ke	zvýšení	kvalifika-
ce	a	načerpání	nových	vědomostí	a	zkušeností	v	oblasti	péče.	jednalo	se	hlavně	
o	Kurz paliativní péče	v	hospici	v	červeném	kostelci,	kurzy	Ošetřování žilních 
vstupů, Zavádění a péče o port, Ošetřování ran, Duchovní dimenze zdravot-
níka	apod.

Půjčování zdravotnických pomůcek
klientům	 půjčujeme	 zdravotnické	 pomůcky	 jako	 např.	 polohovací	 postele,	

antidekubitní	matrace,	chodítka,	vozíky,	podložní	mísy	apod.	pomůcky	jsou	půj-
čovány	 za	 úhradu	 určenou	 na	 jejich	 opravy.	v	 roce	 2010	 se	 nám	 podařilo	 díky		
finanční	 podpoře	 International Power Opatovice, a. s. a Nadačního fondu  
Veselý senior zakoupit	další	pomůcky	(el.	polohovací	postele,	antidekubitní	mat-
race,	schodolez	apod.)
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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.	

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.	

lidí	 (pacientů	 v	 terminálním	 stádiu	 nemoci	 a	 jejich	 rodin),	 kteří	 mají	 zájem	
o	domácí	hospicovou	péči,	stále	přibývá.	v	roce	2010	měla	oChpa	v	domácí	hos-
picové	péči již  52 klientů.

v	červnu	2010,	v	rámci	Týdne hospicové péče,	uspořádaly	Charity	pardubické-
ho	kraje	ve	spolupráci	s	krajským	úřadem	odbornou	konferenci	k	tomuto	tématu.	
o	konferenci	byl	z	řad	odborné	i	laické	veřejnosti	velký	zájem.	mezi	přednášejícími	
byli	primář	hospice	v	červeném	kostelci	mudr.	jan	král,	ředitelka	gerontologic-
kého	centra	doc.	mudr.	iva	holmerová,	phd.,	zakladatelka	chrudimského	hospice	
mudr.	marie	blažková,	dále	doc.	mudr.	thdr.	mgr.	max	kašparů,	phd.,	mudr.	viola	
svobodová,	mudr.	jana	svobodová	a	další.	jednotlivé	přednášky	byly	věnovány	
různým	aspektům	hospicové	a	paliativní	péče.	

FiNANcOVÁNÍ chOs A dhP
Chos	i	dhp	jsou	poskytovány	na	základě	indikace	lékaře	a	jsou	plně hrazeny	

zdravotními	pojišťovnami.	
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sOciÁlNÍ služby

Charitní pečovatelská služba
oChpa	poskytuje	charitní	pečovatelskou	službu	na	základě	zákona	o	sociál-

ních	službách	č.	108/2006	sb.	Charitní	pečovatelská	služba	pomáhá	osobám	se	
zdravotním	postižením	a	seniorům	důstojně	žít	svůj	život	co	nejdéle	ve	svém	do-
mácím	 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.	

domácí	pečovatelskou	službu	poskytujeme	i	o	sobotách	a	nedělích	podle	po-
třeb	klienta.	mimoto	zprostředkováváme	služby,	které	přímo	neposkytujeme,	ne-
boť	nepatří	k	sociálním	službám,	které	však	úzce	souvisí	s	péčí	o	klienty	(pedikúra,	
masáže,	služby	kadeřnice	apod.)

 

Středisko Počet 
zaměstnanců

Počet 
uživatelů

Počet 
vykonaných 

návštěv
pardubice 13 184 15	592

lázně	bohdaneč 4 68 9	297
moravany 4 48 5	856

holice 5 66 11	035
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 Osobní asistence

Charitní	osobní	asistence	je	sociální	služba,	kterou	poskytuje	charit-
ní	středisko	pardubice	osobám	s	tělesným,	zdravotním	nebo	kombino-
vaným	postižením,	rodinám	s	dítětem	(dětmi)	a	seniorům.	osobní	asis-
tenti	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	samostat-nost	klienta,	rozvíjet	a	podporovat	jeho	psy-
chické	a	fyzické	schopnosti,	umožnit	mu	zapojení	do	sociálního	a	kul-
turního	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	2010	pracovalo	v	oChpa	9 osobních asistentů,	kteří	pomá-
hali	15 klientům,	u	kterých	vykonali	1931	návštěv.

Osobní asistence u dětí s postižením

vznikla	ve	spolupráci	s	dětským	centrem	veská	u	pardubic.	zajišťu-
jeme	asistenci	u	dětí	se	zdravotním	postižením	a	umožňujeme	jim	tak	
integraci	do	školských	zařízení,	a	tím	život	mezi	ostatními	dětmi.	v	roce	
2010	jsme	poskytovali	asistenci	jednomu	dítěti	školního	věku,	které	na-
vštěvuje	zš	a	praktickou	školu	svítání	v	pardubicích.
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Odlehčovací služba

odlehčovací	 službu	 poskytuje	 oChpa	 terénní	 a	 ambulantní	 formou.	 Centrem	
ambulantní	odlehčovací	služby	je	zařízení	červánky	u	sv.	jana	nepomuckého	v	tře-
bosicích.	odlehčovací	služba	slouží	jak	osobám,	které	vzhledem	k	svému	zdravotní-
mu	stavu	potřebují	stálou	péči	nebo	dohled,	tak	rodinám	pečujícím	o	tyto	osoby.

Červánky u sv. Jana Nepomuckého v Třebosicích

je	víceúčelové	zařízení	určené	již	pro	ca.	30	klientů	(od	roku	2010)	–	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,	kte-
ří	takto	udržují	kontakty	s	vrstevníky	a	společností.	Stacionář je otevřen každý 
všední den od 7:00 – 16:00 h. a uživatelům nabízí tyto služby:

	 •	 zajištění	dopravy	do	a	ze	stacionáře	charitním	automobilem		
	 	 (i	klientům	na	invalidním	vozíku)

	 •	 nepřetržitý	dohled	a	obsluhu	po	dobu	pobytu

	 •	 zajištění	a	příprava	jídla	a	pití,	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	 nároč-
ného	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	ca.	300,-	
kč/den	+	cena	oběda)	a	všechny	služby	je	nutné	předem	objednat.

v	zařízení	červánky	pracovalo	v	roce	2010	8 zaměstnanců,	kte-
ří	pečovali	o	40 uživatelů	a	provedli	28 972 úkonů.

aby	byl	pobyt	a	program	v	červáncích	pro	uživatele	co	nejpest-
řejší,	připravili	pro	ně	zaměstnanci	zařízení	během	roku	několik	za-
jímavých	akcí.	mezi	ně	patřilo	velikonoční	a	vánoční	tvoření,	pečení	
cukroví,	výroba	dárkových	předmětů	pro	návštěvníky	tříkrálového	
doprovodného	programu.	dále	se	v	tomto	roce	v	letních	měsících	

uskutečnili	dva	výlety,	a	to	do	slatiňan,	kde	byla	pro	klienty	připravena	prohlídka	
zámku	a	zámeckého	parku,	a	do	lázní	bohdaneč.	mezi	již	tradiční	oblíbené	akce	
patří	vystoupení	kouzelníka	a	vánoční	besídka	dětí	z	mš	kamarád	v	pardubicích.	
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 Kurzy zaměstnanců v sociálních službách

stejně	jako	zdravotní	sestry	zúčastnily	se	i	pracovnice	v	sociálních	službách	kur-
zů	ke	zvýšení	kvalifikace	a	načerpání	nových	vědomostí	a	zkušeností.	 jednalo	se	
hlavně	o	Kurz pro pracovníka v sociálních službách a	kurzy	Domácí hospicová 
péče, Principy a standardy činnosti Charity a jejich aktuální vývoj, Zvládání 
agrese,	apod.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (sanace rodiny)

od	1.	10.	2010	poskytuje	oChpa	novou sociální	službu	sociálně	aktivizační	služ-
by	pro	rodiny	s	dětmi	(sanace	rodiny),	jejímž	cílem	je	poskytovat	pomoc	a	podporu	
rodinám	s	dětmi,	jejichž	vývoj	je	ohrožen	v	důsledku	dopadů	obtížné	životní	situ-
ace,	kterou	rodiče	nedokážou	sami	bez	pomoci	překonat,	a	u	kterých	existují	další	
rizika	ohrožení	jejich	vývoje.	nabídkou	odborných	sociálních	služeb	směřujeme	ke	
stabilizaci	rodinné	situace	uživatelů	a	napomáháme	tím	k	setrvávání	dítěte	ve	své	
původní	rodině.	služby	jsou	poskytovány	terénní formou.	při	práci	s	rodinami	spo-
lupracujeme	s	odbory	sociálně-právní	ochrany	dětí	v	pardubicích,	Chrudimi	a	holi-
cích.

sociální	pracovníci	pomáhají	poradenstvím,	při	sociální	 integraci	rodin,	nabíd-
kou	volnočaso-vých	aktivit	pro	děti,	při	nichž	se	rozvíjí	motorické,	psychické	a	soci-
ální	dovednosti,	doučováním	apod.	

rodičům	nabízíme	podporu	a	nácvik	 rodičovských	dovedností	a	hospodaření	
s	financemi,	pomoc	s	vytvářením	vyrovnaného	měsíčního	rozpočtu	a	jeho	dodržo-
váním.	rodinám	s	handicapovaným	dítětem	půjčujeme	zdravotní	pomůcky	apod.

v	rámci	této	služby	jsme	připraveni	pomoci	rodičům	v	případě	odebrání	dítěte	
do	ústavní	výchovy,	nebo	zařízení	pro	děti,	kdy	se	snažíme	napomoci	při	úpravě	
rodinného	prostředí	(úprava	domácích	a	sociálních	podmínek	tak,	aby	mohlo	dojít	
k	navrácení	dítěte	do	původní	rodiny),	s	vyřízením	sociálních	dávek	a	zprostředko-
vání	odborného	poradenství.

od	registrace	služby,	tedy	1.10.2010,	pracovali	v	sanaci	rodiny	2 sociální pracov-
níci na	poloviční	úvazek.	tito	pracovníci	dojížděli	do	2	rodin,	ve	kterých	uskutečnili	
za	2	měsíce	poskytování	služby	celkem	52 návštěv.	
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Dobrovolnické centrum Oblastní charity Pardubice

v	rámci	oblastní	charity	pardubice	působí	dobrovolnické	centrum	od	září	2010.	
činnost	dobrovolníků	je	zaměřena	na	pomoc	při	organizaci	a	realizaci	volnočaso-
vých	aktivit	pro	seniory	a	pro	handicapované.	dále	jsme	začali	rozvíjet	spolupráci	
pro	děti	a	mládež	na	zš	a	sš	v	rámci	osvěty	v	oblasti	dobrovolnictví.	v	následujícím	
roce	bychom	chtěli	navázat	spolupráci	se	studenty	voš	a	vš	sociálních	a	zdravot-
ních	oborů.

dC	nabízí	dobrovolníkům	uplatnění	při	jednorázových	akcích,	pravidelných	ak-
tivitách	a	v	provozně	technické	sféře.	dobrovolníci	pomáhají	při	výběru	šatstva	do	
humanitárního	šatníku	diakonie	broumov	a	při	propagaci	nově	založeného	dC.

největší	počet	dobrovolníků	se	podílel	na	přípravě	tříkrálové	sbírky	2011.

Mateřské centrum DaR (Děti a rodiče) v Luži
nové	středisko,	mateřské	centrum	dar,	otevřela	oChpa	ve	spolupráci	s	městem	

luže,	v	červenci	2010.	na	provozu	centra	a	jeho	pestrém	programu	se	aktivně	podílí	
samy	maminky	z	luže	a	okolí.

mateřské	centrum	se	nachází	v	budově	bývalé	základní	umělecké	školy	v	ulici	
u	stadionu	257.	k	dispozici	je	zde	šatna,	2	vytápěné	místnosti	s	hračkami,	bazén-
kem	s	balónky,	se	skluzavkou	a	malou	trampolínou.	v	jedné	z	místností	je	i	klavír.

	mateřské	centrum	je	určeno	jak	pro	maminky	na	mateřské	či	rodičovské	dovo-
lené	a	jejich	děti,	tak	pro	tatínky	a	prarodiče,	tedy	pro	všechny,	kteří	chtějí	se	svými	
ratolestmi	aktivně	trávit	volný	čas.	

každé	 úterý	 odpoledne,	 ve	 středu	 a	 v	 pátek	 dopoledne	 je	 centrum	 otevřeno	
a	v	rámci	pravidelného	programu	se	nabízí	pohádkové	čtení	dětem,	hraní	divadla,	
pohybové	aktivity	v	tělocvičně	(tanečky,	zpívánky,	hopsánky).	hojně	navštěvovaná	
jsou	tvořivá	dopoledne,	zaměřená	na	poznávání	přírody,	pozorování	jejího	řádu,	po-
vídání	si	o	tradicích	a	aktuálních	svátcích	během	roku,	vyrábění	z	přírodnin	a	přírod-
ních	materiálů	apod.	maminky	se	jednou	týdně	schází	na	„čaji	o	páté“,	kde	si	u	čaje	
nebo	kávy	mohou	v	klidu	popovídat	o	svých	starostech	a	radostech.	pravidelný	pro-
gram	doplňují	jednorázové	sobotní	akce	pro	rodiny.
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 meZiNÁROdNÍ PROjekty

Projekt Communem reddere

je	 jedním	 z	 dalších	 projektů	 financovaných	 evropským	 sociálním	 fondem,	 na	
němž	oblastní	charita	pardubice	spolupracuje	s	Caritasverband	in	osnabrück.	Cí-
lem	 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.	

Projekt byl zahájen v červnu 2009 a ukončen 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	
návštěva	partnerské	organizace	v	čr,	jejíž	součástí	bylo	seznámení	s	poskytováním	
sociálních	služeb	oChpa.			

v	roce	2010	projekt	pokračoval	svojí	2.	fází,	a	to	pořádáním	8	workshopů	v	ob-
cích	do	1000	obyvatel,	které	byly	určeny	široké	veřejnosti.	těchto	workshopů	se	zú-
častnilo	ca.	100	lidí,	a	to	jak	z	řad	občanů,	tak	také	z	řad	zastupitelů	obcí.	Účastníci	
kladně	 hodnotili	 především	 zprostředkování	 nových	 informací,	 zaujal	 je	 i	 rozsah	
nabízených	sociálních	služeb	oChpou	a	jejich	propojení	s	ošetřovatelskou	službou	
a	domácí	hospicovou	péčí,	v	neposlední	řadě	i	dostupnost	a	garance	individuálního	
přístupu	k	potřebám	každého	uživatele.
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Projekt AMA – Nabídky a formy bydlení  
pro staré lidí vyžadující péči
(angebote	und	Wohnformen	für	pflegebedürftige	menschen	im	alter)	

	
Cílem	 tohoto	 mezinárodního	 projektu	 je	 především	 výměna	 informací	 o	 na-

bídce	péče	a	formách	bydlení	starých	lidí	vyžadujících	péči,	a	to	v	zemích	partnerů	
účastnících	se	projektu.	v	každé	z	členských	zemí	eu	má	pomoc	různý	charakter.	
velmi	rozdílné	jsou	i	systémy	péče	a	financování	sociálních	služeb	poskytovaných	
seniorům.	vzájemnou	výměnou	informací	by	se	měla	dále	rozšiřovat	nabídka	péče,	
chtěli	bychom	rovněž	najít	a	využít	možnosti	mezinárodní	spolupráce,	a	tím	vytvořit	
předpoklady	pro	zlepšení	systému	pomoci	a	zajištění	dobré	péče	seniorům.

Úvodem	celého	projektu	bylo	symposium,	konané	ve	dnech	12.	–	15.	10.	2010	
v	 	hradci	králové,	 jehož	cílem	bylo	navázání	dlouhodobé	nadnárodní	spolupráce	
mezi	partnery.		získané	poznatky	v	oblasti	péče	o	seniory	by	měly	být	dále	poskyt-
nuty	a	projednány	s	regionálními	politiky	a	dále	využity	ve	stávajících	nebo	nově	se	
rozvíjejících	konceptech	péče.

hlavní	 pozornost	 bude	 spočívat	 na	 evropské	 dimenzi	 zmíněné	 problematiky.	
s	ohledem	na	stále	užší	společný	růst	eu	budou	součástí	programu	i	aktuální	dis-
kuze	a	jednaní	v	oblasti	zdravotní	politiky	(např.	pracovní	síla	ve	zdravotnictví,	roz-
dílnost	úrovně	zdravotnictví	v	jednotlivých	regionech	a	zemích	eu)	a	problematika	
demografického	vývoje	a	změn	s	ním	souvisejících.	sympozium	je	výchozím	bo-
dem	dalších	aktivit,	které	budou	společně	projednány.
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 Partneři projektu

	 •	 Caritasverband	für	die	diözese	osnabrück	e.v.	(německo)	
	 •	 oblastní	charita	pardubice	
	 •	 Caritas	linz	(rakousko)	
	 •	 zorggroep	meander	(nizozemí)	
	 •	 Caritasverband	für	die	diözese	rottenburg-stuttgart	e.v.	
	 	 	(německo)	
	 •	 Caritasverband	für	das	erzbistum	berlin	e.v.	(německo)			
	 •	 Caritasverband	für	die	diözese	paderborn	e.v.	(německo)	
	 •	 deutscher	Caritasverband	e.v.	hauptvertretung	brüssel			

k	problémům,	které	bude	muset	evropská	společnost	při	péči	o	staré	lidi	v	nej-
bližších	letech	řešit,	patří	jednak	její	zajištění	pro	stále	rostoucí	počet	lidí,	přičemž	je	
nutné	hledat	cesty	k	získání	odborného	personálu.	Charita,	jako	jeden	z	největších	
poskytovatelů	sociálních	služeb,	se	snaží	pružně	reagovat	na	důsledky	demografic-
kého	vývoje	v	evropě	a	hledat	nové	cesty,	jak	zajistit	dostatečnou	péči	a	důstojné	
životní	podmínky	starým	a	nemocným	lidem.

Profesionální pečovatelé

nový	projekt,	na	kterém	oChpa	od	konce	loňského	roku	spolupracuje,	je	mezi-
národní	projekt	„profesionální	pečovatelé“	rovněž	finančně	podpořený	esf.	realizá-
torem	projektu	je	diecézní	charita	hradec	králové.

partneři	projektu,	kteří	mají	dlouhodobé	zkušenosti	v	oblasti	poskytování	pečo-
vatelských	služeb,	si	vytyčili	2	hlavní	cíle.	prvním	z	nich	je	přenesení	zahraničního	
osvědčeného	know-how	z	oblasti	péče	o	seniory	a	managementu	charitních	orga-
nizací,	jeho	aplikace	do	prostředí	české	republiky,	posílení	kompetencí	řídících	pra-
covníků	 nestátních	 neziskových	 organizací	 (nno),	 a	 to	 prostřednictvím	 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,	rovněž	i	instruk-
tážní	dvd,	kde	bude	podrobně	popsán	Model plánování péče dle M. Krohwinkel.	
v	 	 publikacích	 se	 objeví	 témata	 jako	 např.	 dokumentace	 péče	 a	 plánování	 péče,	
koncept	péče	zařízení,	práce	se	životopisem	klienta,	doprovázení	umírajících,	pod-
pora	rodiny	při	péči	o	člověka	s	demencí	apod.	výukové	materiály	budou	poskytnu-
ty	všem	zájemcům	z	řad	odborné	i	laické	veřejnosti.

	
Partneři projektu

•	 diecézní	katolická	charita	hradec	králové	
•	 Caritas	–	vyšší	odborná	škola	sociální	olomouc	
•	 slovenská	katolická	charita	bratislava	
•	 diecézní	charita	Würzburg
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 třÍkRÁlOVÁ sbÍRkA

do	nového	roku	2010	vstoupila	oChpa	již	tradiční	celostátní	tříkrálovou	sbír-
kou,	 kterou	 podpořili	 jak	 město	 pardubice,	 včele	 s	 primátorem	 ing.	 jaroslavem	
demlem,	tak	i	pardubický	kraj	zastoupený	vicehejtmanem	ing.	romanem	línkem	
a	radním	mgr.	miloslavem	macelou.	finančně	sbírku	podpořila	všeobecná	zdra-
votní	pojišťovna,	a.	s.	mediálními	partnery	byly	český	rozhlas	pardubice	a	pardu-
bický	deník.	velký	dík	patří	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	
400	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	 bohatý	 doprovodný	 program	 v	 domě	 tech-
niky	 v	 pardubicích.	 v	 rámci	 tohoto	 programu	 se	 uskutečnilo	 několik	 koncertů	
–	koncert	konzervatoře	pardubice,	koncert	manželů	zdvihalových	a	 jejich	žáků,	
tříkrálový	 koncert	 žáků	 zuš	 pardubice-polabiny	 a	 závěrečný	 koncert	 pardubic-
kého	chrámového	sboru.	nechyběly	zajímavé	přednášky	a	besedy,	a	sice	beseda	
mgr.,	 ing.	v.	 slámečky	 na	 téma	 „Přátelství je stejně tajemný cit jako láska“–	
přednáška	p.	phdr.	r.	martinka	„Vánoční poselství ikon“,	„Křesťané a pacifis-
mus“	s	phdr.	j.	rokytou		a	beseda	o	sociálních	službách	s	radním	mgr.	m.	mace-
lou.	o	své	zážitky	z	putování Řeckem	se	s	námi	podělila	paní	ing.	věra	novotná.	
samozřejmě	nechyběla	již	tradiční	simultánní šachová partie,	kterou	opět	vedl	
mistr	evropy	mgr.	josef	sýkora.	velký	úspěch	však	měla	vystoupení	herců	výcho-
dočeského	divadla,	manželů	novotných,	zdenka	rumpíka,	a	lídy	vláškové,	s	ná-
zvem	„Malé vzpomínání pardubických herců“ a „My a naše divadlo“,	kde	se	
s	účastníky	podělili	o	své	zážitky,	zkušenosti	a	vzpomínky	ze	své	herecké	kariéry.																																																		

Vybrané peníze použila charita na tyto účely:
nákup	zdravotnických	pomůcek	pro	domácí	hospicovou	péči
dar	rodině	v	tíživé	životní	situaci	a	humanitární	pomoc	do	zahraničí	(haiti)
vybavení	nově	zřízeného	mateřského	centra	dar	v	luži
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 dAlšÍ AktiVity

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	čás-
tech	světa.	jedná	se	především	o	finanční	podporu	od	jednotlivých	dárců	a	Chari-
ty	samé	(skrze	prodej	známek)	a	věcnými	dary	(zapojením	do	celostátních	sbírek	
organizovaných	Charitou	čr).	

sběr brýlí a použitých známek

sběrem	 a	 prodejem	 použitých	 známek	 oChpa	 finančně	 přispívá	 misijním	
stanicím.	prodej	a	převedení	výtěžku	 na	misijní	 stanice	 zajišťuje	zahraniční	fila-
telistická	 stanice	 jezuitů	 v	 anglii.	 v	 2.	 polovině	 srpna	 odeslala	 oChpa	 statisíce	
zpracovaných	a	roztříděných	starých	poštovních	známek	do	kláštera misijních 
benediktýnů v německém Münsterschwarzachu.	

základní	 přípravu	 známek	 ke	 zpracování	 provádí	 dobrovolníci	 z	 pardubické	
farnosti.	 jejich	práci	 již	několik	 let	koordinuje	paní	karla	jiroutová.	významným	
partnerem	pro	sběr	známek	je	pro	nás	základní	škola	npor.	eliáše	v	pardubicích-
polabinách,	kde	se	této	činnosti	dlouhodobě	věnují	děti	pod	vedením	pana	učite-
le	mgr.	josefa	sýkory.	

benediktýni	získávají	finanční	prostředky	pro	misijní	činnost	mimo	jiné	právě	
prodejem	 starých	 poštovních	 známek	 na	 burzách	 a	 aukcích	 sběratelů.	 dle	 slov	
opata	kláštera	br.	stephana	veitla	osb,	který	se	převzetí	zásilky	účastnil,	jde	výtě-
žek	z	jejich	prodeje	především	na	zaplacení	školného	dětem	z	nemajetných	rodin	
a	na	provoz	misijních	zdravotnických	zařízení.	přesnou	hodnotu	výtěžku	z	prodeje	
známek,	které	poslala	oChpa	 lze	 jen	těžko	odhadnout,	 jisté	však	 je,	že	nebude	
zanedbatelný.	 pomineme-li	 již	 samotné	 množství	
dovezených	 známek,	 stojí	 jistě	 za	 zmínku,	 že	 byly	
odeslány	 cenné	 známky	 např.	 z	 doby	 rakousko-
uherské	monarchie,	doby	první	republiky	a	protek-
torátu	apod.		

počátkem	září	oChpa	obdržela	rovněž	poděko-
vání	P. Bernarda Makadani Zulu,	ředitele	národní-
ho	úřadu	papežských	misijních	děl	v	zambii,	který	
potvrdil přijetí brýlí	 zaslaných	 oChpou	 na	 jaře	
2010.	p.	zulu	ve	svém	dopise	vyjádřil	velký	dík	za	zá-
jem	o	chudé	lidi	v	zambii.
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 sběr šatstva

také	v	roce	2010	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.	tato	služba	se	již	dostala	do	povědomí	občanů	pardubic	a	těší	
se	stále	velkému	zájmu.

Pomoc při humanitárních katastrofách

nedílnou	 součástí	 charitní	 činnosti	 je	 i	 pomoc	 při	 humanitárních	
katastrofách	 v	 čr	 i	 zahra-ničí.	 zahraniční	 pomoc	 každoročně	 podpo-
rujeme	finančními	příspěvky	z	výnosů	charity	(tříkrálová	sbírka,	vlastní	
činnost)	a	příspěvky	od	jednotlivých	dárců.	v	roce	2010	směřovala	vel-
ká	část	této	naší	pomoci	občanům	severních	čech,	které	byly		zasaženy	
velkou	povodní.

Propagace a vzdělávací činnost

propagaci	a	vzdělávací	činnost	provádíme	různými	formami,	ať	už	
prostřednictvím	 tisku	 a	 regionálního	 vysílání	 českého	 rozhlasu	 par-
dubice,	především	díky	pořadu	„Máme hosty“,	tak	besedami	a	před-
náškami	pro	školy	a	veřejnost.	o	své	činnosti	dlouhodobě	informuje-
me	prostřednictvím	radničního	zpravodaje	města	pardubice,	farního	
zpravodaje,	 ve	 zpravodajích	 okolních	 obcí	 apod.	 každoročně	 se	 také	
účastníme	Veletrhu sociálních služeb,	kde	máme	možnost	své	služby	
představit	zájemcům	a	potenciálním	klientům.

k	 největším	 propagačním	 akcím	 v	 roce	 2010	 patřily	 již	 tradičně	
tříkrálové	dny	v	domě	techniky	v	pardubicích,	které	tvořily	doprovod-
ný	program	tříkrálové	sbírky.	návštěvníkům	byl	nabídnut	jak	kulturní	
tak	vzdělávací	program	ze	sociální	a	zdravotní	oblasti.	

další	velkou	propagační	akcí	byly	workshopy	o	sociálních	službách	
poskytovaných	v	obcích	do	1000	obyvatel,	které	se	konaly	v	rámci	pro-
bíhajícího	projektu	Communem	reddere.	kromě	malých	obcí	jsme	na-
vštívili	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,	setkání	svých	klientů	uspořá-
dalo	prvně	i	středisko	v	holicích.
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 ZPRÁVA O hOsPOdAřeNÍ

Platby, dotace a finanční příspěvky v roce 2010

Finančně nás v roce 2010 nejvíce 
podpořili:

ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí

pardubický	kraj

magistrát	města	pardubice

město	holice

město	lázně	bohdaneč

obec	moravany

elektrárny	opatovice,	a.	s.

všeobecná	zdravotní	pojišťovna	čr,	

pobočka	pardubice

Poděkování –  Firmy a nadace:
elektrárny	opatovice,	a.	s.

veselý	senior,	nadační	fond

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

čez	Chvaletice

lidl	čr,	v.	o.	s.

europe	direkt	pardubice

služby	města	pardubice

rykobito,	s.	r.	o.

golem	Cz,	s.	r.	o.

kávoviny,	a.	s.	pardubice

Dále nás podporují:
dopravní	podnik	města	pardubic,	a.	s.

dům	techniky	pardubice,	s.	r.	o.

pardubice	region	tourism		
–	infocentrum

m-byt	nábytek,	s.	r.	o.

auto	přibyl	j+j,	s.	r.	o.

autoservis	vítězslav	bukač

pardubická	tiskárna	silueta,	s.	r.	o.

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.
			veselý	senior,	nadační	fond

zdravotnické	pomůcky
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 Dále nás podporují:
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,	

janě	karlíkové,	

skautům	a	skautkám	2.	oddílu	
grovanis	z	10.	střediska	v	pardubicích	
a	8.	dívčího	oddílu	

a	dalším.

Děkujeme 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: 
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
																													
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		

Sanace rodiny: 
bc.	milena	dostálová,	775	296	845	
e-mail:	sanacerodiny@charitapardubice.cz

Dobrovolnické centrum: 
jana	zlesáková,	775	296	849
e-mail:	zlesakova@charitapardubice.cz	
nebo	dc-ochpa@seznam.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:	mgr.	marie	doležalová
u	stadionu	257,	538	54	luže
tel.:	731	604	075	
e-mail:	marunkadol@seznam.cz




