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OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
 

 Byla zřízena v květnu 1992 a má status církevní právnické osoby, 
jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. 

 Náleží k významným organizacím, které působí ve východních 
Čechách v rámci Diecézní charity Hradec Králové. 

 Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci 
své sítě Charit největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdra-
votních služeb v ČR. Charita ČR je součástí mezinárodní sítě charitních 
organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regi-
onu Caritas Europa. 

 
Poslání Charity je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje 

lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlen-
kou se řídíme při naší každodenní práci, kdy poskytujeme služby především lidem v sociální, 
hmotné i duchovní nouzi bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. 

Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby uživatel služeb mohl 
zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho 
soběstačnost. Zároveň se snažíme pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí. 

 
Oblastní charita Pardubice pomáhá zejména rodinám pečujícím o seniory, kterým nabízí 

následující služby: 

 Domácí zdravotní péče 
 Domácí hospicová péče 
 Pečovatelská služba 

 Osobní asistence 
 Odlehčovací služby 
 Doprovod a doprava osob 

 
Velkou pozornost věnuje Oblastní charita Pardubice také podpoře sociálně znevýhodně-

ných rodin a rodin s malými dětmi. Rodinám jsou určeny následující služby: 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 Služby pro pěstouny 
 Pomoc rodinám s dětmi 
 Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek (Holice) 
 Rodinné centrum DaR (Luže) 
 Rodinné centrum Koutek (Ronov nad Doubravou) 

 
Senioři, zdravotně postižení a nemocní, rodiny ohrožené chudobou a sociálním vylouče-

ním, matky samoživitelky a další skupiny lidí v nouzi mohou využívat také následující služby: 

 Sociální šatník a sklad nábytku 
 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 Domácí práce všeho druhu 
 Potravinová pomoc 
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Nezastupitelné místo při pomoci seniorům a sociálně znevýhodněným rodinám patří dob-
rovolníkům. Ti se podílejí také na organizaci kulturních a benefičních akcí, které Oblastní cha-
rita Pardubice pořádá v průběhu roku. Jedná se především o Tříkrálovou sbírku, Den Charity, 
výrobu a prodej Adventních věnců pro Domácí hospic nebo Charitní ples. 

 

NAŠE STŘEDISKA  

 
Středisko Pardubice  

 Spádové obce: Barchov, Bezděkov, Bukovina nad Labem, Čeperka, Čepí, Dřenice, Dříteč, 
Dubany, Hrobice, Jezbořice, Kunětice, Medlešice (část obce Chrudim), Mikulovice, Něm-
čice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré 
Jesenčany, Starý Mateřov, Stéblová. 

 Odlehčovací služby: 

 Pobytové - Pardubický kraj 

 Terénní - okres Pardubice 

 

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, Dolní Ředice, Horní Jelení, Horní Ředice, Choteč, Chvojenec, 
Jaroslav, 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, Čes-
tice, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Týniště nad Orlicí, Zdelov, Žďár nad Orlicí (na Kostelecko 
zatím dojíždí pouze zdravotní služba). 

 
Středisko Moravany  

 Spádové obce: Bořice, Dašice, Časy, Dolní Roveň, Dvakačovice, Kostěnice, Lány u Dašic, Sle-
potice, Úhřetická Lhota. 

 
Středisko Třebosice  

 Odlehčovací služby: 
o Pobytové – Pardubický kraj 

Středisko Mikulovice  

 Odlehčovací služby: 
o Ambulantní – Pardubicko, Chrudimsko  
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ROCE 2018  
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VEDOUCÍ SLUŽEB V  ROCE 2018 

 
 Mgr. Marie Hubálková – ředitelka Oblastní charity Pardubice 
 Mgr. Ilona Fricová – zástupkyně ředitelky Oblastní charity Pardubice 

 
Domácí zdravotní  a hospicová péče  

 Zuzana Cepková – vrchní sestra pro Pardubicko 
 Markéta Vašková – vrchní sestra pro Holicko 
 
Sociální  služby pro seniory, o soby se zdravotním postižením a  osoby 
s chronickým onemocněním  

 Jarmila Klimešová – vedoucí Charitní pečovatelské služby Pardubice, vedoucí Charitní 
služby osobní asistence na Pardubicku 

 Lucie Udržalová (do 31.10.2018),  Mgr. et Bc. Miluše Charvátová (od 1.11.2018) – vedoucí 
Charitní pečovatelské služby Lázně Bohdaneč  

 Mgr. Lada Študentová, DiS. – vedoucí Charitní pečovatelské služby Holice, vedoucí Charitní 
pečovatelské služby Moravany 

 Eva Janoušková – vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky pobytové a terénní 
formy služby  

 Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky ambulantní 
formy služby  
 

 
Služby pro rodiny  s  dětmi  

 PhDr. Karolína Šilarová – vedoucí střediska Sanace rodin 
 Milena Vohralíková – vedoucí Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek 
 Vladimíra Krejčíková – koordinátorka projektu  ŽenyPRO 
 Mgr. Dominika Košnarová, DiS. - vedoucí Rodinného centra DaR Luže 
 Tamara Jirků – vedoucí Rodinného centra Koutek Ronov nad Doubravou 
 
Dobrovolnické centrum  

 Vojtěch Gottwald – vedoucí Dobrovolnického centra (do 31. 8. 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pardubice.charita.cz/


Více než 25 let pomáháme lidem v nouzi 

www.pardubice.charita.cz  8 

 

POČET PRACUJÍCÍCH DLE ZÁKONA 108 K  31. 12. 2018 

součty úvazků vedoucích pracovníků na pracovní smlouvu 4,95 

součty úvazků vedoucích pracovníků na DPP DPČ 0 

počet fyzických osob vedoucích pracovníků na pracovní smlouvu 7 

počet fyzických osob vedoucích pracovníků na DPP DPČ 0 

  

součty úvazků pracovníků v sociálních službách na pracovní smlouvu 38,07 

součty úvazků pracovníků v sociálních službách na DPP DPČ 5,887 

počet fyzických osob pracovníků v sociálních službách na pracovní smlouvu 40 

počet fyzických osob pracovníků v sociálních službách na DPP nebo DPČ 17 

  

součty úvazků sociálních pracovníků na pracovní smlouvu 9,325 

součty úvazků sociálních pracovníků na DPP DPČ 0,453 

počet fyzických osob sociálních pracovníků na pracovní smlouvu 11 

počet fyzických osob sociálních pracovníků na DPP DPČ 1 
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ  HOSPIC ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH  
 

 zmírňuje bolest a duševní strádání lidí, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém 
nebo konečném stádiu 

 umožňuje pacientům strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti v pro-
středí domova a kruhu rodiny 

 vychází z přesvědčení, že nestačí pečovat pouze o nemocné tělo, důležité jsou i další po-
třeby člověka – psychologické, sociální a spirituální 

Finance 
 domácí hospicová péče je hrazena ze zdravotního pojištění, z grantů a darů, předepisuje ji 

vždy lékař, sociální služby hradí klient podle ceníku (max. 130 Kč za hodinu) 
 zájemci mohou o službu požádat svého ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře 
 v našich střediscích Vám rádi osobně nebo telefonicky poskytneme jakékoliv další podrob-

nější informace 

Podpora rod inám  
 na začátku pečujícím osobám vždy vysvětlíme, co a jak je třeba dělat a jaké mohou nastat 

komplikace, nabízíme podporu a zaučení rodiny při ošetřování těžce nemocného, zajištění 
psychologické a duchovní podpory pro nemocného i rodinu 

 pacientům i jejich rodině je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně  
 k dispozici lékař, zdravotní sestra, sociální služby a duchovní pomoc, samozřejmostí je ne-

přetržitá možnost podpory po telefonu 
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 rodinu podporujeme v maximální možné míře, většina péče přesto zůstává na ní 

 

hospicpardubice.cz 

 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE 

 poskytujeme klientům profesionální ošetřovatelskou péči v prostředí jejich domova 
 je určena seniorům, akutně a  chronicky nemocným, lidem po hospitalizaci z důvodu 

úrazu, operace, cévní mozkové příhody apod. 
 je plně hrazená zdravotními pojišťovnami 
 na základě předpisu praktického lékaře zajišťujeme službu 24 hodin denně 

Zdravotnické výkony  

 poskytujeme komplexní zdravotní péči, která je odborně srovnatelná se zdravotní péčí 
v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních 

 provádíme například infuzní terapii, aplikaci léků tišících bolest, prevenci a léčbu opruzenin 
a proleženin, kyslíkovou terapii, odsávání, polohování či ošetřovatelskou rehabilitaci 

 

Kde působíme  

 Pardubicko (Pardubice, Lázně Bohdaneč, Opatovice nad Labem, Třebosice a okolí) 
 Holicko (Holice, Býšť, Sezemice, Moravany a okolí) 
 Kostelecko (Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Borohrádek a okolí) 

 

 

Domácí hospicová péče v  roce 2018  

Středisko Počet uživatelů služby Počet hodin péče 

Pardubice 40 929,75 

Holice 53 2349,5 

 

Domácí zdravotní péče v  roce 2017 

Středisko Počet uživatelů služby Počet hodin péče 

Pardubice 560 23 328,5 

Holice 401 20 789,5 

 

V roce 2018 pomohly naše zdravotní sestry a hospicový tým celkem 1 054 klientům, kterým 
poskytly 47 397,25 hodin přímé péče, z toho 3 279,25 hodin uživatelům Domácí hospicové 
péče a 44 118 hodin klientům Domácí zdravotní péče. 
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
A OSOBNÍ ASISTENCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA  

 pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemoc-
něním zůstávat co nejdéle v přirozeném prostředí a žít osobní život podle individuálních 
potřeb 

 službu poskytujeme terénní formou přímo v domácím prostředí uživatele 
 podporujeme rodinu při péči o uživatele služby 
 vycházíme z křesťanských principů 
 zajistíme duchovní služby (přijetí svátostí, rozhovor s knězem) 

Poskytované služby  

 pomoc při péči o sebe, při osobní hygieně 
 pomoc s chodem domácnosti 
 doprovody k lékaři, na úřady, za kulturou atd. 
 pomoc s přípravou a podáním jídla 
 doprava speciálním automobilem pro osoby se zdravotním postižením 
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OSOBNÍ ASISTENCE  

 je služba poskytovaná lidem s různým typem zdravotního postižení, chronického onemoc-
nění a seniorům 

 osobní asistent navštěvuje uživatele doma nebo jej doprovází při cestách mimo domov 
 pomáhá uživatelům zvládat běžné denní úkony, aby mohli žít plnohodnotným životem 
 podporuje sociální vztahy, samostatnost a nezávislost 

Poskytované služby  

 pomoc při osobní hygieně 
 pomoc s oblékáním, při pohybu apod. 
 pomoc s úklidem, s nákupy, při pochůzkách 
 doprovod do divadla, knihovny, na bohoslužbu, na výstavu apod. 
 pomoc se stravováním 
 doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři apod. 
 pomoc při jednání s úřady a prosazování práv a zájmů uživatele 
 doprava speciálním automobilem pro osoby se zdravotním postižením 

 
 
Kde působíme  

 okres Pardubice 

 
 
Charitní pečovatelská s lužba  a osobní  asistence v roce 2018 

Středisko (místo poskytování služby) 
Počet uživatelů 

služby 
Počet hodin péče 

CHPS Pardubice 131 6 668 

CHPS Lázně Bohdaneč 70 2 860 

CHPS Moravany 67 2 695 

CHPS Holice 97 4 456 

Osobní asistence 20 4 628 

 
 
 
 
Zaměstnanci Oblastní charity Pardubice pomohli v roce 2018 prostřednictvím pečovatelské 
služby a služby osobní asistence celkem 385 klientům. V průběhu celého kalendářního roku se 
uskutečnilo úctyhodných 55 279 návštěv, při kterých jsme klientům poskytli 21 307 hodin 
péče. 
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CHARITNÍ ODLEHČOVACÍ  SLUŽBY ČERVÁNKY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Červánky pomáhají těm, kdo v domácím prostředí pečují o seniora nebo o osobu se zdra-

votním postižením nebo s chronickým onemocněním, která potřebuje stálou péči. 
 

 
Poskytované služby  

 

 Ambulantní odlehčovací služba pomáhá rodinám či jiným pečujícím osobám 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 zále-
žitosti, odpočinout od náročné péče či chodí do zaměstnání. Službu poskytujeme v pracovní 
dny od 7 do 17 hodin. Součástí služby je nabídka dopravy do a ze střediska v Mikulovicích 
speciálně upravenými vozidly umožňujícími přepravu osob na invalidním vozíku. Naši pra-
covníci zajišťují doprovod a specifické podmínky, které vyžaduje přeprava našich klientů. 
 
 

 Pobytová odlehčovací služba v rodinném prostředí bývalé fary v Třebosicích poskytuje 
možnost krátkodobého pobytu (od jednoho noclehu do tří měsíců) klientům, o které se 
rodina nemůže starat v době vlastní nemoci, služební cesty, dovolené a vlastního nezbyt-
ného odpočinku apod. Po celou dobu pobytu zajišťujeme komplexní péči, včetně zdravotní 
péče. V roce 2017 pokračovala rekonstrukce objektu v Pardubicích v ulici V Ráji, ve kterém 
bylo otevřeno v dubnu 2018 nové pobytové středisko Odlehčovacích služeb.  

 

 Terénní odlehčovací službu poskytujeme přímo v domácnosti uživatelů. Pokud si pečující 
osoba potřebuje cokoliv zařídit nebo si odpočinout od náročné péče, náš pracovník se po 
potřebnou dobu postará o uživatele služby v prostředí, na které je zvyklý. 
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Kde působíme  

 Mikulovice (4 km na jih od Pardubic) – ambulantní forma služeb 
 Třebosice (5 km jihozápadně od Pardubic) – pobytová forma služeb 
 Pardubice (ulice V Ráji) – pobytová forma služeb 
 okres Pardubice – terénní forma služeb 

 
Charitní odlehčovací  služby  Červánky  v  roce 2018  

Středisko (místo poskytování služby) 
Počet uživatelů 

služby 
Počet návštěv 

klientů v zařízení 

Mikulovice - ambulantní služeby 50 2 730 

Třebosice – pobytové služby 45 2 056 

Pardubice – pobytové služby 58 1 937 

Terénní služby 12 243 

 
Zaměstnanci Charitních odlehčovacích službách Červánky se v roce 2018 starali o 149 kli-

entů. Tuto službu využívají především obyvatelé Pardubického kraje, v případě volné kapacity 
středisko poskytuje péči i pro uživatele z ostatních krajů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pardubice.charita.cz/


Více než 25 let pomáháme lidem v nouzi 

www.pardubice.charita.cz  15 

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI  

Poslání s lužby   

Poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží 

samy bez pomoci překonat. Podílet se na řešení této situace, a zároveň pomáhat vytvořit 

podmínky pro příznivý vývoj dítěte. Cílit k naplnění základních práv dítěte na život ve vlastní 

rodině. Podporovat rodiče ve vytváření bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu a péči 

o děti. 

Cíle poskytované sociální s lužby  

Cílem sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní chariě Pardu-

bice je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb 

dětí a jejich rodičů: 

 na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální 

situaci pomocí a podporou pracovníků 

 vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat 

vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí 
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Okruh osob, kterým je sociální  služba určena  

Sociální služba oficiálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní charitě Pardubice je 

poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříz-

nivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace 

je ohrožen příznivý vývoj dětí. 

Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let 

věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společen-

sky nežádoucími jevy. 

 

Základní zásady poskytování  sociá lní  služby  

Všichni pracovníci Oblastní charity Pardubice při výkonu svého povolání uznávají základní zá-

sady poskytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházející z obecně platných zá-

kladních norem respektujících lidská práva. Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi je poskytována bezplatně v bezproblémově dostupném místě na území Statutárního 

města Pardubice. 

 Individuální přístup – služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jed-

notlivce. 

 Lidská důstojnost – klient služby je vnímán jako partner, nikoli pouze jako pasivní pří-

jemce pomoci. 

 Rozvoj samostatnosti – podpora schopnosti klienta samostatně řešit nepříznivou sociální 

situaci vlastními silami. 

 Dodržování lidských práv a základních svobod – respektování práva klienta rozhodovat o 

svém životě, zároveň jej vést k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 

 Kvalita poskytovaných služeb – odbornou činnost vykonává v SASRD okruh pracovníků, 

kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti. 

 Transparentnost – pracovníci jednají vždy s klientem, nikoliv o klientovi bez jeho přítom-

nosti. 

 

Základní č innosti poskytované v  Sociálně aktiv izačních službách pro rodiny  
s dětmi  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí 
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Čas, místo a  forma poskytování s lužby  

TERÉNNÍ FORMA 

 po dohodě pondělí – pátek 8 – 18 hodin, sobota a neděle – dle domluvy 

 v oblasti Pardubicka, Holicka a Chrudimska 

AMBULANTNÍ FORMA 

po předchozí domluvě na adrese: 

 Češkova 1247/22, Pardubice 

 Dudychova 782, Holice 

 nám. Hrdinů 13, Moravany 

 

V roce 2018 jsme v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pomohli celkem 
39 sociálně znevýhodněným rodinám. 

 

 
 
SLUŽBY PRO PĚSTOUNY  
 

 Podporujeme pěstounské rodiny a jejich děti při naplňování jejich základních potřeb. 
 Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou: 

o Terénní forma – po dohodě v pondělí – pátek v čase 8–18 hodin, v oblasti Pardubicka, 
Chrudimi a Holic. 

o Ambulantní forma – po předchozí domluvě na adrese Češkova 1247 v Pardubicích 
nebo v Holicích v Dudychově ulici 782. 
 

V rámci Služeb pro pěstouny jsme v roce 2018 pomohli 36 rodinám. Oblastní charita Par-
dubice pravidelně pořádá tematické vzdělávací semináře určené náhradním rodičům, aby bylo 
zajištěno jejich vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Semináře probíhají pod vedením odbor-
níků s praktickými zkušenostmi. V roce 2018 se uskutečnily tyto semináře: Attachment, Stres 
ve výchově, Máme doma psychopata? Filmové vzdělávání (společné zhlédnutí filmu s téma-
tem náhradní rodinné péče a následná debata o filmu řízená lektorem) 2x, Konflikt a já II., 
Schopnosti a limity dětí, Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých, Sdílení pro nepříbuzenské 
pěstouny, Logopedie, ADHD nebo je jen zlobivé, Relaxace a syndrom vyhoření a víkendový 
vzdělávací seminář Vychovávám, vychováváš, vychováváme. 
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POMOC RODINÁM S  DĚTMI  

 Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem pomáháme nejen uživatelům Sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny, ale také dalším rodinám, které dopo-
ručí OSPOD či jiná organizace nebo se přihlásí sami. 

 Sociálně znevýhodněným dětem nabízíme prostor a čas na přípravu do školy a nalezení 
vhodného stylu učení. Podporujeme jejich zájem o vzdělávání a tím rozšiřujeme možnosti 
jejich budoucího uplatnění. 

 S přípravou do školy dětem pomáhají dobrovolníci. Doučování probíhá na Pardubicku, Ho-
licku a Chrudimsku. 

 

 
 
KLUB DĚTÍ  
 
Oblastní charita Pardubice již třetím rokem provozuje pro děti klientů Sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi Klub dětí, který nabízí smysluplné aktivity trávení volného času. Děti se pod vede-

ním dospělých schází 1 x týdně i v době letních prázdnin, kdy pro ně Oblastní charita Pardubice navíc 

pořádá příměstský dětský tábor, který poskytuje i za přispění dárců dětem z rodin v nouzi zdarma. 

V roce 2018 Klub uspořádal pro děti také 2 víkendové výpravy. 

 

CHARITNÍ MALOTŘÍDKA  
Od září 2018 díky iniciativě dobrovolníků vznikla tzv. „Charitní malotřídka“, ve které se dobrovolníci 
intenzivně věnují dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a doučování probíhá 2 – 3 krát týdně 
skupinovou i individuální formou v prostorách Služeb pro rodiny s dětmi.  

 

 
 
POTRAVINOVÁ POMOC  
PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

Oblastní charita Pardubice je jedním ze zakládajících členů Potravinové banky Pardubice, z. s., 
která je součástí České federace potravinových bank. Jejím cílem je získávat zemědělské pře-
bytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potra-
viny. Banka také přijímá přebytky z veřejných jídelen a restaurací, příspěvky shromážděné při 
veřejných sbírkách v supermarketech či ve školách. Současně zajišťuje jejich skladování a dis-
tribuci potřebným. Jedním z hlavních cílů potravinových bank je zabránit plýtvání potravinami 
a současně pomoci odstranit chudobu a hlad. Informace k předání potravinové a materiální 
pomoci Oblastní charita Pardubice poskytuje potravinovou či materiální pomoc osobám na-
cházející se v tíživé životní situaci, kterou se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou (např. 
městský úřad, ÚP ČR, nezisková organizace). Žadatel o potravinovou/materiální pomoc musí 
spadat do jedné z cílových skupin: materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova, 
osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a osoby ve vážné 
sociální nouzi. Poskytnutí potravinové/materiální pomoci není nárokové, takže pokud výdejní 
místo rozdá skladové zásoby, tak nové žadatele zaeviduje a zahrne do další objednávky. Po-
skytnutí potravinové/materiální pomoci je bezplatné, v případě zneužití pomoci žadatelem 
nebude již další poskytnuta. Pro doporučení k odběru potravinové/materiální pomoci je po-
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třeba zkontaktovat vedoucí střediska Služeb pro rodiny s dětmi PhDr. Karolínu Šilarovou. Po-
moc je žadatelům předávána vždy na základě sociálního šetření. Příslušnému pracovníkovi či 
přímo 
žadateli bude předán tzv. „Poukaz na potravinovou a materiální pomoc“, který mu umožňuje 
převzetí pomoci od humanitárního pracovníka na výdejním místě Oblastní charity Pardubice: 
Pichlova 1573, Pardubice (úřední den pro předání pomoci: pondělí od 10:30 do 15:30 hod., po 
domluvě - úterý od 8:30 do 11:30). Bez poukazu není možné potravinovou/materiální pomoc 
na výdejním místě vyzvednout.  
Za rok 2018 byly prostřednictvím našeho skladu Potravinové pomoci vydány potraviny a dro-
gerie pro 4 322 lidí v nouzi. 
 

 
 

Služby pro rodiny  s  dětmi  v  roce 2018  

Středisko (místo poskytování služby) Počet uživatelů služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 39 rodin 

Služby pro pěstouny  36 rodin 

Pomoc rodinám s dětmi 31 rodin  
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RODINNÁ CENTRA 
 

 
 

 
 

RODINNÉ A VZDĚLÁVACÍ  CENTRUM HOLOUBEK V HOLICÍCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek je určeno pro rodiny s malými dětmi z Holic 
a okolí (včetně rodin ze sociálně znevýhodněného prostředí). 

 Nabízíme pravidelné programy – tvoření, keramiku, zpívání, hudebně pohybové aktivity, 
cvičení pro děti od 3 měsíců do 3 let, přípravu nastávajících maminek na porod pod vede-
ním odborných lektorek. 

 Rodiny mohou navštěvovat každý den volnou hernu i zahradu s prvky pro rozvíjení tělový-
chovných schopností. 

 Velký zájem je o vypůjčování didaktických her a odborné literatury pro rodiče. 
 Zajišťujeme hlídání pro 3-6leté děti bez přítomnosti rodičů, v případě zájmu rodičů i odpo-

lední pobyt v centru včetně spaní a hlídání školních dětí v době letních prázdnin. 
 
Aktivity RVC Holoubek v roce 2018 
 Rodičovské skupiny řeší problémy pod vedením odborné sociální pracovnice v kruhu ostat-

ních. 
 Pomoc při doučování dětí a při přípravě úkolů do školy. 
 Baby klub – odborné konzultace a pomoc v oblasti péče o novorozence a děti do 1 roku. 
 Diskuze o problematice kojeneckého věku, vývoji a výživě pod vedením porodní asistentky. 
 Cvičení pro těhotné a odborná pomoc při přípravě na porod a mateřství. 
 Pravidelné pohybové cvičení s říkadly pro rodiče s dětmi do věku 3 let. 
 Tvoření s keramickou hlínou pro děti. 
 Angličtina hrou – děti od 4 do 7 let. 
 Vzdělávání dětí s prvky Montessori. 
 Řemeslný týden o prázdninách pro předškolní děti a mladšího školního věku 
 Pravidelné čtvrteční zpívání dospělých, setkávání generací u klavíru a kytar 
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 Odborné výchovně vzdělávací konzultace o přechodu dítěte z rodiny do mateřské a základní 
školy, o vlivu rodiny na psychiku dítěte a o předcházení stresovým situacím v rodině. 

 Odborné přednášky -  Motivace dítěte, Jak jsem začala studovat v zahraničí, Budeme mít 
prvňáčka, Cyklická proměnlivost žen, přednáška o Indii, beseda se záchranářem a beseda 
Jak zvládnout péči o seniory. 

 
Další činnosti RVC Holoubek v roce 2018 
Narozeniny v Holoubku, Den v pohybu pro celou rodinu, Rozloučení s prázdninami, Mikulášská 
besídka, Dětský karneval, výlet dětí s rodinami na zámek Častolovice, „Celé Česko čte dětem“ 
za účasti dětí z Dětského domova, dobrovolnická práce (výroba adventních věnců, Tříkrálová 
sbírka a další), pečení vánočních perníčků pro děti, Vánoční zpívání, „Celé Česko zpívá koledy“, 
vystoupení pěveckého sboru RVC Holoubek RADOST v Domech pro seniory v Holicích.  Akce 
pro seniory – jarní a podzimní keramické tvoření pro radost, základy práce na počítači, trénink 
paměti a lekce jógy smíchu. 
 
V roce 2018 RVC Holoubek navštívilo 571 klientů, pravidelný program zaznamenal 4511 ná-
vštěv a jednorázové akce 749 návštěv.     
 

ŽENYPRO  

 Vzdělávací projekt realizovaný od září 2016 do června 2019 v prostorách Rodinného 
a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích (více na zenypro.cz). 

 Umožňuje sociálně vyloučeným ženám absolvovat prožitkové kurzy osobního rozvoje, po-
čítačových dovedností, koučování a další aktivity. 

 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního roz-
počtu ČR. 
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RODINNÉ CENTRUM  DaR LUŽE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodinné centrum DaR je určeno pro rodiny s dětmi z Luže a okolí (včetně rodin ze sociálně 
znevýhodněného prostředí). 

 Nabízíme pravidelné kulturní a vzdělávací programy. 
 Podporujeme oživení lidových tradic a společné setkávání příslušníků různých generací. 

Snažíme se předcházet sociální izolaci seniorů a mezigeneračním konfliktům. 
 V projektu Pomoc romským rodinám se snažíme o podporu a pomoc romské komunitě s 

cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. 
 

 
RC DaR v roce 2018 

V roce 2018 rodinné centrum DaR Luže navštívilo 2961 účastníků, uspořádali jsme 
241 pravidelných programů a 28 mimořádných akcí. 
 
 

Pravidelné programy: 
 

 Úterní program Hrátky s batolátky určený maminkám s dětmi do 4 let zabývající se psy-
chomotorickým vývojem dítěte a trvá od 10 - 12 hodin. Tento program předchází klub 
Mamiňáček, který slouží maminkám v rámci diskusní skupiny. Jsou zde probírána témata 
výživy, zdravotní péče, podpory rodičovských kompetencí a dalších činností spojených s 
mateřstvím a péčí o malé dítě. Tento program probíhá vždy v úterý od 9 - 10 hodin. 

 Středeční program Klub Otazník je určen pro školáky a předškoláky. Formou diskuzí a be-
sed jsou probírána témata patologických jevů, které by mohly děti ohrožovat na vývoji - 
šikana, kyberšikana, záškoláctví, neúspěch ve škole, agrese... Součástí tohoto programu je 
rukodělná tvorba, která slouží k "odvedení pozornosti dítěte" od skutečnosti, že hovoří o 
problému a tím je zvýšená pravděpodobnost, že jedinec dokáže hovořit otevřeně o proži-
tých negativních jevech. Klub Otazník probíhá každou středu od 14.30 - 17 hodin. 

 Čtvrteční program Promluv pohybem je určen pro seniory. Formou přednášek vysoce pro-
školené fyzioterapeutky hovoří senioři o fyziologických projevech stáří, probírána jsou té-
mata soužití generací, výchovy vnoučat, předávání životních hodnot a postojů. Součástí 
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programu je cvičební část, která slouží k relaxaci a péči o tělo. Cílem programu je zdra-
votní výuka a snížení izolace seniorů žijících v Luži a okolí. Aktivita trvá vždy od 17 - 18 ho-
din. 

 Páteční program Vaření s písničkou je určen pro maminky s dětmi od 1 - 6 let a je zamě-
řený na zdravou stravu, výživové hodnoty potraviny a na recepty vhodné pro děti dle jed-
notlivých etap jejich vývoje. Základem výuky je nejen přestavení zdravých receptů, ale 
také manuální výuka, kdy děti pod dozorem rodičů pokrmy připravují. Program trvá od 9 - 
12 hodin. Této aktivitě předchází diskuzní klub Aby malé bylo velké, kde je poukazováno 
na důležitost nabízet dětem dostatek výchovných a vývojových podnětů, které jim napo-
mohou rozvíjet nejen svoje schopnosti, ale i osobnost a samostatnost. Jedenkrát za mě-
síce je tento klub nahrazen besedou s lektorkou Mgr. Marii Doležalovou, která je proško-
lena v kurzu m_Anima, jenž napomáhá a radí maminkám jak se vrátit po mateřské dovo-
lené zpět do pracovního procesu. Probírají se zde témata hledání zaměstnání, skloubení 
profesního a rodinného života a další témata, související s rolí zaměstnané matky. Oba 
programy probíhají vždy v pátek od 8-9 hodin 

 Každé pondělí a čtvrtek probíhá Výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením zkušené lek-
torky a zároveň studentů skutečského gymnázia. Aktivita je určena pro děti od 5 let. 

 Mezi pravidelné programy patří cyklus Babičko, dědečku nauč mě… například tančit char-
leston, plést na pletacím stroji, vyrábět ptačí krmítka, plést tradiční pomlázku, háčkovat, 
paličkovat a další. Tento cyklus probíhá jednou za 2 měsíce a je zaměřený nejen na tra-
diční rukodělné dovednosti, které by jinak mohly být zapomenuty. Naším cílem je i snížení 
izolace seniorů, předání tradičních umění mladším generacím. Děti učíme vážit si doved-
ností a moudrosti starších. 

 Tradičně pořádáme Den Země s ekologockými zaměřenými aktivitami, Den dětí, který je 
oslavou plnou soutěží, dětských atrakcí a vystoupení místních organizací a spolků a Den 
Charity, který poukazuje na nutnost navzájem si pomáhat a nebýt lhostejní k lidskému 
neštěstí. Podporujeme udržení lidových tradic, pořádáme masopustní průvod, vynášení 
Morany a lampionový průvod a další kulturní akce organizované jak pro občany města 
Luže, tak i pro pacienty Hamzovy léčebny. 

 Pravidelně také pořádáme dva běhy příměstského tábora, každý zaměřený na jiné téma 
vždy tak, aby si mohli vybrat chlapci i děvčata. Desetidenní příměstské tábory probíhají 
vždy 2. a 3. týden v srpnu. 

 V době svátků pořádáme tradiční Velikonoční a Adventní dílny. 
 V průběhu roku organizujeme přednášky a besedy, zaměřené na poradenství, spojená ne-

jen s vývojem a výchovou dětí - Beseda pro těhotné maminky, Beseda pro kojící ma-
minky,  Staráme se o své blízké - skloubení péče o prarodiče a malé děti v jedné domác-
nosti, Beseda na téma hyperaktivní dítě, Beseda o očkování a nemocech, Cestujeme s 
dětmi, Motivace dětí, Domácí násilí a stalking, První pomoc, Babičky čtou dětem a další. 

 Čtyřikrát do roka pořádáme aktivitu Žijeme v Luži zaměřenou na sblížení hodnot, tradic a 
zvyků romských a neromských obyvatel. Formou společných workshopů se učíme pozná-
vat jednotlivé přednosti národů. Věříme, že společně se od sebe můžeme mnohé naučit. 

 Nově jsme v roce 2018 uspořádali Tatínkovo odpoledne, kde formou soutěží, her, řízeně i 
formou volné herny podporujeme roli otce v rodině, motivujeme upracované táty, aby se 
na chvíli zastavili a strávili čas se svými dětmi. 

http://www.pardubice.charita.cz/
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Pomoc romským rodinám v Luži 
V projektu Pomoc romským rodinám se snažíme o podporu a pomoc romské komunitě s cílem 
předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. 
O úspěšnosti projektu tohoto projektu svědčí vysoká účast a zájem o přednášky a kurzy, na-
příklad: Rodina a komunita, vztahy mezi generacemi a lidmi v okolí, Moje životní dráha, co 
umím a co mohu dokázat, Jak najít práci, napsat životopis a uspět u přijímacího pohovoru, Co 
je důležité pro dosažení úspěchu ve škole a další z oblasti zdravovědy či práva. Dále v RC DaR 
probíhá praktický kurz šití, kde se zájemci učí šít potřeby pro domácnost, který musel být pro 
velký zájem rozšířen, pod vedením dvou lektorek se zde schází více než 10 žen a mnoho dětí. 
Komunitní pracovník Oblastní charity Pardubice Ivan Červeňák nabízí romským dětem smys-
luplné trávení volného času, dohlíží na školní docházku a pomáhá dětem s domácími úkoly. 
Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám. Čin-
nost dále celoročně podporuje MPSV, Oblastní charita Pardubice, Město Luže a Pardubický 
kraj. 
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RODINNÉ CENTRUM  KOUTEK RONOV NAD DOUBRAVOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rodinné centrum Koutek je určeno pro rodiče s dětmi a prarodiče s vnoučaty do 6 let 

v Ronově nad Doubravou a jeho okolí. 

 Scházíme se dvakrát v týdnu mezi 9:00 až 11:30, a to v úterý a čtvrtek. 

 Výtvarná dílna je náplní úterních setkáním, kdy tvoříme s dětmi tak, aby se dokázali zapojit 
i ti nejmenší. Čtvrteční program je postaven na pohybu, tedy Hýbánky, snažíme se naše 
děti rozhýbat a probudit v nich radost z této činnosti. Součástí každého setkání je i pravi-
delné pohybové cvičení s říkadly pro rodiče s dětmi. 

 

Aktivity RC Koutek v roce 2018 

 Besedy s dětským lékařem na téma: nejčastější choroby v dětských kolektivech, jak posi-

lovat imunitu a jak předcházet onemocnění, kdy léčit doma a kdy již navštívit lékaře.  

 Návštěvy solné jeskyně v zimních měsících, díky spolupráci se SRC Lihovar. 

 Odborné přednášky: Pozitiva a negativa vztahů v rodině, výchova dítěte -1 až 1 rok, vý-

chova a vývoj dítěte 0 až 5 let, výchova a vývoj dítěte 5 až 8 let. 

 Diskuze o problematice kojeneckého věku, vývoji a výživě dítěte, přechod dítěte z rodiny 

do mateřské a základní školy, problematice partnerských vztahů, jak spolu v rodině vy-

cházet napříč generacemi v rámci svépomocných skupin. 

 Připojili jsme se Dnem otevřených dveří na Den charity a sv. Vincence z Pauly. 

 V jarních a letních měsících jsme absolvovali výlety na Statek u Holcmanů, kde se děti mo-
hou svést na koni, Městské museum v Čáslavi, Babiččin dvoreček v Licibořicích a oblíbené 
dobývání hradu Lichnice. 

 
 
V roce 2018 navštívilo RC Koutek 53 klientů, při pravidelných programech a jednorázových 

akcích jsme zaznamenali celkem 730 návštěv. 

http://www.pardubice.charita.cz/
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Rodinná centra v  roce 2017  

Středisko (místo poskytování služby) / projekt Počet klientů 

RVC Holoubek 477 

ŽenyPRO 94 

RC DaR 274 

RC Koutek  53 
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
 

 
 
 
 
 
 

 

DOBROVOLNICTVÍ V  OBLASTNÍ CHARITĚ PARDUB ICE  

Dobrovolníci pomáhají druhým bez nároku na finanční odměnu. Získávají přitom cenné zku-
šenosti, které mohou využít v zaměstnání nebo při studiu. 

Možnosti zapojení  

 Volnočasové aktivity se seniory – rozhovory, čtení knih, procházky apod. 
 Pomoc rodinám s dětmi – doučování sociálně znevýhodněných dětí, vedení kroužků. 
 Jednorázové akce – Tříkrálová sbírka, potravinová sbírka, výroba adventních věnců, cha-

ritní ples aj. 
 Firemní dobrovolnictví –  dobrovolnictví ve spolupráci s firmami a úřady 
 Jiné – roznos letáků, šití kostýmů, technická výpomoc (např. posekání trávníku), třídění ob-

lečení v sociálním šatníku, sběr a třídění známek. 
 

 

Dobrovolnické centrum v  roce 2018 

Akce / projekt Počet dobrovolníků Počet hodin 

Volnočasové programy (společníci 
seniorů a další) 

32 645 

Pomoc rodinám s dětmi 51 948 

Tříkrálová sbírka (+ šití kostýmů) 1 123 (+4) 4 482 (+108) 

Třídění známek 16 1 168 

Firemní dobrovolnictví (+ výroba Ad-
ventních věnců pro Domácí hospic) 

176 792 

Všem dobrovolníkům náleží za jejich velkorysou pomoc velký dík. 
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SOCIÁLNÍ ŠATNÍK 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Shromažďujeme oblečení a obuv pro dospělé a děti v nouzi z Pardubic a okolí, nábytek 
a věci potřebné pro domácnost (např. lůžkoviny, ručníky atd.), potraviny z potravinové 
banky, hračky, školní potřeby, autosedačky, domácí spotřebiče apod. 

 Spolupracujeme s organizacemi zaměřenými na pomoc osobám v nouzi, nemocným nebo 
osobám ohroženým sociálním vyloučením. 

 

Sociální  šatník v  roce 2018  

Středisko (místo poskytování služby) Počet uživatelů služby 

Sociální šatník 764 

Sklad použitého nábytku 27 

 
Od roku 2015 je v Pardubicích, Holicích a Lázních Bohdaneč rozmístěno celkem 16 tmavě 

červených charitních kontejnerů na textil. Vkládejte prosím do těchto kontejnerů pouze ne-
poškozené čisté oblečení a spárované boty, vše zabalené v igelitovém pytli nebo tašce. Ne-
vhazujte prosím dovnitř odpadky, roztrhané, špinavé nebo vlhké oblečení a nespárované boty, 
ponožky a rukavice. Nenechávejte žádné věci vně kontejneru. Obsah kontejnerů se pravidelně 
odváží. Získané ošacení nerozdává jenom Charita. Pro své klienty ho využívají také další nezis-
kové organizace, městské sociální odbory, nemocnice nebo věznice. 

Nejpotřebnější je oblečení pro děti ve věku 10 - 15 let, pánské oblečení, ručníky a ložní prá-
dlo. Děkujeme za Vaši pomoc lidem v nouzi. Pokud nevíte, kde najdete nejbližší červený kon-
tejner, podívejte se na webové stránky Oblastní charity Pardubice do sekce Sociální šatník.  
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DALŠÍ CHARITNÍ SLUŽBY – OCHPA, S. R. O. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHPA, s. r. o. je dceřiná společnost Oblastní charity Pardubice. Jejím cílem je poskytovat 

prostřednictvím sociálního podnikání komplexní péči, která nespadá do zdravotních a  sociál-
ních služeb. Konkrétně se jedná o půjčovnu kompenzačních pomůcek a domácí práce všeho 
druhu. Stoprocentním vlastníkem této společnosti je Oblastní charita Pardubice. 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  

 Domácí péči usnadňují vhodné kompenzační pomůcky, které přinášejí větší komfort paci-
entům i pečujícím osobám. 

 Kompenzační pomůcky umožňují uživatelům se sníženou soběstačností zůstat součástí při-
rozeného prostředí a dál plnohodnotně žít v okruhu svých blízkých. 

 Půjčujeme: antidekubitní matrace, francouzské hole, chodítka, infuzní pumpy a stojany, 
kyslíkové koncentrátory, WC nástavce, polohovací postele, sedačky do vany, mechanické 
vozíky pro invalidy, toaletní židle atd. 

 Kompenzační pomůcky si je možné zapůjčit v Pardubicích a  Holicích. 
 V roce 2018 jsme půjčili kompenzační pomůcky celkem 476 klientům. 

 

DOMÁCÍ PRÁCE VŠEHO DRUHU  

 Nabízíme drobné instalatérské práce, montování a údržbu nábytku, montování poliček, za-
věšení obrazů a jiných předmětů, zahradnické práce, úklid domácnosti a sněhu apod. 

 Garantujeme vstřícný přístup, solidní jednání a ceny přijatelné pro seniory. 
 V roce 2018 jsme prostřednictvím této služby pomohli 7 klientům. 

Služby OCHPA s.r.o. Počet uživatelů služby 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 476 

Domácí práce všeho druhu 7 

http://www.pardubice.charita.cz/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
 
 
 
 
 

 
 

 

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA? 

 dobročinná akce, kterou od roku 2001 pořádá Charita Česká republika ve spolupráci s míst-
ními Charitami a dalšími organizacemi 

 skupinky tří králů navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek 
 vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou a pokladničkou s charitním logem 
 pokladničky jsou opatřené pečetí a podpisem pracovníka městského či obecního úřadu 
 zapojit se mohou jednotlivci, skupinky kamarádů i celé rodiny 
 
Využití výtěžku ze sbírky  

 Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, zdravotně postiženým, 
seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. 

 Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení peněz. Nejvíce jich zůstává v regionu, 
kde byly získány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. 

 

Obecný  přehled rozdělení Tř íkrálové sbírky  

Celostátní projekty Charity ČR 5 % 

Projekty Diecézní charity Hradec Králové 15 % 

Humanitární pomoc do zahraničí 10 % 

Režijní náklady sbírky 5 % 

Projekty Oblastní charity Pardubice 65% 

 

 

http://www.pardubice.charita.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/mapa-pomoci/
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V  ROCE 2018 

 

Ve dnech 3. až 10. ledna se na Pardubicku uskutečnil již 18. ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní 
charita Pardubice organizovala tuto sbírku v 85 obcích. Stovkám koledníků se v těchto obcích 
podařilo vybrat celkem 1 245 772 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

  
Doprovodné akce Tříkrálové sbírky 2018 
 

Tříkrálovou sbírku doprovázela také řada akcí pro veřejnost: slavnostní zahájení sbírky na 
Pernštýnském náměstí spojené se setkáním s primátorem města Pardubic Ing. Martinem Char-
vátem a prvním náměstkem hejtmana Pardubického kraje Ing. Romanem Línkem, MBA, kteří 
nad sbírkou převzali záštitu, požehnání koledníkům Otcem biskupem Mons. Josefem Kajne-
kem, vystoupení dětského pěveckého sboru Bonifantes, vystoupení Spolku pěveckých sborů 
Pernštýn-Ludmila-Suk pod vedením Martina Berana , houslový recitál manželů Zdvihalových a 
žáků ZUŠ Havlíčkova a Tříkrálový koncert chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího 
Kuchválka v kostele sv. Bartoloměje. 

 

Využití výtěžku sbírky  v  roce 2018 
V roce 2018 vynaložila Oblastní charita Pardubice nejvýznamnější část výtěžku Tříkrálové 
sbírky na rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním posti-
žením (85 %), na podporu mobilního hospice (6 %). Další část výtěžku byla vyčleněna na hu-
manitární projekty v zahraničí (5 %), na pomoc při mimořádných situacích (povodně, požáry, 
apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi (1 %). 

 
Oblastní charita Pardubice děkuje všem dárcům za štědrost a solidaritu. Poděkování patří 

také všem koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky. 
 
Nejvýznamnější záměry Tříkrálové sbírky na celostátní úrovni jsou k dispozici na webu 

www.trikralovasbirka.cz v sekci Využití sbírky.
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DALŠÍ AKCE OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE 
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2018 
11. listopadu se Oblastní charita Pardubice 
opět zapojila do Národní potravinové sbírky. 
Od dobrých lidí jsme přijímali darované po-
traviny a drogerii v OC Billa a Kaufland. Pro-
střednictvím Potravinové banky pardubická 
Charita zajišťuje distribuci potravin pro po-
třebné. 
 
ADVENTNÍ VĚNCE PRO DOMÁCÍ 
HOSPICOVOU PÉČI 
Až 80 procent lidí si přeje odejít z tohoto 
světa doma v kruhu nejbližších. Oblastní cha-
rita v rámci Zdravotní a hospicové služby po-
skytuje podporu rodinám, které chtějí pečo-
vat a být se svými blízkými až do konce. 
Služba je částečně hrazena zdravotními pojiš-
ťovnami. Tam, kde peníze nestačí, nastupují 
dárci. I letos Charita pořádala benefiční akci 
Adventní věnce pro Domácí hospic. Dobro-
volníky a zájemce o společné vyrábění  jsme 
přivítali v Salesiánském klubu mládeže a na 
farách v  Holicích a Sezemicích. Dobří lidé se-
šli také na Univerzitě Pardubice a v ČSOB. Ze 
srdce děkujeme všem, kteří věnce vyráběli, 
prodávali, kupovali, přispěli do sbírkové po-
kladničky nebo tuto péči podpořili darem. Za 
věnce bylo utrženo 128.509,- Kč Díky drob-
ným i velkorysým dárcům bude Domácí hos-
pic podpořen dalšími více než čtyřiceti tisíci 
korunami. 

 
5. CHARITNÍ PLES 
V sobotu 3. února se ve Skautském centrum 
Vinice konal již 5. charitní ples. Benefiční akci 
na podporu Domácí hospicové péče zahájila 
ředitelka Oblastní charity Marie Hubálková a 
první náměstek hejtmana Pardubického kraje 
Roman Línek, jenž převzal nad akcí záštitu. 
K výborné atmosféře tradičně přispěla kapela 
The Five Band. Veškerý výtěžek opět podpořil 
služby Domácí hospicové péče Oblastní cha-
rity Pardubice. 
 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO 
POBYTOVÉHO STŘEDISKA ODLEHČOVACÍCH 
SLUŽEB ČERVÁNKY 
5. dubna bylo otevřeno nové středisko Od-

lehčovacích služeb Červánky v Pardubicích v 

ulici V Ráji. Hosty přivítala ředitelka OCH Par-

dubice Marie Hubálková, svou přítomností 

slavnostní otevření pobytového odlehčova-

cího zařízení podpořila zástupkyně ředitele 

Diezézní katolické charity Hradec Králové 

Olga Horáková, prezident DKCH HK Mons. 

Josef Suchár, vicehejtman Pardubického 

kraje Roman Línek, primátor města Pardubic 

Martin Charvát, náměstek primátora Jakub 

Rychtecký a další významní hosté. Nové stře-

disko Odlehčovacích služeb nabídne rodinám 

pečujícím o své blízké dalších 9 lůžek. 

DRUHÝ ROČNÍK BĚHU PRO DOMÁCÍ HOSPIC 
V POLABINÁCH  
Ve středu 16. května se na hřišti Základní 
školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše konal 
již druhý ročník charitativního běžeckého zá-
vodu pro děti a dospělé „Polabinská trojka“. 
Jak uvedl ředitel školy František Němec: „Naší 
snahou je přivést děti více k pohybu a zároveň 
podpořit Domácí hospicovou péči Oblastní 
charity Pardubice, se kterou dlouhodobě spo-
lupracujeme“. Na startu závodu stál i starosta 
městského obvodu Pardubice II. Radek Hejný, 
který nad touto akcí převzal záštitu. „Velice si 
vážíme podpory základní školy, která s námi 
spolupracuje v době Tříkrálové sbírky, při po-
moci nemocnicím a sirotčinci na Zakarpatii a 
sbírce školních potřeb pro rodiny s dětmi v 
nouzi“, řekla ředitelka Charity Marie Hubál-
ková. Další společnou akcí této Základní školy 
a Oblastní charity Pardubice byla 11. - 16. 
června sbírka školních a hygienických potřeb, 
oblečení a hraček pro sirotčinec ve Višanech 
a materiální pomoci pro nemocnice v Nerest-
nytsi a Tjačivu na Zakarpatské Ukrajině. 
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CHARITA NA DNECH HOLICKA 
Oblastní charita Pardubice představovala své 
služby na Dnech Holicka. Zdravotní sestry 
z Charitní ošetřovatelské služby Holice ná-
vštěvníků měřily zdarma krevní tlak a spolu 
s pečovatelkami podávali informace o služ-
bách pardubické Charity, která má přímo 
v tomto regionu tři střediska. 
 
SBÍRKA ŠKOLNÍCH POTŘEB 2018 
Oblastní charita Pardubice opět pořádala 
sbírku školních potřeb pro děti z rodin, které 
se nacházejí v tíživé životní situaci. Děkujeme 
za podporu a pomoc při organizaci sbírky far-
nosti v Pardubicích, Holicích, Lázních Bohda-
neč, Sezemicích, Opatovicích a Horním Jelení, 
Obecnímu úřadu Býšť, Základní a mateřské 
škole v Moravanech, Základní škole Pardu-
bice-Polabiny, npor. Eliáše 344 a Základní 
škole Resslova, stejně jako všem individuál-
ním dárcům. 
 
POMOC ROMSKÝM RODINÁM V RC DaR 
LUŽE 
Od srpna 2017 je v Rodinném centru DaR 
Luže uskutečňován program pomoci romské 
komunitě v Luži. O úspěšnosti programu 
vzdělávání a osvojení si praktických doved-
ností zdejší romské komunity svědčí vysoká 
účast a zájem o přednášky a kurzy, například: 
Rodina a komunita, vztahy mezi generacemi 
a s lidmi v okolí, Moje životní dráha, co umím 
a co mohu dokázat, Jak najít práci, napsat ži-
votopis a uspět u přijímacího pohovoru, Co je 
důležité pro dosažení úspěchu ve škole a další 
z oblasti zdravovědy či práva. V praktickém 
kurzu šití, který byl pro velký zájem rozšířen, 
se zájemci učí šít potřeby pro domácnost. Pod 
vedením dvou lektorek se zde schází více než 
deset žen a mnoho dětí. Komunitní pracovník 
Oblastní charity Pardubice Ivan Červeňák na-
bízí romským dětem smysluplné trávení vol-
ného času v hudebně tanečním spolku Loly 
Růža, dohlíží na školní docházku a pomáhá 
dětem s domácími úkoly. Aktivita je podpo-
řena z dotačního programu Úřadu vlády ČR 
Pomoc romským rodinám a činnost celoročně 

podporuje MPSV ČR, Oblastní charita Pardu-
bice, Město Luže a Pardubický kraj. 
 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
V rámci Klubu dětí jsme i letos v létě pro děti 
klientů Služeb pro rodiny s dětmi připravili 
příměstský tábor, aby i ony mohli o prázdni-
nách zažít zábavu a dobrodružství. Klub dětí 
pro ně navíc během roku pořádá také víken-
dové pobyty naplněné pestrým programem. 
 
VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018 
Oblastní charita Pardubice představila své 
služby na Veletrhu sociálních služeb pořáda-
ném 15.8.2018 na Pardubickém zámku. Soci-
ální pracovnice ze Střediska služeb pro rodiny 
s dětmi si připravily soutěže pro nejmenší a 
spolu s pracovnicemi Charitní pečovatelské 
služby nabízely informace o charitních služ-
bách. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet 
kompenzační pomůcky pro klienty s pohybo-
vým omezením. 
 
DEN CHARITY NA PARDUBICKU 
Ve dnech 22. a 27. září proběhla na Pardu-
bicku celostátní propagační akce Den Charity 
u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, 
který je patronem charitních zařízení. Cílem 
této akce bylo především informovat širokou 
veřejnost o nabídce poskytovaných služeb. V 
pátek 22. září se veřejnosti představilo Ro-
dinné centrum DaR Luže s bohatým progra-
mem, atrakcemi a výtvarnými dílničkami pro 
nejmenší spojeným s bazarem dětského ob-
lečení, kde zbylé šatstvo bylo poskytnuto pro 
potřeby charitního sociálního šatníku. Ve 
středu 27. září přivítalo především rodiny s 
malými dětmi také Rodinné a vzdělávací cen-
trum Holoubek v Holicích. Pro veřejnost při-
pravilo programy: Přijďte si s námi zazpívat, 
Montessori, Cvičení pro těhotné, Veselé tvo-
ření s Radkou a volnou hernu pro rodiny s 
malými dětmi. Ve středu 27. září Oblastní 
charita Pardubice představovala svou čin-
nost v informačním centru Nemocnice Par-
dubického kraje a tentýž den se od 9 hodin 
otevřely zájemcům z řad veřejnosti střediska 
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Odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovi-
cích a Třebosicích, které poskytují pobyto-
vou, ambulantní a terénní pomoc seniorům 
a rodinám, které pečují o své blízké. 
 
POMOC NA ZAKARPATII 
Během celého roku 2018 ve spolupráci s Par-

dubickým krajem Oblastní charita Pardubice 

pomáhá materiálně nemocnicím na Zakarpa-

tiji - v Nerestnici a Tjačivu. Pomoc, obsahující 

zdravotnické potřeby, lékové přebytky, po-

vlečení, ručníky, jednorázové pleny a kom-

penzační pomůcky je předávána přímo po-

třebným díky podnikateli a rodákovi z této 

oblasti znalého místních poměrů. Jako dar 

příspěvkových organizací Pardubický kraj pu-

tovaly na Ukrajinu také polohovací postele, 

zdravotnické oblečení pro nemocniční perso-

nál, ložní povlečení a zdravotnické přístroje. 

FRANCOUZSKÝ DOBROVOLNÍK 
V rámci Projektu mobility mladých formou dob-

rovolnické služby jsme mohli díky Pardubickému 

kraji využít pomoc francouzského dobrovolníka 

Mathise Piera, který od října 2018 do června 

2019 pomáhal v Oblastní charitě Pardubice . 

Mathis nám pomáhal při jednorázových akcích, 

například při Sbírce potravin, výrobě Adventních 

věnců pro Domácí hospic, Tříkrálové sbírce, Cha-

ritním plese a dalších. Spoluorganizoval Sbírku 

školních potřeb v pardubické Alliance francaise a 

na Gymnáziu Mozartova, kde zároveň pomáhal 

jako rodilý mluvčí na hodinách francouzské kon-

verzace. V Odlehčovacích službách Červánky dě-

lal společnost seniorů, pro které mimo jiné při-

pravil zajímavou přednášku o Paříži. Docházel do 

Klubu dětí a pomáhal s akcemi Služeb pro rodiny 

s dětmi. Pravidelně pomáhal s přípravou potra-

vin v našem skladu Potravinové pomoci.
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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DĚKUJEME ZA PODPORU  

Instituce 
Diecézní katolická charita Hradec Králové 
Ministerstvo kultury ČR 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
Ministerstvo vnitra ČR 
Pardubický kraj 
Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice 
Římskokatolická farnost - děkanství Chrast u Chrudimě 
Římskokatolická farnost Holice 
Římskokatolická farnost Horní Jelení 
Římskokatolická farnost Lázně Bohdaneč 
Římskokatolická farnost Luže 
Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem 
Římskokatolická farnost Sezemice 
Statutární město Pardubice 
Úřad práce Pardubice 
Úřad vlády České republiky 
 
Nadace a další 
EDUCA - Střední odborná škola Pardubice, s. r. o. 
Fórum dárců z.s. 
Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích 
JHS - CENTRE, o.p.s. 
Koalice nevládek Pardubicka, z. s.  
Nadace Charty 77 
Nadace Olgy Havlové 
Potravinová banka Pardubice, z. s. 
Psychoterapeutické centrum s.r.o. 
Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích, z.s 
Skautské centrum Vinice 
Služby města Pardubic 
Univerzita Pardubice 
Základní škola Holice, Komenského 100 
Základní škola Josefa Ressla 
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 Základní škola Pardubice — Spořilov 
Základní škola Pardubice, Staňkova 128 
Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 
Základní škola Závodu míru, Pardubice 
ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní 305 
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Města a obce 
Město Dašice 
Město Heřmanův Městec 
Město Hlinsko 
Město Holice 
Město Horní Jelení 
Město Hrochův Týnec 
Město Chrudim 
Město Lázně Bohdaneč 
Město Luže 
Město Ronov nad Doubravou 
Město Sezemice 
Městys Chroustovice 
Obec Bořice 
Obec Bukovina nad Labem 
Obec Bukovka 

Obec Býšť 
Obec Časy 
Obec Čeperka 
Obec Dolany 
Obec Dolní Ředice 
Obec Hrobice 
Obec Choteč 
Obec Lány u Dašic 
Obec Lípa na Orlicí 
Obec Malé Výkleky 
Obec Moravany 
Obec Neratov 
Obec Opatovice nad Labem 
Obec Plch 
Obec Poběžovice 

Obec Přelovice 
Obec Radhošť 
Obec Rokytno 
Obec Rybitví 
Obec Slepotice 
Obec Spojil 
Obec Srnojedy 
Obec Staré Hradiště 
Obec Starý Mateřov 
Obec Trusnov 
Obec Újezd u Sezemic 
Obec Vysoké Chvojno 
Obec Vyšehněvice 
Obec Živanice

 
Firmy 

ADA International s.r.o. 

ALCAR BOHEMIA, s.r.o. 

ALFA 3, s.r.o. 

ARVAL CZ s.r.o. 

AUTOŠKOLA Bartoníček Holice s.r.o. 

AV-AUDITING, spol. s r.o. 

AVOSS s.r.o. 

Česká spořitelna, a.s. 

Československá obchodní banka, a. s.  (ČSOB pomáhá regionům) 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 

DAYS MENU s.r.o. 

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o. 

Dům techniky Pardubice spol. s. r. o. 

eBRÁNA s.r.o. 

EKO Pardubice s.r.o. 

Elektrárny Opatovice, a.s. 

ENERGOLAND spol. s r.o. 
Evropská databanka a.s. 

Faurecia Interiors Pardubice s.r.o. 

Feedyou s.r.o. 

FEIFER - kovovýroba, spol. s r.o. 

Florea Holland s.r.o. 

fronte s. r. o. 

Gaetano Daneli s.r.o. 

Gastroambulance 

GLOBUS, spol. s r.o. (GLOBUS lepší svět) 

HEDVA, a.s. 

Charon - Jitka Filipová s.r.o. 

Ivana Tikalová, sdr. Josef Juza 

KIEKERT-CS, s.r.o. 

KOBLÍŽEK s.r.o. 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

KPX s.r.o. 

KRAB BRNO, s.r.o. 

KREDO - Regály s.r.o. 

Lenapo s.r.o. 

Lesy České republiky, s.p. 

MADAMI s.r.o. 

MEDESA s.r.o. 

MeDila spol. s r.o. 

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. 

Melitech, s.r.o. 

MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. 

Motorest Býšť EREMITA COM. 

Naturprodukt CZ spol. s r. o. 

Nedcon Bohemia, s.r.o. 

OM-KOMPLEX spol. s r.o. 

PackWay s.r.o. 

PADĚRA, RADA & PARTNEŘI s.r.o. advokátní kancelář 

Panasonic Automotive Systems Czech, s.r.o. 

Pardubický pivovar a.s. 

PIGMENTUM s.r.o. 

Pojišťovna České spořitelny, a.s. 

Quadient s.r.o. 

Raiffeisen - Leasing, s.r.o. 

Rybniční hospodářství, s.r.o. 

STABIL INVEST s.r.o. 

Stäubli Systems, s.r.o. 
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STENO CZ s.r.o. 

STUHA a.s. 

T - mont s.r.o. 

TAG Chemicals Europe, s.r.o. 

TAŽENÉ KONSTRUKCE, spol. s r. o. 

Tesco Stores ČR a.s. (Vy rozhodujete, my pomáháme) 

Tomášová Lea s.r.o. 

Tritón Pardubice, spol. s r. o. 

TVAR výrobní družstvo Pardubice 

Vestra Clinics s.r.o. 

VETO HK s.r.o. 

VIVAN s.r.o. 

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

ZEBRA Q s.r.o. 

ZERO a spol, s.r.o. 
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Jednotlivci 
Beran Martin 
Beseda Pavel, Ing. 
Doubková Zdenka 
Etrych Jiří, Ing. 
Gabriela Míšková 
Gottwald Vojtěch 
Grman Ludvík 
Guliford Jana 
Hlinecká Jana 
Horáková Jaroslava 
Horská Miluše, Mgr. 
Jelínek František 
Jirsová Marie 
Juřičková Dagmar 
Kebrtová Ivana 
Kolařík Stanislav 
Koníček Miloš, Ing. 
Kopová Ivona 

Kosinová Valerie 
Kratošková Eva 
Krátká Adéla 
Kuchválek Jiří 
Kunt Jan 
Ledvina Dominik 
Línková Šárka, JUDr. 
Ludvíková Hana 
Michaela Jeřábková 
Míšek Jan 
Mokrá Věra 
Navrátil Tomáš, RNDr. 
Pecina Ivan 
Petr Langr 
Plecháček Martin, MVDr. 
Prášek Jiří, Ing. 
Pscheidtová Eva 
Rohlíková Markéta 

Rubešová Eva 
Rumlová Markéta 
Slavíková Věra 
Srnánková Olga 
Starý Zdeněk, Ing. 
Svobodová Hana 
Tomešová Jana 
Topolská Miluše 
Vaníček Vladimír 
Vašata Milan 
Venos Milan 
Větrovská Lenka 
Volková Naděžda 
Zbránková Magdaléna 
Zeman Lukáš 
Zikudová Romana 
 

 
Dobrovolníci  (abecedně bez titulů) 
 
Adamcová Hana 
Adámková Eva 
Bartošová Martina 
Bártová Magdalena 
Bártová Radka 
Bártová Rozálie 
Beranová Stanislava 
Borská Karolína 
Bosáková Jiřina 
Černá Petra 
Černá Zuzana 
Červeňák Marek 
Červeňáková Taťána 
Červinková Hana 
Čimerová Kateřina 
Čonková Tereza 
Dařbujanová Tereza 
Dostálová Eva 
Dostálová Radka 
Doucková Kateřina 
Drapáková Michaela 
Dubská Olga 
Dvořák Jan 
Dvořák Josef 
Erychleb Martina 
Fidler Patrik 
Flégrová Dominika 
Formánková Tereza 
Hálová Barbora 
Harsová Nikola 

Hendrychová Dana 
Hermannová Aneta 
Holá Kristýna 
Hrádková Johana 
Hronová Lenka 
Chalupová Lucie 
Chalupová Martina 
Chmelíková Kateřina 
Chvojka Ondřej 
Janovská Dana 
Jonáš Jan 
Kačírek Ondřej 
Kapustová Justýna 
Karlová Vladimíra 
Kašpar Libor 
Kašparová Kateřina 
Klement Marta 
Kloboučníková Valentýna 
Komárková Kristýna 
Konopková Natálie 
Kopecká Karolína 
Korbelová Svatava 
Košnar Tomáš 
Koubková Kateřina 
Koza-Pirklová Misha 
Krajinová Adéla 
Křížová Lucie 
Kupcová Nikola 
Kutová Pavlína 
Langhammerová Klára 

Laušmanová Veronika 
Lednová Vendula 
Leopoldová Sabina 
Levayová Marta 
Lorencová Aneta 
Maclová Kristýna 
Marková Aneta 
Marková Jarmila 
Marosczyková Lenka 
Maryšková Ivana 
Mejtská Věra 
Mikanová Natálie 
Mikulecká Jana 
Mizerová Simona 
Motyčková Petra 
Moulenová Nikola 
Mrázek Benedikt  
Mrštíková Lenka 
Němcová Veronika 
Netíková Adéla 
Nováková Lenka 
Novotná Věra 
Pavlíková Monika 
Pavlosková Marie 
Pecinová Dana 
Pešinová Alena 
Poláková Simona 
Pospíšilová Kateřina 
Pospíšilová Sára 
Půlpánová Dagmar 
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Ragulová Alžběta Sabrina 
Rejlek Antonín 
Rounová Veronika 
Rudzan Filip 
Říha Jonáš 
Sauka Una 
Severýnová Petra 
Sládková Květa 
Smitková Veronika 
Starý Petr 

Stoklasová Simona 
Šlégrová Michaela 
Šmídová Tereza 
Šťavíková Radka 
Štefková Barbora 
Tatíčková Denisa 
Tintěra Ondřej 
Valachová Dita 
Valenta Vladimír 
Varga Miroslav 

Vojtová Vendula 
Zajíc Michael 
Zajícová Petra 
Zákoutská Eliška 
Zbrojová Anežka 
Zdeňková Vlaďka 
Žabová Martina 
Žáková Marie 
Žihlo Luděk 
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AKTUÁLNÍ KONTAKTY  

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 

Hlavní sídlo: V Ráji 732, 530 02 Pardubice 

IČO: 464 92 160 
Číslo účtu: 1201207379/0800 
Tel.: 466 335 026, 775 296 843 
E-mail: info@charitapardubice.cz 

Statutární zástupce 

Ředitelka: Mgr. Marie Hubálková 
Tel.: 777 736 015 
E-mail: hubalkova@charitapardubice.cz 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Ilona Fricová 
Tel.: 775 296 848 

E-mail: ifricova@charitapardubice.cz 

Domácí zdravotní a hospicová péče 
na Pardubicku 

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

Pečovatelská služba a osobní asistence 
na Pardubicku 

Vedoucí: Jarmila Klimešová 
Tel.: 777 296 850 
E-mail: klimesova@charitapardubice.cz 

Kompenzační pomůcky, sociální šatník,  

domácí práce všeho druhu 

Dispečerka: Ivana Rejkubová 
Tel.: 466 335 026, 775 296 843 
E-mail: info@charitapardubice.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ráji 786, 530 02 Pardubice 

Odlehčovací služby Červánky 

pobytové středisko Pardubice, 

terénní odlehčovací služby 

Vedoucí: Bc. Robert Vítek 
Tel.: 735 726 954 
E-mail: rvitek@charitapardubice.cz 

 

Dobrovolnické centrum 

Koordinátor: Mgr. Miloš Lášek 
Tel.: 730 572 959 
E-mail: mlasek@charitapardubice.cz 
 

Fundraising a PR 

Vojtěch Gottwald, péče o dárce 
tel: 733 161 618 
E-mail: gottwald@charitapardubice.cz 

Bc. Jan Lohynský, PR 
tel: 775 296 842 
E-mail: jlohynsky@charitapardubice.cz 

Vladimíra Krejčíková, projekty 
Tel.: 603 566 141 
E-mail:  vkrejcikova@charitapardubice.com 

 

Češkova 1247, 530 02 Pardubice 

Služby pro rodiny s dětmi 

Potravinová pomoc 

Vedoucí: PhDr. Karolína Šilarová 
Tel.: 777 296 826, 461 100 445 
E-mail: ksilarova@charitapardubice.cz 
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Palackého 1131, 534 01 Holice 

Domácí zdravotní a hospicová péče 
na Holicku 

Vrchní sestra: Markéta Vašková 
Tel.: 775 296 830 
E-mail: vaskova@charitapardubice.cz 

Pečovatelská služba Holice 

Bc. Markéta Šklubalová, DiS. 
Tel.: 775 296 829, 466 681 654 
E-mail: msklubalova@charitapardubice.cz 

 

Dudychova 782, 534 01 Holice 

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek 

Vedoucí: Milena Vohralíková 
Tel.: 733 141 960 
E-mail: holoubek@charitapardubice.cz 

Vladimíra Krejčíková, vzdělávání 
Tel.: 603 566 141 
E-mail:  vkrejcikova@charitapardubice.com 

 

Šípkova 49, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Pečovatelská služba Lázně Bohdaneč 

Vedoucí: Mgr. et Bc. Miluše Charvátová 
Tel.: 603 459 486 
E-mail: mcharvatova@charitapardubice.cz 

 

Nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany 

Pečovatelská služba Moravany 

Bc. Markéta Šklubalová, DiS. 
Tel.: 775 296 829, 466 950 441 
E-mail: msklubalova @charitapardubice.cz 

Třebosice 10, 530 02 Pardubice 
Odlehčovací služby Červánky 

pobytové středisko Třebosice 

Vedoucí: Bc. Petra Průšková 
Tel.: 775 296 833 
E-mail: ppruskova@charitapardubice.cz 
 

Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 Pardubice 

Odlehčovací služby Červánky 

ambulantní středisko Mikulovice 

Vedoucí: Mgr. Aneta Betlachová 

Tel.: 730 529 527 
E-mail: abetlachová@charitapardubice.cz 

 

Družstevní 366, 538 54 Luže 

Rodinné centrum DaR Luže 

Vedoucí: Mgr. Dominika Košnarová, DiS. 
Tel.: 603 880 938 
E-mail: rodinnecentrum.dar@gmail.com 
Ivan Červeňák 
romský koordinátor v Luži 
Tel.: 737 742 715 
 

Čáslavská 309,  

538 42 Ronov nad Doubravou 

Rodinné centrum Koutek 

Ronov nad Doubravou 

Vedoucí: Tamara Jirků 
Tel.: 737 661 499 
E-mail: tamcah@centrum.cz
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STRÁNKY A SOCIÁLNÍ S ÍTĚ  

Internetové stránky:  

pardubice.charita.cz (Oblastní charita Pardubice) 

hospicpardubice.cz (Domácí hospic Andělů strážných Oblastní charity Pardubice) 

materskecentrum.estranky.cz  (RC DaR Luže) 

rvcholoubek.cz (RVC Holoubek Holice) 

Facebook:  

@charitapardubice (Oblastní charita Pardubice) 

@rodinnecentrumdarluze (RC DaR Luže) 

Holoubek Rodinné Centrum (RVC Holoubek Holice) 

@kouteknahrani (RC Koutek Ronov nad Doubravou) 

Instagram:  

@charitapardubice (Oblastní charita Pardubice) 

YouTube: 

CharitaPardubice (Oblastní charita Pardubice) 
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