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ÚVODNÍ SLOVO  

 

 

Milí přátelé,  

na jaře loňského roku nám neznámý koronavir Covid-19 převrátil vše vzhůru no-
hama. Vnesl mezi nás strach, nejistotu, chaos, zdravotní potíže, předčasná a ne-
čekaná úmrtí, různá omezení, extrémní zátěž všech, hlavně těch sloužících v první 
linii, a to i v našich charitních zařízeních. I přesto, že jsme jej částečně již poznali, 
ani po roce nemůžeme říct, že máme vyhráno. Jeho řádění je nevyzpytatelné, ob-
jevuje se v nových mutacích, u mnoha nemocných zanechal své stopy. Děkuji i 
touto cestou za statečnost, odvahu a nasazení všem pracovnicím a pracovníkům 

působícím v Oblastní charitě Pardubice ve zdravotních i sociálních službách, kteří jsou v přímém kon-
taktu s potřebnými, i těm, kteří jim dělají zázemí. Velké díky patří i široké rodině dobrovolníků a příz-
nivců charitního díla. I přes různá omezení nám pomáháte, kde se dá. Bohužel jsme však museli značně 
omezit mnohé benefiční akce, například tradiční vyrábění Adventních věnců pro domácí hospic pro-
běhlo za zpřísněných protikoronavirových nařízeních v omezené formě pouze ve dvou firmách, na Uni-
verzitě Pardubice pouze distančně a vyrábění pro veřejnost stejně jako benefiční Adventní koncert pro 
hospic jsme museli zrušit úplně. 
  

S velkou vděčností se ohlížím za rokem 2020 a ráda se podělím o to, co nás posunulo v našich životech 
a službě. Soustředili jsme se na zkvalitnění multidisciplinární hospicové péče, meziročně vzrostl počet 
hospicových pacientů na dvojnásobek. Těší mě, že stále více rodin chce být se svými blízkými i na konci 
jejich života. Jsem také moc ráda, že se podařilo uzavřít smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami 
v odbornostech 720 (Paliativní medicína) i 926 (Domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu), 
je to velký posun v kvalitě poskytování paliativních služeb, které pomohou mnoha umírajícím pacien-
tům a jejich rodinám. Na rok 2020 jsme také připravili Paliativní kongres v Holicích za účasti odborníků 
paliativní a hospicové péče, bohužel vzhledem k epidemiologickým nařízením jsme jej museli přesu-
nout na příští rok a doufáme, že i tímto způsobem přispějeme ke zkvalitňování péče a rozšíření pově-
domí o hospicové péči. 

Děkuji za vás všechny - zaměstnance, dobrovolné spolupracovníky a duchovní, kteří nás povzbuzují a 
pečují o duchovní dobro zaměstnanců, za podporu a zapojení našich rodin, klientů a dobrovolníků.  

Děkuji všem dárcům, sponzorům a všem zástupcům samospráv konkrétních měst a obcí. Bez Vaší do-
tační a dárcovské podpory by naše služba potřebným byla jiná, jste nenahraditelní. 

Velmi chci poděkovat za pomoc firemním dobrovolníků, kteří se starají o naše zahrady a pomáhají při 
benefičních akcích. V letošním roce na zahradě odlehčovacích služeb firemní dobrovolníci postavili al-
tán, který zakoupil jejich zaměstnavatel, a zpříjemnili tak prostředí našim klientům. 

Rok 2020 byl nejen pro naši Oblastní charitu velmi náročný. Snažili jsme se zvládnout pandemii a ob-
stát. Na jejím začátku i naše sestry a pečovatelky sedli k šicím strojům a s improvizovanými ochrannými 
pomůckami pro sebe i pro klienty bez výjimky dál pokračovali ve své práci. Hodně nás to všechny spojilo 
a za pomoc děkujeme také mnohým firmám a dobrovolníkům, kteří nás v těchto náročných chvílích 
podpořili osobně, materiálně i finančně. Poskytování péče u covid pozitivních pacientů a klientů kladlo 
velké nároky nejen na fyzickou a psychickou odolnost našich sester a pečovatelek, ale bylo vzhledem 
k nutnosti používat jednorázové ochranné pomůcky i značnou finanční zátěží. Nová situace znamenala 
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i nové výzvy - naučili jsme se komunikovat online, organizovat péči tak, abychom omezili riziko šíření 
nákazy, ve větší míře jsme zapojili dobrovolníky například při nákupech pro seniory, byli jsme oporou 
potřebným v době omezených sociálních kontaktů. Obdiv patří všem pečovatelkám, sociálním pracov-
níkům, zdravotním sestrám, lékařům. 

V této náročné době si čím dál víc uvědomuji i důležitost modlitby za potřebné i za ty, kteří jim pomá-
hají. Uspořádali jsme druhou charitní pěší a cyklistickou pouť za nemocné, trpící a umírající, těm, kteří 
se z různých důvodů nemohli na pouť vydat, jsme zprostředkovali mši svatou alespoň v online přenosu. 

Pokračovali jsme v humanitární pomoci na Ukrajinu do měst Vilšany, Neresnytsya a Tjačiv stejně jako 
v pomoci rodinám s dětmi, dobrovolníci dál pomáhali při doučování dětí ze sociálně znevýhodněného 
prostředí, uspořádali jsme také pro tyto děti již čtvrtý příměstský tábor. 

Máme být za co vděční. Člověče přičiň se a Pánbůh Ti požehná! Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří 
za námi stáli a podporovali nás. 

 

 

 

       Mgr. Marie Hubálková 

       Ředitelka Oblastní charity Pardubice 

http://www.pardubice.charita.cz/
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OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
 

 Byla zřízena v květnu 1992 a má status církevní právnické osoby, jejím zři-
zovatelem 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 zdravotních služeb 
v ČR. Charita Česká republika je součástí mezinárodní sítě charitních organizací 
světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa. 

 

Poslání Charity na celém světě je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ 
vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, 

který trpí. Touto myšlenkou 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 klient služeb mohl zůstat ve 
svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zá-
roveň 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 

 Ambulance paliativní medicíny 

 Pečovatelská služba 

 Osobní asistence 

 Odlehčovací služby 

 Doprovod a doprava osob 

 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

  Domácí práce všeho druhu 

Velkou pozornost věnuje Oblastní charita Pardubice také podpoře sociálně znevýhodněných rodin 

a rodin s dětmi. Rodinám jsou určeny následující služby a aktivity: 

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 Služby pro pěstouny 

 Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek (Holice) 

 Rodinné centrum DaR (Luže) 
 Pomoc rodinám s dětmi  
 Pomoc romským rodinám v Luži 
 Klub dětí 
 Charitní malotřídka 

 

Senioři, zdravotně postižení a nemocní, rodiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, matky 
samoživitelky a další skupiny lidí v nouzi mohou využívat také následující služby: 

 Sociální šatník a sklad nábytku 

 Potravinová pomoc 

  

http://www.pardubice.charita.cz/
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ÚZEMNÍ PŮSOBNOST NAŠICH STŘEDISEK  

 

Středisko Pardubice  

Domácí zdravotní služba, Pečovatelská služba, Osobní asistence: 
Barchov, Bezděkov, Bukovina nad Labem, Čeperka, Čepí, Dřenice, Dříteč, Dubany, Hrobice, Jezbořice, 
Kunětice, Medlešice, Mikulovice, Němčice, Opatovice nad Labem, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Sr-
nojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Starý Mateřov, Stéblová. 

Odlehčovací služby: 
pobytové - Pardubický kraj 
terénní - okres Pardubice 

Domácí hospicová péče: 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Služby pro pěstouny: Pardubicko, Holicko, Chrudim-

sko 

 

Středisko Lázně Bohdaneč  

Pečovatelská služba:  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. 

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

Ambulance paliativní medicíny: Pardubický kraj 

Domácí zdravotní služba, Pečovatelská služba: Bělečko, Bohumileč, Borek, Býšť, Časy, Dašice, 
Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dražkov, Hoděšovice, Holice, Horní Jelení, Dolní Jelení, Horní Roveň, 
Horní Ředice, Hrachoviště, Choteč, Chvojenec, Jaroslav, Komárov, Lány u Dašic, Lukovna, Ostře-
tín, Poběžovice, Počáply, Rokytno, Sezemice, Újezd u Sezemic, Veská, Veliny, Velké Koloděje, Vy-
soká u Holic, Vysoké Chvojno 

Kostelec nad Orlicí, Albrechtice nad Orlicí, Borohrádek, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, 
Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Týniště nad Orlicí, Zdelov, Žďár nad Orlicí (na Kostelecko dojíždí pouze 
zdravotní služba). 

Domácí hospic Andělů strážných: 

 

 

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek: Holicko a okolí 

 

Středisko Moravany  

Pečovatelská služba: Čeradice, Dašice, Dolní Roveň, Horní Roveň, Chroustovice, Komárov, Kostě-
nice, Lány u Dašic, Lipec, Litětiny, Moravany, Opočno nad Loučnou, Platěnice, Práchovice, Slepo-
tice, Trusnov, Turov, Uhersko, Úhřetická Lhota, Zminný 

 

Středisko Třebosice  

Pobytové odlehčovací služby: Pardubický kraj 

 

Středisko Mikulovice  

Ambulantní odlehčovací služby: Pardubicko, Chrudimsko  

 

Středisko Luže 

Rodinné centrum DaR: Luže a okolí 

http://www.pardubice.charita.cz/
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA V ROCE 2020  
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POČET PRACOVNÍKŮ  DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  K 31. 12. 2020  

součty úvazků vedoucích pracovníků na pracovní smlouvu 5,108 

součty úvazků vedoucích pracovníků na DPP DPČ 0 

počet fyzických osob vedoucích pracovníků na pracovní smlouvu 8 

počet fyzických osob vedoucích pracovníků na DPP DPČ 0 

  
součty úvazků pracovníků v sociálních službách na pracovní smlouvu 42,085 

součty úvazků pracovníků v sociálních službách na DPP DPČ 3,266 

počet fyzických osob pracovníků v sociálních službách na pracovní smlouvu 45 

počet fyzických osob pracovníků v sociálních službách na DPP nebo DPČ 12 

  
součty úvazků sociálních pracovníků na pracovní smlouvu 10,047 

součty úvazků sociálních pracovníků na DPP DPČ 0 

počet fyzických osob sociálních pracovníků na pracovní smlouvu 15 

počet fyzických osob sociálních pracovníků na DPP DPČ 0 
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ A HOSPICOVÁ PÉČE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE  
 

 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 prostředí 
domova a kruhu rodiny 

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

 zájemci mohou o službu požádat svého ošetřujícího praktického nebo odborného lékaře 

 v našich střediscích Vám rádi osobně nebo telefonicky poskytneme jakékoliv další podrobnější 
informace 

 

Finance 

 domácí hospicová péče je poskytována bezplatně a je hrazena ze zdravotního pojištění, 
z grantů a darů, předepisuje ji vždy lékař  

 

Podpora rodinám  

 na začátku pečujícím osobám vždy vysvětlíme, co a jak je třeba dělat a jaké mohou nastat kom-
plikace, nabízíme podporu a zaučení rodiny při ošetřování těžce nemocného, zajištění psycho-
logické a duchovní podpory pro nemocného i rodinu 

 pacientům i jejich rodině je služba k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně  

 k dispozici lékař, zdravotní sestra, sociální služby a duchovní pomoc, samozřejmostí je nepře-
tržitá možnost podpory po telefonu 

 rodinu podporujeme v maximální možné míře, většina péče přesto zůstává na ní 

 

http://www.pardubice.charita.cz/
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AMBULANCE PALIATIVNÍ  MEDICÍNY  

Paliativní ambulance je určena pacientům s pokročilým vážným onemocněním, kteří potřebují řešit 
obtíže způsobující bolest, dušnost, potíže s trávením apod., ale i psychické problémy (úzkost, deprese 
či delirium), jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího nebo praktického lékaře.   

Vedoucí lékař: doc.MUDr. Tomáš Kučera Ph.D. 

Kontakt, objednání: 775 296 830, vaskova@charitapardubice.cz 

Ambulanci mohou využít i pacienti, kteří postupují aktivní léčbu, ale chtějí svou situaci zkonzultovat s 
odborníkem na paliativní medicínu, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality života vážně nemocných. 

Lékař na základě vyšetření doporučí plán péče, který bude respektovat přání pacienta a jeho blízkých, 
kteří o něj pečují. Součástí plánu jsou i doporučení pro situace, kdy dojde k vážným komplikacím 
(zhoršení zdravotního stavu pacienta i výpadek pečujícího). 
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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 ne-

mocnicích 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 zdravotní a hospicová péče a péče Ambulance paliativní medicíny v roce 2020 

 

 

 

 

  

Kód Název
Počet 

návštěv 
lékaře

Počet 
výkonů

Počet 
hodin 

péče

720 Ambulance paliativní medicíny 3 3 Služba poskytována od prosince 2020

926 Domácí hospicová péče 3 11
Služba poskytována od prosince 2020, výkonem se rozumízajištění péče 

o pacienta 24 hodin denně

925 Domácí zdravotní péče - hospicová 107 5 018,75

925 Domácí zdravotní péče 598 19 865,75

926 Domácí hospicová péče 1 5
Služba poskytována od prosince 2020, výkonem se rozumízajištění péče 

o pacienta 24 hodin denně

925 Domácí zdravotní péče - hospicová 55 1 697,75

925 Domácí zdravotní péče 638 20 742,25

Celkem 1 405 3 16 47 324,50

Poznámka

Zdravotnická odbornost

Středisko 
Holice

Středisko 
Pardubice

Počet 
pacientů

Evidence

http://www.pardubice.charita.cz/
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA 

PARDUBICKU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 službu poskytujeme terénní formou přímo v domácím prostředí klienta 

 podporujeme rodinu při péči o uživatele služby 

 vycházíme z křesťanských principů 

 zajistíme duchovní služby (přijetí svátostí, rozhovor s knězem) 

Jak Vám můžeme pomoci:  

 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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POSLÁNÍ  

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším 
lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného 
postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých 
individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb. 

 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA  
Pečovatelská služba je poskytována všem osobám starším 7 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, avšak běžně žijí 
v domácím prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální 
situaci, a jejich podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřed-
nictvím rodiny nebo jiných pečujících osob. 
 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Všichni pracovníci OCHPCE při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální 
služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva a křesťanské prin-
cipy. 

 

 Individuální přístup 

- každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb 

- očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále 

opakovaně v průběhu služby 

- služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce 

 Lidská důstojnost 

- klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci 
- OCHPCE vytváří podmínky a uplatňuje pravidla, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků 

a negativního hodnocení klientů služby 

 

 

 

 

 

 

  

 Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti 
- služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna 

tomu, aby klienti 

mohli takových služeb využívat 

- podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím 

- podporuje rodinné a přátelské vztahy 

- služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností 
 

 Dodržování lidských práv 

a základních svobod 

- služba je klientům poskytována s vědomím, že ani 
člověk  

omezený ve svéprávnosti není zbavený svých práv 

- pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
klientů je  

jednou ze základních činností,  
kterou OCHPCE svým klientům poskytuje 

 

http://www.pardubice.charita.cz/
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KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB   

 při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb, 
 odbornou činnost vykonává v Oblastní charitě Pardubice okruh pracovníků, kteří splňují podmínky 

bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti, 
 kvalitu poskytované péče pracovníků v sociálních službách průběžně monitorují vedoucí a kvalifi-

kovaní sociální pracovníci, 
 všem pracovníkům pečovatelské služby je zabezpečováno další vzdělávání, kterým si obnovují, 

upevňují a doplňují kvalifikaci. 
 

DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD  

 služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený 
svých práv, 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů je jednou ze základních činností, kterou 
Oblastní charita Pardubice svým klientům poskytuje. 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ NA PARDUBICKU  

 pomoc při zvládání základní péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

JINÉ ČINNOSTI  

 doprava speciálním automobilem pro osoby se zdravotním postižením, 
 duchovní služby (přijetí svátostí, rozhovor s knězem), 
 možnost zapůjčení zdravotních a rehabilitačních pomůcek. 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA  

 Pardubice, Holice, Moravany, Lázně Bohdaneč a okolí - denně od 6:30 do 21:30 hodin 

 

 

Charitní  pečovatelská služba v  roce 2020  

 

Středisko (místo poskytování služby) Počet klientů Počet hodin péče 

CHPS Pardubice 125 6354 

CHPS Lázně Bohdaneč 58 1926 

CHPS Moravany 48 2727 

CHPS Holice 71 4776 

 

Zaměstnanci Oblastní charity Pardubice pomohli v roce 2020 prostřednictvím pečovatelské služby cel-
kem 258 klientům. V průběhu celého kalendářního roku jsme klientům poskytli 15.783 hodin péče. 

  

http://www.pardubice.charita.cz/
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OSOBNÍ ASISTENCE NA PARDUBICKU 

 
 je služba poskytovaná lidem s různým typem zdravotního postižení, chronického onemocnění 

a seniorům 

 osobní asistent navštěvuje klienta doma nebo jej doprovází při cestách mimo domov 

 pomáhá klientům zvládat běžné denní úkony, aby mohli žít plnohodnotným životem 

 podporuje sociální vztahy, samostatnost a nezávislost 

Jak Vám můžeme pomoci:  

 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 

 

 

POSLÁNÍ  

Pomáháme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zvládat každodenní doved-
nosti a úkony. Podporujeme klienty v tom, aby mohli žít podobným způsobem, jako jejich vrstevníci. 
Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta, podle zákona o sociálních službách. 

http://www.pardubice.charita.cz/
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OKRUH OSOB, KTERÝM JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA  

 osobám se zdravotním postižením od 1 roku 

 osobám s chronickým onemocněním od 1 roku 

 seniorům 

Sociální službu osobní asistence nelze poskytnout osobám v těchto případech: 
 osobám, které jsou soběstačné 

 osobám s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví zaměstnanců 

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
 klient žije ve svém přirozeném prostředí plnohodnotným životem, 
 klient se zapojuje do společenského života stejným způsobem jako jeho vrstevníci. 

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
 vycházíme z křesťanských principů 

 respektujeme jedinečnost každého 

 chráníme soukromí našich klientů 

 každému poskytujeme službu podle jeho potřeb 

 klademe důraz na odbornou způsobilost našich pracovníků 

 

KDY A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA  
 sídlo sociální služby je na adrese - V Ráji 732, 530 02 Pardubice  

 služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů  

 denně 6:30 – 21:30 hodin na území okresu Pardubice 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V CHARITNÍ SLUŽBĚ OSOBNÍ ASISTENCE NA 

PARDUBICKU 
 pomoc při péči o sebe (oblékání, pohybu, manipulaci s předměty) 
 osobní hygieně 

 přípravě a podání stravy 

 zajištění chodu domácnosti (úklidu, nákupu) 
 výchově a vzdělávání (včetně péče o dítě) 
 aktivizačních činnostech (trávení volného času) 
 cestách mimo domácnost (doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou, …) 
 zprostředkování dalších běžně dostupných služeb (pomoc při vyřizování různých záležitostí) 

 

Osobní asistence v  roce 2020 

Středisko (místo poskytování služby) Počet klientů Počet hodin péče 

Osobní asistence 19 3962 
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CHARITNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ČERVÁNKY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Červánky pomáhají těm, kdo v domácím prostředí pečují o seniora nebo o osobu se zdravotním posti-
žením nebo s chronickým onemocněním, která potřebuje stálou péči. 
 

Poskytované formy služby  

 Ambulantní odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o 
osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zů-
stat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, 
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 pracovníci zajišťují 
doprovod a specifické podmínky, které vyžaduje přeprava našich klientů. 

 

 Pobytové odlehčovací služby ve dvou střediscích, v rodinném prostředí bývalé fary v Třebosicích 

a v nově zrekonstruovaném objektu rodinné vily v Pardubicích, poskytuje možnost krátkodo-
bého pobytu (od jednoho noclehu do tří měsíců) klientům, o které se rodina nemůže starat 
v době vlastní nemoci, služební cesty, dovolené a vlastního nezbytného odpočinku apod. Po ce-

lou dobu pobytu zajišťujeme komplexní péči, včetně zdravotní péče.  V rámci pobytových odleh-
čovacích služeb máme jedno vyhrazené místo tzv. Krizové lůžko okamžitého přijetí pro klienty, 

jejichž blízcí se náhle ocitnou v situaci (nemoc, úraz), kdy o svého blízkého nemohou pečovat. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


     29 let pomáháme lidem v nouzi 

www.pardubice.charita.cz  19 

POSLÁNÍ  

Posláním Charitní odlehčovací služby Červánky (dále jen Červánky) je poskytovat terénní, ambulantní 
a pobytovou sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného 
postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální 
služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života. 
 

OKRUH OSOB, KTERÝM JE SOCIÁLNÍ SLUŽBA URČENA          
Sociální služba Červánky je poskytována osobám starším 19 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím 
prostředí, nacházejí se v důsledku svého věku či zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, a jejich 
podporu při realizaci úkonů běžného denního života není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny. 
V případech hodných zřetele lze poskytnout sociální službu osobám, které splňují převážnou většinu 
podmínek okruhu osob, kterým je služba určena. 
 

Sociální službu Červánky nelze poskytnou osobám v těchto případech: 
 Oblastní charita Pardubice neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, 
 kapacita služby je v době požadovaného nástupu plně obsazena, 
 zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
 osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 
 chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, 
 osobám s mentální retardací či různou formou autismu. 

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

Cílem sociální služby Červánky je:   
 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, 
 dosáhnout možnosti zajištění odpočinku, zajištění osobních záležitost a načerpání sil pro osobu, 

která běžně pečuje o klienta. 
 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY   

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vy-
cházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva. 
 

Individuální přístup 

 každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb, 
 očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a 

dále opakovaně v průběhu služby, 
 služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce. 

 

Lidská důstojnost 

 klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci, 
 Oblastní charita Pardubice vytváří podmínky a uplatňuje pravidla, kterými je eliminována možnost 

vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby. 
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Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti 

 služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti 
mohli takových služeb využívat, 

 podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím, 
 podporu rodinných a přátelských vztahů považuje Oblastní charita Pardubice za samozřejmost, 
 služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností. 

Kvalita poskytovaných služeb 

 při poskytování sociální služby je postupováno v rámci standardů kvality sociálních služeb, 
 odbornou činnost vykonává v Oblastní charitě Pardubice okruh pracovníků, kteří splňují podmínky 

bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti, 
 pro zaměstnance vykonávající přímou práci s klienty sociální služby je zajišťována podpora nezá-

vislým kvalifikovaným odborníkem, 
 odborným pracovníkům je zabezpečováno další vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují 

kvalifikaci. 

Dodržování lidských práv a základních svobod 

 služba je klientům poskytována s vědomím, že ani člověk omezený ve svéprávnosti není zbavený 
svých práv, 

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů je jednou ze základních činností, kterou 

Oblastní charita Pardubice svým klientům poskytuje, 
 je průběžně monitorováno, zda ze strany pracovníků nedochází k porušování základních práv a 

svobod klientů. V případě shledání závad následuje individuální personální řešení. 

Oblastní charita Pardubice poskytuje odlehčovací služby v ambulantní, pobytové a terénní formě. 
 Ambulantní forma služby sídlí na adrese Devotyho 1, Mikulovice, 
 Pobytová forma služby sídlí na adrese Třebosice 22,  
 Pobytová forma služby sídlí také na adrese V Ráji 786, Pardubice, 

 Terénní forma služby je poskytována v domácnostech klientů. 

 

Charitní odlehčovací  služby Červánky  v roce 2020 

 

  

Zaměstnanci Charitních odlehčovacích služeb Červánky  
v roce 2020 pečovali o 192 klientů.  

  

Středisko (místo poskytování 
služby) 

Počet  
klientů 

Počet  
hodin 

péče 

Obložnost 

(využití 
lůžkové 

kapacity) 

Mikulovice - ambulantní služby 40 2913  

Třebosice – pobytové služby 67 5302 70,35% 

Pardubice – pobytové služby 63 4418 72,30% 

Terénní služby 22 637  
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SLUŽBY PRO RODINY S  DĚTMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY  

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 SLUŽBY  

Cílem sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Oblastní charitě Pardubice je 
spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich ro-
dičů: 

 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 poskyto-
vána rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situ-
aci, 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 společensky nežádoucími 
jevy. 

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

Všichni pracovníci Oblastní charity Pardubice při výkonu svého povolání uznávají základní zásady po-
skytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházející z obecně platných základních norem 
respektujících lidská práva. Služba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována bez-
platně v bezproblémově dostupném místě na území Statutárního města Pardubice. 

 Individuální přístup – služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce. 
 Lidská důstojnost – klient služby je vnímán jako partner, nikoli pouze jako pasivní příjemce po-

moci. 

 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 spl-
ňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti. 

 Transparentnost – pracovníci jednají vždy s klientem, nikoliv o klientovi bez jeho přítomnosti. 

 

POSKYTOVANÉ V SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH 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 SLUŽBY  

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 2020 jsme v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi pomohli celkem 52 sociálně 
znevýhodněným rodinám. 

 

 

 

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY  

 

 Podporujeme pěstounské rodiny a jejich děti při naplňování jejich základních potřeb. 

 Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou: 
 Terénní forma – po dohodě v pondělí – pátek v čase 8–18 hodin, v oblasti Pardu-

bicka, Chrudimi a Holic. 

 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 2020 pomohli 35 rodinám. Oblastní charita Pardubice pra-
videlně pořádá také tematické vzdělávací semináře určené náhradním rodičům, aby bylo zajištěno je-
jich vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Semináře probíhají pod vedením odborníků s praktickými 
zkušenostmi. V roce 2020 se tyto semináře uskutečnily také částečně online formou. 
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POMOC RODINÁM S DĚTM I   

 Ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem pomáháme nejen uživatelům Sociálně aktivizačních slu-

žeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny, ale také dalším rodinám, které doporučí 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, Holicku 

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.  

 

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 roce 2020 byla její činnost silně omezena epidemiologickými 
opatřeními. 
 

 
 

Služby pro rodiny s  dětmi  v roce 2020  

Služba Počet klientů služby 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 52 rodin 

Služby pro pěstouny  35 rodin 

Pomoc rodinám s dětmi 30 rodin (34 dětí)  
Klub dětí 15 dětí 
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POTRAVINOVÁ POMOC  

PRO OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ 
SITUACI 

 

Oblastní charita Pardubice je zakládajícím členem Potravinové banky Pardubice, z. s., která je součástí 
České federace potravinových bank. Jejím cílem je získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce 
potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny. Banka také přijímá přebytky z 
veřejných jídelen a restaurací, příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách v supermarketech či ve 
školách. Současně zajišťuje jejich skladování a distribuci potřebným. Jedním z hlavních cílů potravino-
vých bank je zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad.  

Oblastní charita Pardubice poskytuje potravinovou či materiální pomoc osobám nacházejících se v tí-
živé 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 deprivo-
vané rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pra-
covní intenzitou a osoby ve vážné sociální nouzi. Poskytnutí pomoci není nárokové, pokud výdejní 
místo rozdá skladové zásoby, nové žadatele zaeviduje a zahrne do dalšího možného výdeje. Poskytnutí  
pomoci je bezplatné, v případě zneužití pomoci žadatelem nebude další poskytnuta. Pro doporučení k 
odběru potravinové materiální pomoci je třeba zkontaktovat vedoucí střediska Služeb pro rodiny s 
dětmi PhDr. Karolínu Rumlovou. Pomoc 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 v Pichlově ulici 1573 v Pardubicích v úterý od 10:30 do 16:30, po domluvě ve středu 

od 8:30 do 10.00. 

 Za rok 2020 byly prostřednictvím našeho skladu Potravinové pomoci vydány potraviny a drogerie 
1.561 klientům a podpořili jsme tak 3.391 vyživených osob. 

 

 

 

Potravinová pomoc pro osoby  

nacházející se v tíživé životní situaci 
Počet vyživených osob 3.391 
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RODINNÁ CENTRA 
 

 

 

 
 

 

RODINNÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM HOLOUBEK V HOLICÍCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslání RVC Holoubek 

Našim posláním je zapojení rodin s dětmi do společenského a zájmového života, přispění ke stabilitě a funkč-
nosti rodiny, vytvoření vstřícné, bezpečné a emočně podpůrné atmosféry. 

 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, Šikovné ručičky, Montessori aktivity, zpí-
vání, hudebně pohybové aktivity, cvičení pro děti od 3 měsíců do 3 let, přípravu nastávajících 
maminek na porod pod vedením odborných lektorek. 

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

 Velký zájem je o vypůjčování didaktických her a odborné literatury pro rodiče. 
 Zajišťujeme hlídání pro 3 – 6 leté 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 2020 

 

 Rodičovské skupiny řeší problémy pod vedením odborné sociální pracovnice v kruhu ostatních. 
 Pomoc při doučování dětí a při přípravě úkolů do školy. 
 Baby Studio – 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. 
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 Tvoření s keramickou hlínou pro děti. 
 Vzdělávání dětí s Montessori aktivitami. 

 Pravidelné čtvrteční zpívání dospělých, setkávání generací u klavíru, houslí a kytar. 

 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,  Budeme mít prvňáčka, Pomoc při doučování dětí, Proměny 
generací, Trénink paměti pro seniory 

 Pravidelné mezigenerační setkávání při aktivitě Šikovné ručičky 

 

DALŠÍ ČINNOSTI - jednorázové akce 

Zahradní slavnost s oslavou narozenin Holoubka, Řemeslné trhy s dětskými dílničkami, dobrovolnická 
práce (výroba adventních věnců, Tříkrálová sbírka a další), pečení vánočních perníčků pro děti, Vá-
noční zpívání, „Celé Česko zpívá koledy“. Jednorázové aktivity byly v tomto roce velmi negativně 
ovlivněny vzhledem ke koronavirové pandemii.  

V době pandemie od 25. 3. - 21. 5. 2020 RVC Holoubek zajišťoval péči o děti rodičů dle usnesení vlády 
č. 219, kteří pracovali v záchranném integračním sboru, a počet hlídaných dětí dle potřeb rodičů byl 
84. 

Pro seniory byl uspořádán na podzim třídílný kurz Trénink paměti ON-LINE.  

 Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Počet  
Rodiny pravidelně navštěvující centrum 312 rodin 

Celkový počet návštěv za rok 2104 návštěv 

Jednorázové vzdělávací akce 65 osob 

Jednorázové akce pro veřejnost 180 osob 

 

 

Sledujte www.rvcholoubek.cz 
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VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ROVNOPRÁVNOST S ROZUMEM (RORO) 

rovnopravnostsrozumem.cz                                      CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizuje Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích 

 Bezplatné vzdělávací kurzy: angličtina, němčina, počítačový kurz, cyklus rozvojových setkání, 
koučování 

 Od 1/2020 do 6/2022  

 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ a státního rozpočtu 
ČR. 

 

Cílem projektu je bezplatným vzděláváním podpořit minimálně 150 žen a přispět tak ke zlepšení 
jejich postavení na trhu práce. Za rok 2020 se vzdělávacích aktivit účastnilo celkem 42 žen. Z důvodu 
protiepidemiologických opatření probíhala výuka většinu času online. 
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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. Zároveň 
podporujeme kvalitu rodinných vztahů, podporujeme zvyšování rodičovských kompetencí 
a nabízíme pomoc při řešení krizových situací jak v rodině tak u dorůstající mládeže. Reali-
zujeme programy pro rodiče s dětmi, děti samotné, širokou veřejnost i pro seniory. 

 

 

RC DaR v roce 2020 

Již tradičně jsme pokračovali v preventivních aktivitách podporujících zdravé fungování rodin, 
a to i napříč generacemi, jsme záchytným bodem pro rizikové rodiny (poskytujeme laickou 
pomoc a nabízíme pomoc odbornou), upevňujeme a rozvíjíme již navázanou a fungující spo-
lupráci s odborníky na práci s ohroženými rodinami a dětmi. V rámci projektu pro maminky s 
dětmi jsme jednou z mála organizací v okolí, která nabízí poradenství, besedy a semináře pro 
maminky na mateřské dovolené. Podporujeme prorodinné aktivity formou předávání tradic, 
posilujeme povědomí o zajištěné stáří, věnujeme se vzdělávání mládeže včetně budování me-
zigeneračních a rodinných vztahů. Zvyšujeme rodičovské kompetence v rámci pravidelných 
programů, významně se podílíme na kulturním dění v městě a okolí. Na naše největší akce 

typu Masopustní průvod, Den Země, Den dětí, Lampionový průvod přichází až kolem 200 
účastníků. 
 

Letošní rok byl pro nás bohužel nepříznivý v rámci opatření Covid-19 a veřejné akce ani 
workshopy nemohly být z nařízení Úřadu vlády realizovány. I přes ztížené provozní podmínky, 
jsme se snažili po celý rok s rodinami pracovat buď v malých skupinkách nebo online.  Činnost 
rodinného centra jsme v průběhu roku byli nuceni přerušit celkem dvakrát a to vždy na dobu 
cca jednoho měsíce. Stanovených cílů se nám podařilo dosáhnout z větší části. Bylo zřejmé, že 
v měsících, kdy Rodinné centrum DaR fungovalo bez omezení, byla návštěvnost standardní a 
návštěvníci přicházeli v takovém počtu, jako jsme již za posledních 10 let zvyklí. 
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Rodinné centrum DaR Počet  

Celkový počet návštěv za rok 1.586 

Pravidelně pořádané programy v roce 2020 210 

Mimořádné akce 10 
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POMOC ROMSKÝM RODINÁM V LUŽI 
 
Cílem projektu je integrace romské komunity do majoritní společnosti. Apelujeme na skuteč-
nost, aby romští rodiče posílali děti na střední školy, snažíme se posílit povědomí o důležitosti 
školní docházky v životě dítěte a snažíme se napomoci romským rodinám v jejich životních 
situacích. V rámci těchto oblastí se setkáváme s pozitivní odezvou.  
 

Na besedy a setkání dochází pravidelně kolem deseti až patnáct romských žen, které se aktivně 
zapojují do diskuzí, chtějí se o tématech dozvědět více, zajímají se o problematiku. Domníváme 
se, že díky snaze romské komunity na schůzky docházet, snaze lektorek a přednášejících pře-
dat vše podstatné a díky trpělivosti a ochotě obou stran, se integrace romské komunity velice 
daří. Již po malých krůčcích sledujeme, jak se mění i romské rodiny (aktivně naši pomoc vyhle-
dávají, obrací se na nás s dotazy, důvěřují nám), přemýšlí o zdravé stravě, usilují o zaměstnání, 
dotazují se na další témata přednášek apod.   
 

Romské děti učíme pravidlům slušnosti, vytváříme pro ně volnočasové aktivity, které jsou jim 
přirozené a baví je. Hudební a taneční kroužek vystupuje na akcích typu Den dětí pořádaný 
Rodinným centrem DaR Luže, vystoupení po Pardubickém kraji, účastní se festivalů, soutěží a 
dalších kulturních programů.  
 

Pro tento rok jsme plně podpořili pomoc při distanční výuce dětí. Založili jsme 4 vzdělávací 
skupiny, vedeme evidenci docházky, kterou společně s vypracovanými domácími úkoly sdílíme 
s vedením a učiteli školy. Pracujeme s rodinami v oblasti distančního vzdělávání, řešíme ab-
sence a máme nastavená pevná pravidla, kdy děti pomáháme doučovat, zajistili jsme pravi-
delnou odbornou pomoc pro děti se vzdělávacími problémy. Rodiny jsou s námi v přímém 
kontaktu více než kdy jindy, jsou nám za pomoc vděční a berou nás jako autoritu. 
 

V roce 2020 byla i pro nás převratnou situací pandemie Covid-19, která nás přinutila přerušit 
na některé měsíce přednášky, kurz šití a Klub dětí. Výrazně omezená byla i aktivita hudebního 
a tanečního kroužku Loly Růža. Z toho důvodu jsme alokovali svoje síly na pomoc, která byla v 
dané situaci skutečně velmi nutná. Šití roušek, potravinová pomoc, podpora sociálního šatníku 
a především výuka školních dětí, které byly odkázány na distanční výuku bez možnosti připo-
jení k internetu a tisku. Obratem jsme vytvořili pracovní skupiny, které se zaměřily na kon-

krétní problematiku, napřímo jsme se propojili se Základní školou Luže, označili rodiny, které 
budou v našem patronátu v oblasti vzdělávání dětí a v rámci individuálního setkávání jsme 
zajistili plynulý chod distančního vzdělávání a ostatní pomoci rodinám. Se Základní školou 
Luže, MŠ Luže, Městem Luže a dalšími organizace jsme v denním kontaktu a operativně řešíme 
všechny situace, která z opatření vlády v rámci pandemie covid vyplývají. Jsme přesvědčení, 
že letošní rok, byl pro komunitu, vzdělávací zařízení, ale především pro rodiny více náročný, 
než kdy jindy a bez naší pomoci by rodiny byly na pokraji životních a sociálních možností. 
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Projekt Pomoc romským rodinám  Počet setkání za rok Počet klientů 

Přednášky 18 205 

Kurz šití 20 53 

Klub pro děti 20 72 

Volnočasový kroužek Loly Růža 19 286 

Vystoupení dětí 3 98 

Doučování a kontrola dětí denně Každodenně doučo-
váno 15 - 17 žáků 

dle potřeby 

 

Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám. Čin-
nost dále celoročně podporuje Město Luže a Pardubický kraj. 
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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 
oblečení v sociálním šatníku. 

 

 

Dobrovolnické centrum v roce 2020 

Akce / projekt Počet dobrovolníků Počet hodin 

Volnočasové programy (společníci 
seniorů a další) 

14 244 

Pomoc rodinám s dětmi 35 764 

Tříkrálová sbírka (+ šití kostýmů) 1 100 (+3) 3885 (+78) 

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

127 493 
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Akreditované dobrovolnické programy 
 

POMOC RODINÁM  

V roce 2020 se projektu zúčastnilo 29 dlouhodobě působících dobrovolníků, kteří pomáhali 
dětem se školní přípravou a dalších 6 se podílelo na organizaci a provozu Klubu dětí, příměst-
ského tábora, víkendových a respitních pobytů, Dne pěstounství a Dne dětí. Odpracovali tak 

celkem 764 hodin. Mentoringových dobrovolníků bylo z tohoto počtu 19. 

Menší počet dobrovolnických hodin byl způsoben omezením možností osobního setkávání. 
Dobrovolníků se hlásí dostatek a pokrytí požadavků je tak přiměřené. 

 

V rodinách klientů Služeb pro rodiny s dětmi dobrovolníci pomáhají dětem ke zlepšení 
školních výsledků, které jsou předpokladem pro jejich pozdější uplatnění v životě. 
V roce 2020 dobrovolníci pomohli s přípravou do školy v 30 rodinách a věnovali se 34 dětem.. 
Cíle jsou stanovovány individuálně a individuálně se průběžně hodnotí s přihlédnutím k věku, 
dlouhodobým školním výsledkům a úspěšnosti při přijímacích řízeních. 

Rychle se podařilo organizovat doučování distanční formou tam, kde to technická vybavenost 
umožňovala. Tam kde to možné nebylo, byli dobrovolníci alespoň v telefonickém kontaktu 
s rodinami a žáky v zájmu průběžné kontroly zvládání učiva. 

Díky spolupráci s rodinami a školami a jak vyplývá ze supervizí, výsledky doučovaných dětí vy-
kazují vždy zlepšení úměrné jejich individuálním schopnostem. 
 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

V roce 2020 se projektu zúčastnilo 14 dlouhodobě působících dobrovolníků, z toho mentorin-

gových 10. Odpracovali tak celkem 244 hodin. Věnovali se 38 klientům. 

V roce 2020 se nemohli kvůli pandemii koronaviru dobrovolníci věnovat klientům, tak jak je 
obvyklé. Dobrovolnická činnost v našich zařízeních mohla standardně probíhat v součtu pouze 
přibližně v třetině roku. 

Naši dobrovolníci pracovali hojně mimo naše zařízení při nákupech seniorům, šili a distribuo-

vali roušky apod., nelze to však vykázat jako součást projektu. 

Vzhledem ke koronavirovým opatřením dobrovolníci aktivně hledali nové možnosti komuni-
kace a tam kde to situace dovolovala, udržovali kontakt s klienty alespoň prostřednictvím te-
lefonátů, v několika případech se podařilo zprostředkovat spojení pomocí sociálních sítí a dal-
ších způsobů elektronické komunikace. 

Díky užší spolupráci např. se středními školami sociálního a zdravotnického zaměření u nás 
studenti vykonávají povinnou dobrovolnickou praxi a zpravidla dále jako dobrovolníci působí. 

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, náby-
tek a věci potřebné pro domácnost (např. lůžkoviny, ručníky atd.), potraviny z potra-

vinové 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 2020  

Středisko (místo poskytování služby) Podpořené osoby 

Sociální šatník 
675 

408 dospělých a 267 dětí 
Sklad použitého nábytku 15 

 

Od roku 2015 je v Pardubicích, Holicích a Lázních Bohdaneč rozmístěno celkem 18 tmavě 
červených charitních kontejnerů na textil, vybíráme i obsah kontejneru umístěného v 
Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži. Obsah kontejnerů se pravidelně odváží. 
Získané ošacení nerozdává jenom Charita. Pro své klienty jej využívají také další neziskové or-
ganizace, městské sociální odbory, nemocnice nebo věznice. 
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DALŠÍ CHARITNÍ SLUŽBY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  

 Domácí péči usnadňují vhodné kompenzační pomůcky, které přinášejí větší komfort 

pacientům i pečujícím osobám. 

 Kompenzační pomůcky umožňují osobám se sníženou soběstačností zůstat součástí 
přirozeného prostředí a dál plnohodnotně žít v okruhu svých blízkých. 

 Půjčujeme: antidekubitní matrace, francouzské hole, chodítka, infuzní pumpy a sto-

jany, kyslíkové koncentrátory, WC nástavce, polohovací postele, sedačky do vany, me-
chanické vozíky pro invalidy, toaletní židle atd. 

 Kompenzační pomůcky si je možné zapůjčit v Pardubicích a  Holicích. 

 V roce 2020 jsme půjčili kompenzační pomůcky celkem 658 klientům. 

 

DOMÁCÍ PRÁCE VŠEHO DRUHU  

 Nabízíme drobné instalatérské práce, montování a údržbu nábytku, montování poli-
ček, zavěšení obrazů a jiných předmětů, zahradnické práce, úklid domácnosti a sněhu 
apod. 

 Garantujeme vstřícný přístup a solidní jednání. 
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DOPRAVA A DOPROVOD OSOB 

 Poskytujeme dopravu speciálně upravenými automobily pro bezpečnou přepravu osob 
se sníženou soběstačností. 

 Doprovodíme Vás k lékaři, do místa poskytování sociálních služeb, na návštěvy za rodi-
nou, přáteli nebo za kulturou. 

 Zajistíme asistenci při přesunu z domácnosti do vozidla, například do sanity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby  Počet osob 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 658 

Domácí práce všeho druhu 2 

Doprava a doprovod osob 24 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízeným opatřením a uzávěrám v roce 2020 byl o po-

slední dvě služby uváděné v tabulce nižší zájem oproti normálu v minulosti. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

 

 

 

 

 
 

 

 

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA? 

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

 skupinky tří králů navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje a s prosbou o pří-
spěvek 

 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 postiže-
ným, 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 Tříkrálové 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% 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V  ROCE 2020 

 

Ve dnech 3. až 10. ledna se na Pardubicku uskutečnil již 20. ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní 
charita Pardubice organizovala tuto sbírku v 72 obcích. Stovkám koledníků se v těchto obcích 
podařilo vybrat celkem 1 210 724 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Poznámka: V roce 2021 koledníci vzhledem k protiepidemiologickým opatřením nemohli vyjít do ulic.) 
 

Doprovodné akce Tříkrálové sbírky 2020 

 

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 Romanem Línkem, kteří nad sbír-
kou převzali záštitu, požehnání koledníkům Otcem biskupem Josefem Kajnekem, vystoupení 
dětského pěveckého sboru Bonifantes, zpěvačky Adélky Krátké, vystoupení Spolku pěveckých 
sborů Pernštýn-Ludmila-Suk pod vedením Martina Berana a Tříkrálový koncert chrámového 
sboru pod vedením Jiřího Kuchválka v kostele sv. Bartoloměje. 

 

Využití  výtěžku sbírky v  roce 2020 

V roce 2020 vynaložila Oblastní charita Pardubice nejvýznamnější část výtěžku Tříkrálové 
sbírky na podporu Paliativní ambulance a mobilního hospice (81 %), na podporu sociálně akti-
vizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny (10 %). Další část výtěžku byla vy-
členěna na humanitární projekty v Indii (5 %), na pomoc při mimořádných událostech (odstra-

ňování následků povodní, požárů apod.) (3%) 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 AKTIVITY OBLASTNÍ CHARITY 

PARDUBICE 
 

VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ 

Oblastní charita Pardubice jako doprovázející 
organizace nabízela opět vzdělávací semináře 
pro pěstouny v zákonem stanoveném roz-
sahu 24 hodin ročně. Vzhledem ke koronavi-
rovým omezení vzdělávání částečně probí-
halo v online prostoru. 

 

KLUB DĚTÍ A PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

V roce 2020 Klub dětí pro děti klientů Soci-
álně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a 
Služeb pro pěstouny fungoval vzhledem ke 
koronakrizi omezeně, přesto se o prázdni-
nách podařilo zorganizovat již čtvrtý příměst-
ský tábor pod názvem Svět plný kouzel a fan-
tazie s Harrym Potterem.  

 

SETKÁNÍ BLÍZKÝCH 

Na Mikulovické faře se 18. července uskuteč-
nilo první setkání lidí, o jejichž blízké pečovala 
pardubická Domácí hospicová péče. 

Jak řekla staniční sestra Veronika Pilcová: 
„Nešlo o smutnou událost, ale o milé setkání 
lidí, se kterými jsme si prošli intenzivní a ná-
ročnou částí jejich životů. Někteří z nich si 
procesem starání o umírající blízkou osobu 
procházeli vůbec poprvé ve svém životě. Bylo 
tedy pro mne i mé kolegyně důležité, aby si 

uvědomili, že v tom nikdy nejsou sami. Přály 
jsme si, aby si své zkušenosti z této těžké ži-
votní situace předali mezi sebou a zpětně 
mohli vyjádřit svůj strach, obavy, ale podělit 
se i o radostné chvíle se svými blízkými. Byl to 
čas pro ně, pro rodinu. Bylo pro nás důležité, 

aby věděli, že se rozhodli správně – nikdo z 

nás nechce umírat sám za zavřenými dveřmi. 
Svým rozhodnutím dopřáli svým milovaným 
pocit blízkosti, rodiny, sounáležitosti a pod-
pory na sto procent a bylo potřeba, aby to oni 
sami věděli…“   

7. CHARITNÍ PLES PRO DOMÁCÍ HOSPIC 

Návštěvníky 7. charitního plesu, nad kterým 
tradičně převzal záštitu první náměstek hej-
tmana Pardubického kraje Roman Línek, při-
vítala ředitelka Oblastní charity Pardubice 
Marie Hubálková a Aneta Maclová, ředitelka 
Diecézní katolické charity Hradec Králové a 
zúčastněné pozdravila i senátorka Miluše 
Horská.  

Za krásné předtančení děkujeme Radce Šo-
bové a Petrovi Novotnému, stejně jako dá-
mám ze skupiny H11 Tanečního studia Hroch. 
K tanci a poslechu hrála opět kapela The Five 

Band pod vedením Ondřeje Šika. Děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří zajišťovali chod 
této přátelské benefiční akce, jejíž výtěžek 
podpoří Domácí hospicovou péči poskytova-
nou Oblastní charitou Pardubice umírajícím a 
jejich rodinám prostřednictvím středisek v 

Pardubicích a Holicích. Děkujeme všem dár-
cům, kteří věnovali hezké ceny do bohaté 
tomboly. 

 

ADVENTNÍ VĚNCE PRO DOMÁCÍ HOSPIC 

Vzhledem k pandemii byla i tradiční akce Ad-
ventní věnce pro domácí hospic omezená. 
Věnce z jejichž prodeje je podporována do-
mácí hospicová péče Oblastní charity Pardu-

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


     29 let pomáháme lidem v nouzi 

www.pardubice.charita.cz  41 

bice tentokrát vyráběli doma studenti a za-
městnanci Univerzity Pardubice v domácím 
prostředí a za přísných hygienických opatření 
zaměstnanci ve Foxconnu a Panasoniku a 
také charitní zaměstnankyně mikulovických 
Červánků, charitní sestry z Holic a dámy z ho-

lického RVC Holoubek . Vzhledem ke zrušení 
adventních trhů jsme prodej zajišťovali také 
přes improvizovaný „charitní eshop“. 

 

TŘI CHARITNÍ SESTRY NA SPOLEČNÉ POUTI 

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve 
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." 
Matouš 18,20 

V sobotu 26. září u příležitosti celorepubliko-
vého Dne Charity poutní chrám Panny Marie 
Pomocné  na Chlumku v Luži přivítal poutníky, 
kteří přišli prosit nejen za své blízké ale též 
podpořit práci Charit Pardubice, Chrudim a 

Nové Hrady, které Pouť lidí dobré vůle za ne-
mocné, trpící, umírající a drahé zesnulé pořá-
daly. Poutníci a návštěvníci mše svaté pro-
střednictvím lístků mohli odevzdat Boží mi-
losti své individuální prosby za zdraví svých 
blízkých či poděkovat za péči charitních ses-
ter, pečovatelek, lékařů a sociálních pracov-
níků.  

Přes nepřízeň počasí se na 32 kilometrů dlou-
hou cestu vydali pěší a cyklističtí poutníci z 
Pardubic i Chrudimi a pro ty, kteří by nároč-
nou cestu nezvládli,  byl vypraven autobus. 
Mši svatou, kterou celebroval generální vikář 
Královehradecké diecéze Jan Paseka, var-
hanní koncert Petra Špáty a přednášku Fran-
tiška Jirásko o historii poutního místa mohli 
zájemci sledovat rovněž v přímém přenosu na 
YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice. 

Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie 
Hubálková: „Oblastní charita má v péči přes 
dva tisíce klientů a naše práce by se neobešla 
bez duchovní podpory. Děkuji všem, kteří na 
nás myslí a podporují nás. Čím dál víc si uvě-
domuji, že jednotlivé osudy potřebují krom 
lidské a profesionální péče našich sester a pe-
čovatelek právě pomoc modlitby.“ 

Počet zúčastněných poutníků i doprovodný 
program byl poznamenán nejen nepřízní po-
časí ale též aktuální epidemiologickou situací 
a jak řekl Roman Pešek, ředitel Farní charity 

Chrudim: „Rád bych, abychom i v tomto spo-
lečenství věnovali myšlenky a modlitbu našim 
chrudimským kolegyním, které aktuálně v 
první linii bez přerušení péče pomáhají covid 
pozitivním klientům nebo se sami s nákazou 
potýkají.“ 

Pouť tří charitních sester podpořil svou účastí 
i radní Pardubického kraje zodpovědný za so-
ciální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, 
který vyjádřil velké uznání a poděkování všem 
charitním pracovníkům. Jak Pavel Šotola řekl: 
„ Charity za dobu svého trvání ušly obrovský 
kus cesty i co se týče rozšíření nabízených slu-
žeb. Děkuji i jménem samosprávy Pardubic-
kého kraje za pomoc dětem, ohroženým rodi-
nám, osobám na okraji společnosti, za pomoc 
nemocným, seniorům i za hospicovou péči o 
umírající a jejich blízké.“ 

 

NÁVŠTĚVY NA CHARITĚ 

Těší nás, že jsme mohli jako každý rok přivítat 
několik návštěv jednotlivců i organizací a se-
známit je s naší prací. K významným návště-
vám patřilo například setkání s poslancem 
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Markem Výborným, generálem Petrem Pa-
vlem či ředitelkou a prezidentem DKCH Krá-
lové Annou Maclovou a Pavlem Rouskem. 

PARDUBICKÉ CHARITĚ POMÁHÁ GENERÁL 

V úterý 6. května v Oblastní charitě Pardubice 
přivítali návštěvu generála Petra Pavla z na-
dačního fondu Spolu silnější zaměřeného na 
pomoc jednotlivcům i organizacím, kterým do 
života vstoupila koronavirová krize. 

V souvislosti s pandemií COVID-19 musela 

Oblastní charita Pardubice značně navýšit ná-
klady terénní péče o seniory, nemocné a umí-
rající, zejména na zajištění osobních ochran-
ných pomůcek pro zdravotní sestry, pečova-
telky a dobrovolníky, kteří denně zajišťují péči 
o více jak 600 pacientů a klientů. 

 

ULTRAZVUK V DOMÁCÍM HOSPICI ANDĚLŮ 
STRÁŽNÝCH 

 Od listopadu mají lékaři Domácího hospice 
Andělů strážných v Holicích (také díky Vašim 
příspěvkům na sbírkovém kontu pro domácí 
hospic) k dispozici přenosný ultrazvuk, který 
umožní v domácím prostředí pacienta prová-
dět úkony, kvůli kterým by jinak musel do ne-
mocnice. 

 

3.041 KG POMOCI POTŘEBNÝM 

Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst... 
(Matouš 25:35)   

V roce 2020 byla zrušena jarní Sbírka potravin 
a o to více děkujeme všem, kteří přispěli do 
podzimní sbírky. Vaše pomoc byla v této ná-
ročné době potřebnější více než jindy. Díky 

Vám mohla Oblastní charita Pardubice dopl-
nit sklad Potravinové pomoci o více jak třemi 
tunami potravin a drogerie (Albert Poděbrad-
ská- 737 kg, Kaufland Bělehradská – 689 kg, 

Lidl Na Hůrkách – 537 kg, Kaufland S. K. Neu-

manna – 1078 kg, CELKEM – 3.041 kg). 

Potraviny jsou ve spolupráci s neziskovými i 
státními organizacemi na základě doporučení 
sociálních pracovníků a poukazu vydávány 
potřebným na Pardubicku. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří pomáhali sbírku organi-
zovat. 

SBÍRKA ŠKOLNÍCH POTŘEB  

Do sbírky školních potřeb určené dětem ze 
sociálně znevýhodněného prostředí se tra-
dičně zapojila také pardubická pobočka firmy 
Panasonic i její zaměstnanci. Ze srdce děku-
jeme za darované pomůcky, které pomohou 
na cestě za vzděláním a lepší životní šancí dě-
tem klientů Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny Oblastní 
charity Pardubice. Pardubický Panasonic jako 
společensky odpovědná firma se do této 
sbírky zapojila již potřetí a s Oblastní charitou 
Pardubice tradičně spolupracuje také při po-
řádádní další  benefiční akce s názvem Ad-
ventní věnce pro Domácí hospic. 

Sbírku školních potřeb pardubická Charita po-
řádá každý rok na konci a začátku školního 
roku. Vzhledem k tomu, že klienti do Služeb 
pro rodiny s dětmi přicházejí během celého 
roku, je však vlastně sbírkou kontinuální a za-
pojit se do ní můžete kdykoliv. Dle sociálních 
pracovnic Služeb pro rodiny s  dětmi uvítáme 
zejména: aktovky pro kluky a batohy pro 
starší děti, penály prázdné i vybavené,  tem-
pery, palety, sady štětců, gumovací pera, su-
ché a  olejové pastely, pastelky, kružítka, 
nůžky, mazací tabulky, gumovací fólie, sady 
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pravítek, desky na písmenka a číslice, tvrdé 
desky na sešity a další. Pro ostatní speciální 
pomůcky uvítáme finanční příspěvek na  sbír-
kovém účtu 2800235245/2010, do  po-
známky sbírka školních potřeb. 

PAVEL ZBROJ ZÍSKAL CENU DUHOVÉHO 
KŘÍDLA 

Jsme velice rádi, že se můžeme připojit ke 
gratulaci Pavlu Zbrojovi, který byl oceněn jako 
dlouholetý obětavý charitní pracovník v soci-
álních službách cenou Duhového křídla. 

Jeho 8. ročník pořádala  Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR a Pardubický kraj, 
jehož radní Pavel Šotola cenu v kategorii Pro-
fesionál našemu milému kolegovi předával. 

 

DEN (PRO) PĚSTOUNSTVÍ V MORAVSKÉ 
TŘEBOVÉ 

Pracovnice Služeb pro pěstouny se opět při-
pojily k úsilí Pardubického kraje propagovat 
pěstounskou péči na Dni (pro) pěstounství 
tentokráte ve středověkém duchu na zámku 
v Moravské Třebové. Děti si na našem stano-
višti mohly vyzkoušet střelbu z kuše nebo vy-
malovat královské korunky 

BUŘTOVÁNÍ ANEB ROZLOUČENÍ S 
PRÁZDNINAMI 

Na sklonku prázdnin sociální pracovnice Slu-
žeb pro pěstouny a Sociálně aktivizačních slu-
žeb pro rodiny s dětmi uspořádaly v Parku na 
Špici pro děti klientů milou společenskou akci 
s názvem Buřtování aneb rozloučení s prázd-
ninami. Turnaj ve stolním tenisu, střelba na 
terč z kuše, tandemové lyže a další soutěže 
provázely rodiče i děti tímto milým setkáním, 
které bylo zakončeno společným posezením 

u ohně a opékáním buřtů. Středisko Služeb 
pro rodiny s dětmi děkuje panu Ladislavu 
Francouzovi a jeho firmě Řeznictví - uzenář-
ství Francouz s.r.o. za sponzorský dar v po-
době párků na opékání. Děti si mohly zasou-
těžit v různých disciplínách, a poté získat dá-
rečky včetně párků na opečení jako odměnu. 
Všem dětem přejeme úspěšný školní rok. 

 

FIREMNÍ DOBROVOLNÍCI Z ČSOB 
POJIŠŤOVNY PŘI STAVBĚ DAROVANÉHO 
ALTÁNU  

Děkujeme ČSOB Pojišťovně, která darovala 
altán a jejím zaměstnancům, kteří v rámci fi-
remního dne dobrovolnictví přístřešek posta-

vili, za zpříjemnění prostředí klientům poby-
tového střediska Odlehčovacích služeb Čer-
vánky v Pardubicích. Bezmála dvanáct hodin 
poctivé práce můžete zhlédnout v časosběr-
ném videu na YouTube kanálu pardubické 
Charity. Ze srdce děkujeme… 

 

JOYCE MŮŽE CHODIT DO ŠKOLY 

Již řadu let zaměstnanci Oblastní charita Par-
dubice mezi sebou organizují finanční sbírku 
na pomoc indické dívce Joyce a pomáhají jí 
tak na cestě za vzděláním a lepší životní šancí 
v rámci programu Adopce na dálku DCH Hra-

dec Králové. Jako každý rok nás potěšil dopis 
a vysvědčení od Joyce a jsme rádi, že takto 
můžeme společně na dálku v dobrém ovlivnit 
jeden mladý život. 
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DĚKUJEME ZA PODPORU  

Instituce 

Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice 

Římskokatolická farnost Luže 

Diecézní katolická charita Hradec Králové 

Charita Česká republika 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (ESF) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zdravotnictví 
Pardubický kraj 
Statutární město Pardubice 

Úřad práce 

Úřad vlády České republiky 

 

Nadace, spolky a další 
Fond evropské pomoci nejchudším osobám 

Fórum dárců z.s. 
Nadace Charty 77 

Nadace Karel Komárek Family Foundation 

Nadace rozvoje občanské společnosti 
Nadace VIA 

Nadační fond Společná šance 

Pro bezpečnou budoucnost z.s. 
Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích, z.s. 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 

 

Města a obce 

Město Borohrádek 

Město Dašice 

Město Heřmanův Městec 

Město Holice 

Město Horní Jelení 
Město Chrudim 

Město Lázně Bohdaneč 

Město Luže 

Město Ronov nad Doubravou 

Město Sezemice 

Město Slatiňany 

Městys Častolovice 

Městys Chroustovice 

Obec Barchov 

Obec Borek 

Obec Bořice 

Obec Bukovina nad Labem 

Obec Bukovka 

Obec Býšť 

Obec Časy 

Obec Čeperka 

Obec Čepí 
Obec Čermná nad Orlicí 
Obec Dolany 

Obec Dolní Roveň 

Obec Dolní Roveň 

Obec Choteč 

Obec Kasalice 

Obec Kostěnice 

Obec Kunětice 

Obec Libišany 

Obec Lípa nad Orlicí 
Obec Malé Výkleky 

Obec Moravany 

Obec Němčice 

Obec Neratov 

Obec Opatovice nad Labem 

Obec Ostřešany 

Obec Ostřetín 

Obec Poběžovice u Holic 

Obec Podůlšany 

Obec Přelovice 

Obec Rohovládova Bělá 

Obec Rohoznice 

Obec Rokytno 

Obec Rybitví 
Obec Slepotice 

Obec Spojil 

Obec Srnojedy 

Obec Staré Hradiště 

Obec Staré Ždánice 

Obec Staré Ždánice 

Obec Starý Mateřov 

Obec Stolany 

Obec Trusnov 

Obec Úhřetická Lhota 

Obec Újezd u Sezemic 

Obec Veselí 
Obec Vysoké Chvojno 

Obec Vyšehněvice 

Obec Zdelov 

Obec Živanice

 

Ze srdce děkujeme všem firmám a jednotlivcům, kteří podporují finančně a materiálně práci Ob-
lastní charity Pardubice. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

AKTUÁLNÍ KONTAKTY   OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
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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. et Bc. Ilona Fri-

cová 

Tel.: 775 296 848 

E-mail: fricova@charitapardubice.cz 

Domácí zdravotní  a hospicová péče 

na Pardubicku 

Vrchní sestra: Zuzana Cepková  

Tel.: 731 646 803 

E-mail: zcepkova@charitapardubice.cz 

Domácí hospicová péče na Pardubicku 

Veronika Pilcová, staniční sestra Domácí hos-
picová péče na Pardubicku 

Tel.: 734 435 166 

E-mail: vpilcova@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  

Vojtěch Gottwald, péče o dárce 

tel: 733 161 618 

E-mail: gottwald@charitapardubice.cz 

Public relations 

Bc. Jan Lohynský 

tel: 775 296 842 

E-mail: jlohynsky@charitapardubice.cz 

Metodik sociálních služeb 

Jaroslav Havlík, DiS. 
Tel.: 735 726 952 

E-mail:  jhavlik@charitapardubice.com 

Psychosocíální péče Domácího hospicové 
péče 

Mgr. Miloš Mrázek, ThD. 
Tel.: 730 812 217 

E-mail:  mmrazek@charitapardubice.com 

Češkova 1247, 530 02 Pardubice 

Služby pro rodiny s dětmi 
Potravinová pomoc 

Vedoucí: PhDr. Karolína Šilarová, MBA 

Tel.: 777 296 826, 461 100 445 

E-mail: ksilarova@charitapardubice.cz 

 

  

http://www.pardubice.charita.cz/
mailto:info@charitapardubice.cz
mailto:hubalkova@charitapardubice.cz
mailto:fricova@charitapardubice.cz
mailto:zcepkova@charitapardubice.cz
mailto:vpilcova@charitapardubice.cz
mailto:klimesova@charitapardubice.cz
mailto:info@charitapardubice.cz
mailto:rvitek@charitapardubice.cz
mailto:mlasek@charitapardubice.cz
mailto:gottwald@charitapardubice.cz
mailto:jlohynsky@charitapardubice.cz
mailto:jhavlik@charitapardubice.com
mailto:mmrazek@charitapardubice.com
mailto:ksilarova@charitapardubice.cz


     29 let pomáháme lidem v nouzi 

www.pardubice.charita.cz  46 

nám. T.G. Masaryka 29, 534 01 Holice 

Domácí hospic Andělů strážných 

Ambulance paliativní medicíny 

Vrchní sestra: Markéta Vašková  

Tel.: 775 296 830 

E-mail: vaskova@charitapardubice.cz 

 

Palackého 38, 534 01 Holice 

Domácí zdravotní péče na Holicku 

Michaela Hlávková, vrchní sestra Domácí 
zdravotní péče na Holicku 

Tel.: 731 619 791 

E-mail:  mhlavkova@charitapardubice.cz 

 

Palackého 1131, 534 01 Holice 

Pečovatelská služba Holice 

Bc. Dana Fifernová, DiS. 

Tel.: 775 296 829, 466 681 654 

E-mail: dfifernova@charitapardubice.cz 

 

Dudychova 782, 534 01 Holice 

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek 

Vedoucí: Milena Vohralíková 

Tel.: 733 141 960 

E-mail: holoubek@charitapardubice.cz 

 

Projekt Rovnoprávnost s rozumem 

Vladimíra Krejčíková, koordinátorka  
Tel.: 603 566 141 

E-mail:  vkrejcikova@charitapardubice.com 

 

 

 

 

 

Šípkova 49, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Pečovatelská služba Lázně Bohdaneč 

Vedoucí: Eva Beránková 

Tel.: 603 459 486 

E-mail: eberankova@charitapardubice.cz 

 

Nám. Hrdinů 13, 533 72 Moravany 

Pečovatelská služba Moravany 

Bc. Dana Fifernová, DiS. 

Tel.: 775 296 829 

E-mail: dfifernova @charitapardubice.cz 

 

Třebosice 22, 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: Jana Komárková 

Tel.: 730 529 527 

E-mail: jkomarkova@charitapardubice.cz 

 

Družstevní 366, 538 54 Luže 

Rodinné centrum DaR Luže  a Pomoc Rom-

ským rodinám v Luži 
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 
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STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ  

Internetové stránky:  

pardubice.charita.cz (Oblastní charita Pardubice) 

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

rodinnecentrumdar.cz (RC DaR Luže) 

rvcholoubek.cz (RVC Holoubek Holice) 

Facebook:  

@charitapardubice (Oblastní charita Pardubice) 

@rodinnecentrumdarluze (RC DaR Luže) 

Holoubek Rodinné Centrum (RVC Holoubek Holice) 

Instagram:  

@charitapardubice (Oblastní charita Pardubice) 

YouTube: 

CharitaPardubice (Oblastní charita Pardubice) 

LinkedIn: charitapardubice (Oblastní charita Pardubice) 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA   

-- 
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