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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé,
opět Vám po roce přinášíme výroční zprávu o našem snažení. Někdy je to
skutečně tak, že se člověk snaží, dá si ke splnění nějaké cíle, ale mnohdy se
věci dějí jinak...
My máme za sebou úspěšný rok, ve kterém jsme naplňovali své poslání,
tedy pomáhali, a nalezli i čas na to, abychom oslavili 25 let naší existence.
Je radostí pro mě jako ředitele sledovat, jak jednotlivé vedoucí hovořily
o svých službách, o svých spolupracovnících. Všichni si uvědomujeme, že
při vzájemné spolupráci, jak mezi pracovníky, tak s rodinami našich uživatelů, se samosprávami apod., je možné zvládnout skutečně velké věci,
které pak zahřejí na srdci.
Děkuji všem za jejich práci a podporu.
JUDr. Ing. Jiří Špelda, ředitel
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Oblastní charita Trutnov je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje
své služby zejména v oblasti sociální a zdravotní. Pomoc lidem v nepříznivé
sociální situaci realizuje Charita Trutnov již od 1. 9. 1992, kdy byla zřízena
Biskupstvím královéhradeckým.
Adresa:
Oblastní charita Trutnov
ul. Dřevařská 332
Trutnov 541 03
Statutární zástupce:
Registrace:
IČ:
tel:
e-mail:
web:
číslo účtu:

JUDr. Ing. Jiří Špelda, Bc. Dita Kujovská
Ministerstvo kultury ČR
43465439
499 817 366, 777 736 071
charita@tu.hk.caritas.cz
www.trutnov.charita.cz
210 749 5444/2700
UniCredit Bank Czech republic, a.s.

• Registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
• Registrace sociálních služeb: Pečovatelská služba, Osobní asistence,
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
• Pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí.
• Akreditace v oblasti dobrovolnické služby dle zákona č. 198/2002 Sb.,
o dobrovolnické službě
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POSLÁNÍ
je prokazování caritas - milosrdné lásky bez rozdílu všem, kteří se ocitli
v náročné životní situaci

CÍLE
umožnit lidem prostřednictvím charitních služeb žít v přirozeném prostředí bez rizika sociálního vyloučení
Principy poskytovaných služeb:
• Nezávislost
• Začlenění
• Respektování
• Partnerství
• Profesionalita
Přehled poskytovaných služeb:
• Domácí zdravotní služba
• Domácí hospicová – paliativní péče
• Domácí pečovatelská služba
• Služba osobní asistence
• Centrum pro pomoc a podporu rodin s dětmi v náhradní rodinné péči
• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
• Centrum dobrovolníků
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
• Potravinový a humanitární sklad
• Vzdělávací činnost
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Komu pomáháme:
• Osobám s chronickým onemocněním
• Osobám s jiným zdravotním postižením
• Osobám s tělesným postižením
• Osobám se zdravotním postižením
• Rodinám s dítětem/dětmi
• Seniorům
• Klientům po hospitalizaci
• Nemocným v terminálním stádiu
Služby poskytujeme nejen v trutnovském regionu.
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Vrchní sestra:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Bc. Dita Kujovská
499 817 366
777 736 071
zdravotnisluzba@tu.hk.caritas.cz

je terénní služba poskytující pacientům v jejich přirozeném domácím
prostředí kvalifikovanou, odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči v rozsahu naordinovaném praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při
propuštění z nemocnice. Smyslem domácí zdravotní služby je zajistit péči
o pacienta doma, a tak zkrátit nebo zcela nahradit pobyt v nemocničním
zařízení. Služba je vykonávána nepřetržitě 24 hodin denně 7 dnů v týdnu
všeobecnými sestrami s odpovídajícím vzděláním a praxí. Na základě
smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami je zajišťována v Trutnově
a okolních obcích do vzdálenosti 25 km. Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
V rámci domácí zdravotní služby jsou poskytovány tyto úkony:
• příprava a podání medikace
• aplikace injekční a infuzní terapie
• ošetření stomií
• výměna permanentních močových katetrů
• péče o centrální žilní katetry, porty a PICC katetry
• převazy ran a dekubitů
• odběry biologického materiálu
• komplexní ošetřovatelská péče o imobilní pacienty, o pacienty s CPV
• ošetřovatelská RHB
• kontrola stavu a edukace pacientů
• měření hodnot TK/P, glykémie, saturace
V roce 2017 byla služba poskytnuta v těchto městech a obcích:
Trutnov, Dvůr Králové n. L., Bílá Třemešná, Vítězná, Vítězná – Huntířov,
Kocléřov, Staré Buky, Vlčice, Pilníkov, Hostinné, Rudník, Mladé Buky, Horní
Maršov, Svoboda n.Ú, Malá Úpa, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou, Janské
Lázně, Babí, Žacléř, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Libeč, Voletiny,
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Lhota u Trutnova, Suchovršice, Adamov, Úpice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Velké Svatoňovice, Markoušovice, Malé Svatoňovice, Radeč, Starý
Rokytník, Nový Rokytník, Radvanice, Janovice, Hodkovice, Jívka
Statistika:
Počet pacientů: 812 / Počet sester: 16
Počet návštěv: 32 339
Domácí zdravotní služba je poskytována
na základě registrace zdravotnického
zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ-PALIATIVNÍ PÉČE
Vrchní sestra:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Bc. Dita Kujovská
499 817 366
777 736 071
domacihospic@tu.hk.caritas.cz

je komplexní péče poskytovaná pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je maximálně
tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní
strádání. Umožňuje tak nevyléčitelně nemocnému prožít konec života
důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pečujícím rodinám
poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci.
Služba je poskytována 24 hod denně 7 dnů v týdnu na základě ordinace
praktického lékaře, lékaře specialisty nebo ošetřujícího lékaře v nemocnici.
Vzhledem k umístění sídla služby v Trutnově je zajištěno operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích do 25 km. Služba je plně hrazena z
veřejného zdravotního pojištění.
Kromě odborné ošetřovatelské pomoci nabízí Domácí hospicová- paliativní péče konzultaci paliativního lékaře, psychologa, nutričního terapeuta,
sociálního pracovníka a duchovního.
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V roce 2017 byla služba poskytnuta v těchto městech a obcích:
Trutnov, Chvaleč, Hostinné, Lampertice, Žacléř , Úpice, Dvůr Králové n. L.,
Vítězná, Bílá Třemešná, Pilníkov, Mladé Buky, Svoboda n.Ú, Mostek, Velké
Svatoňovice, Malé Svatoňovice
Statistika:
Počet pacientů: 24 / Počet sester: 10
Domácí paliativní péče je poskytována na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vedoucí pečovatelské služby:
Sociální pracovník:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Bc. Regina Sýkorová
Bc. M. Motejlková, K. Skalická, Dis.
499 817 366
777 736 079
pecovatelskasluzba@tu.hk.caritas.cz

Pečovatelská služba Oblastní charity Trutnov je registrovaná sociální
služba, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která zajišťuje
především úkonovou pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zahrnuje
především pomoc při základní péči o vlastní osobu, péči o domácnost
a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Terénní pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase, a to od 7:00 do 20:00
hodin ve všedních dnech, od 7:00 do 15:00 a od 16:00 do 20:00 hodin
o víkendech a svátcích. Služba není omezena věkem klienta, ani místem
poskytování, převážně však probíhá v domácím prostředí klienta. Cílem
služby je pomoc klientům se sníženou soběstačností setrvat v přirozeném
prostředí a podpořit jejich nezávislý život.
Služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku.
Pečovatelská služba Oblastní charity Trutnov je zařazena do Sítě sociálních
služeb Královéhradeckého kraje. Financování služby je zajištěno z několika
zdrojů: dotace MPSV a Královéhradeckého kraje, dotace od obcí, úhrady od
uživatelů a dary.
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Pečovatelská služba zajišťuje péči v trutnovském regionu. V roce 2017
využívali tuto službu občané Trutnova, Bernartic, Havlovic, Chvalče, Jívky,
Lampertic, Malých a Velkých Svatoňovic, Starých Buků, Pece pod Sněžkou,
Pilníkova, Radvanic, Suchovršic a Vlčic.
Personál služby má odpovídající vzdělání a dobrý předpoklad pro práci
v sociální oblasti především díky rozsáhlé praxi v oboru a pravidelnému
dalšímu vzdělávání zaměstnanců.
Cílová skupina
• Osoby s chronickým onemocněním
• Osoby s jiným zdravotním onemocněním
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby se zdravotním postižením
• Senioři
Úkony domácí pečovatelské služby
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Doprava služebním vozem
Statistika:
Počet uživatelů: 82 / Počet návštěv: 8 137 / Počet pečovatelů: 15
Počet hodin přímé péče: 7 605 / Úvazky pečovatelů: 6,00

OSOBNÍ ASISTENCE
Vedoucí osobní asistence:
Sociální pracovník:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
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Alena Šimková
Bc. M. Motejlková, K. Skalická, Dis.
499 817 366
733 755 828
osobniasistence@tu.hk.caritas.cz

Osobní asistence je registrovanou sociální službou, která zabezpečuje
časově rozsáhlejší péči o znevýhodněné osoby. Služba je poskytována
nepřetržitě, bez omezení věku v přirozeném sociálním prostředí. V rámci
doby poskytované osobní asistence, jsou podle aktuální potřeby zajištěny
veškeré úkony související s péčí o vlastní osobu či domácnost. Služba
většinou představuje dohled nad uživatelem v době nepřítomnosti pečující osoby. V případě poskytování osobní asistence u dětí, navštěvujících
školská zařízení, obnáší asistence i jejich doprovod a dopomoc v průběhu
pobytu v zařízení. Cílem služby je zabezpečit uživatelům se sníženou
soběstačností bezpečný pobyt v jejich přirozeném prostředí a zajistit
pomoc rodinám s časově a především psychicky náročnou péčí o své blízké.
Služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku.
Služba Osobní asistence Oblastní charity Trutnov je zařazena do Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Financování služby je zajištěno
dotací MPSV, Královéhradeckého kraje, dotacemi spolupracujících obcí,
úhradami uživatelů a dary.
Osobní asistence má působnost v celém trutnovském regionu. V roce 2017
OCH Trutnov spolupracovala se speciálními školskými zařízeními v Trutnově a Hostinném a poskytovala osobní asistenci v domácnostech občanů
Batňovic, Bernartic, Dolní Branné, Dolní Olešnice, Dvora Králové nad
Labem, Hajnice, Horního Maršova, Hostinného, Chotěvic, Chvalče, Jívky,
Lánova, Mladých Buků, Pilníkova, Radvanic, Rtyně v Podkrkonoší, Rudníku,
Starých Buků, Suchovršic, Svobody nad Úpou, Trutnova, Úpice, Vlčic,
Vrchlabí a Žacléře.
Personál služby má odpovídající vzdělání. Všechny asistentky mají ukončenou rekvalifikaci pro sociální služby a asistentky zaměstnané ve
školských zařízeních jsou navíc rekvalifikované pro činnost asistenta pedagoga. Každý zaměstnanec se pak v průběhu roku účastní povinného
vzdělávání.
Cílová skupina:
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby se zdravotním postižením

13

Úkony osobní asistence:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
Statistika:
Počet klientů: 117 / Počet hodin: 17 096 / Počet návštěv: 12 610
Počet asistentek: 30 / Úvazky asistentek: 13,6

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK
Vedoucí půjčovny:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Marie Špicarová
499 817 366
730 554 320
pujcovna@tu.hk.caritas.cz

Půjčovna zdravotních pomůcek je již několik let nedílnou součástí Oblastní
charity Trutnov. Vznikla na základě poptávky a doplňuje komplexnost
charitních služeb. O její nezastupitelnosti se přesvědčujeme každým dnem.
Je stále více rodin, které chtějí pečovat o své blízké a dopřát jim setrvání
v jejich přirozeném domácím prostředí. Naše zdravotní pomůcky jim tuto
náročnou péči velmi usnadňují a nemocným pomáhají v několika aspektech – umožňují provádět běžné úkony sebeobsluhy bez pomoci druhé
osoby, usnadňují pohyb, zvyšují komfort, pomáhají v rychlejší rekonvalescenci po úrazech apod. Jedná se zejména o elektrická polohovací lůžka,
elektrický zvedák, vanové zvedáky, mechanické vozíky, toaletní křesla,
různé typy chodítek a sedaček do vany, antidekubitní matrace s kompresorem, židle do sprchy, nástavce na WC, rotopedy atd. Z přístrojů jsou to
kyslíkové koncentrátory, odsávačky, lineární dávkovače, infuzní pumpy,
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lymfoven, biolampy apod. Vše zapůjčujeme na základě smlouvy o nájmu
kompenzační pomůcky, dle platného ceníku a poskytujeme i poradenství.
V tomto roce se podařilo zakoupit elektrické vanové zvedáky, další jídelní
stolek k lůžku, čtyřkolové chodítko a pro potřeby domácí hospicové péče
i speciální injektomat. Přestože se snažíme počet pomůcek dle finančních
možností navyšovat, stále nejsme schopni všechny žadatele uspokojit.
Oproti předchozímu roku zájem o pomůcky opět vzrostl.
statistika:
Počet klientů: 259
Počet zapůjčených pomůcek: 428
Počet pracovníků: 1

MAJÁK – CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE
Vedoucí centra:
Mobil:
E-mail:

Mgr. Kateřina Romančáková
739 327 570
majak@tu.hk.caritas.cz

Posláním Centra MAJÁK je prostřednictvím doprovázení poskytovat podporu, poradenství a odbornou pomoc dětem svěřeným do náhradní rodinné
péče a osobám, které o ně pečují. Dále pak vést odbornou část přípravy
žadatelů na základě zadání krajského úřadu a šířit myšlenku náhradní rodinné péče mezi širokou veřejnost.
Mezi naše hlavní cíle patří:
• Dítě vyrůstající v podnětném, přijímajícím, bezpečném a stabilním
prostředí, které zajišťuje jeho všestranný rozvoj.
• Dítě, které zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
• Posilovat vztah dítěte k jeho biologické rodině a zajistit bezpečný kontakt
s blízkými osobami, pokud je to v jeho zájmu.
• Rozvíjet dovednosti a znalosti náhradních rodičů.
• Pozitivní vnímaní náhradní rodinné péče širokou veřejností.
• Vyhledávání nových náhradních rodičů a jejich odborná příprava.
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Cílová skupina:
• osoby pečující o dítě v pěstounské péči a osoby v evidenci
• děti v systému náhradní rodinné péče (do 18 let věku)
• zájemci a žadatelé o zprostředkování náhradní rodinné péče
• každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle
§ 8 zákona o SPOD
V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle §48 zákona
o SPOD vykonáváme tyto činnosti:
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
• V rámci doprovázení pěstounů vycházíme z přání a potřeb našich klientů.
• Každoročně připravujeme pestrou nabídku vzdělávání a akcí pro děti.
• V roce 2017 jsme uspořádali 3 vzdělávací víkendy pro pěstounské rodiny,
23 vzdělávacích seminářů, 2 jednodenní výlety pro děti a 3 víkendové
pobyty pro děti.
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující
• Klíčové pracovnice v rámci svého osobního rozvoje zvyšují své odborné
znalosti, které pak využívají při poskytování poradenství klientům.
• V organizaci působí odborný poradce Mgr. Jana Bartoňová zajišťující
výchovné konzultace.
• V případě potřeby jsme schopni klientům zajistit další odbornou pomoc
v rámci spolupráce s odborníky na oblast náhradní rodinné péče.
Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
• Centrum MAJÁK nabídku svých služeb a informace o náhradní rodinné
péči prezentuje široké veřejnosti při různých příležitostech (např.: v květnu
v rámci oslav Dne rodiny na Krakonošově nám. v Trutnově; v listopadu
v rámci Týdne vzdělávání dospělých na ÚP v Trutnově a v Jičíně).
• Ve spolupráci s MěÚ Trutnov jsme vytvořili pracovní skupinu pro šíření
myšlenky pěstounství v regionu Trutnovsko a Vrchlabsko. Jejími členy jsou
zástupci OSPOD Trutnov a Vrchlabí a NNO doprovázejících pěstouny.
Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče
• V roce 2017 nebyla tato činnost vykonávána.
Těžiště práce Centra MAJÁK spočívá v doprovázení pěstounských rodin
a šíření myšlenky pěstounství mezi širokou veřejnost.
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Novinky:
V závěru roku proběhla v Centru MAJÁK inspekce zaměřená na kvalitu
poskytování sociálně-právní ochrany. Hodnoceno bylo celkem 34 kritérií,
z nichž každé mohlo získat maximálně 1 bod. Centrum MAJÁK získalo 32
bodů. Velice si takového ohodnocení vážíme. Nadále se však budeme snažit
kvalitu našich služeb zvyšovat k maximální spokojenosti našich klientů.
Statistika:
Počet dohod k 31. 12. 2017 celkem: 48
Počet zaměstnanců: 5
V průběhu roku jsme uzavřeli
12 nových dohod o výkonu
pěstounské péče a doprovázeli
jsme celkem 56 pěstounských rodin.

ZVONEK PRO RODINU
Vedoucí služby: Mgr. Zuzana Radoňová
Mobil:
736 511 527
E-mail:
zvonek@tu.hk.caritas.cz
Posláním služby ZVONEK pro rodinu je poskytovat pomoc a podporu
rodinám s dětmi v obtížné životní situaci, kterou rodina nedokáže překonat
vlastními silami. Jedná se o problémy, které mají negativní vliv na vývoj
dítěte. Smyslem poskytovaných služeb je zachování nebo obnovení funkcí
rodiny, aby byla schopna vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj svých
dětí. Zájem a blaho dítěte jsou nadřazeny nad všemi ostatními zájmy.
Cílem služby je fungující rodina, která poskytuje vhodné zázemí svým
dětem. Služby jsou poskytovány především v domácnostech rodin.
Cílová skupina:
I) Rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte, které jsou:
• v obtížné životní situaci
• ohrožené odebráním dítěte
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II) Rodiče, kteří chtějí navázat kontakt nebo vytvořit podmínky pro návrat
dětí do své péče.
III) Těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let či její jednotliví členové,
kteří nejsou sami schopni zajistit optimální výchovu a péči dětem. Jedná se
o rodiny v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kde se vyskytují např.,
výchovné problémy s dětmi, komunikační problémy, nefunkční styly
výchovy, rozvodová problematika, týrání či zanedbávání. Dále rodiče,
kterým byly děti odebrány a kteří usilují o navrácení dítěte do péče. Pomoc
se vztahuje i na těhotné ženy ohrožené sociálním vyloučením.
Pomůžeme v oblastech:
• bydlení, zaměstnání - hledání a udržení
• péče o dítě, výchova a rozvoj dovedností, plánování volného času, příprava
dítěte do školy
• péče o domácnost
• finance a hospodaření s penězi - poradenství, tvorba měsíčního rozpočtu
• jednání s veřejnými institucemi a službami
• při vyřizování běžných záležitostí, zprostředkování kontaktů, orientaci ve
společnosti – úřady, návazné služby, odborníci
• při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
• zprostředkování terapeutické a psychologické pomoci - externí
odborníci, pro klienty bezplatně
Místo a čas poskytování služeb:
Služba je poskytována na území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Trutnov v pracovních dnech mezi 7. a 19. hodinou.
Zásady poskytování služby:
• Respektujeme potřeby klientů – individuální přístup.
• Respektujeme svobodu volby - dobrovolnost.
• Podporujeme aktivní zapojení klientů do spolupráce.
• Vytváříme podmínky, v nichž jsou dodržována a naplňována práva klientů.
• Upřednostňujeme pro práci s rodinou přirozené prostředí.
• Informace o klientech bez souhlasu nesdělujeme.
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• Zájem dítěte vždy nadřazujeme nad ostatní zájmy.
• Spolupracujeme a navazujeme na práci ostatních odborníků.
• Službu poskytujeme bezplatně.
Služba ZVONEK pro rodinu je zařazena do Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Financování služby je zajištěno dotacemi MPSV, Královéhradeckého kraje, dotacemi spolupracujících obcí.
Návazné aktivity v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou součástí
projektu Podpora rodin s dětmi v nepříznivé situaci podpořeného z dotačního programu MPSV Rodina.
V roce 2017 byla navýšena kapacita služby
a byla přijata nová sociální pracovnice,
celkový úvazek pracovnic byl navýšen na 2,5.
Statistika:
Počet rodin: 24 / Počet zaměstnanců: 3

Návazné aktivity na službu probíhaly v rámci výkonu sociálně-právní
ochrany dětí jako součást projektu Podpora ohrožených rodin s dětmi
a náhradní rodinné péče podpořeného z dotačního programu MPSV
Rodina.
V rámci návazných aktivit sociálně-právní ochrany dětí probíhaly tyto
činnosti:
• Terénní aktivity: práce probíhala celkem ve 21 rodinách, délka spolupráce
s rodinami se pohybovala mezi 3 - 12 měsíci v intenzitě zpravidla 1-2 krát
týdně.
• Poradenství a terapie pro klienty: celkem 23 hodin pro 2 rodiny.
• Asistovaná předávání: v rámci jedné rodiny proběhlo 22 asistovaných
předání v období červen - prosinec 2017.
• Osvětové informační aktivity pro veřejnost, návazné služby a organizace
• Celkem 45 osob se zúčastnilo besed a prezentací o aktivitách projektu,
bylo jednáno se 2 organizacemi o spolupráci a aktivitách projektu.
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CENTRUM DOBROVOLNÍKŮ
Koordinátor centra:
Mobil:
E-mail:

Martina Vágner Dostálová
737 333 665
dobrovolnici@tu.hk.caritas.cz

Centrum dobrovolníků navazuje, doplňuje a rozšiřuje služby, které jsou
poskytovány v sociální oblasti. Dobrovolnictví se zaměřuje na zkvalitnění
života seniorů, nemocných, lidí s hendikepem, dětí a mládeže ohrožených
rizikovým způsobem života. Aktivně zapojuje seniory a hendikepované do
společenského dění, a tak zmírňuje jejich osamělost. Dětem umožňuje
smysluplně trávit svůj volný čas. Dobrovolnictví tak posiluje solidaritu,
podporuje mezigenerační vztahy a altruistické tendence ve společnosti.
Projekt MICHAELA:
(zaměřen na pomoc seniorům, hendikepovaným a tělesně postiženým)
Dobrovolníci pravidelně docházeli do domova seniorů, domova s pečovatelskou službou, klubu vozíčkářů, kde vyplňovali volný čas klientů, nebo je
doprovázeli na společenské akce. Dobrovolníci se aktivně zapojili do
výzdoby přijímajících organizací při různých oslavách výročí, svátků a také
se podíleli na jejich běžném chodu, např. úklid zahrady, úklid společenských prostor, malování.
Projekt ŠTĚPÁN:
(zaměřen na pomoc rodinám, dětem a mládeži v jejich volném čase)
Dobrovolníci pravidelně docházeli do nízkoprahového centra, kde pomáhali při chodu organizace, pořádali akce pro děti, doučovali a byli pravou
rukou vedoucích. Dobrovolníci vyplňovali volný čas dětem o letních prázdninách. Doprovázeli děti do zájmových kroužků. Dobrovolníci realizovali
jednorázové akce v Trutnově a okolí zaměřené na vyplnění volného času
dětí a mládeže. Účastnili se vícedenních pobytů pro děti z pěstounských
rodin. Dobrovolnická pomoc se stala nezbytnou součástí všech přijímajících organizací při pořádání kulturních a společenských akcí pro děti.
Díky pomoci dobrovolníků se s úspěchem daří realizovat jednorázové akce
na Trutnovsku, např. Národní potravinová sbírka, akce Ukliďme Česko,
Čistá řeka ÚPA, Noc venku, Trutnovský den pro rodinu. Dobrovolníci se
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podílejí na chodu potravinového skladu pro lidi v nouzi při Oblastní charitě. Potravinový sklad by se bez jejich pomoci neobešel. Tímto způsobem
pomohli a pomáhají více než čtyřem stovkám našich spoluobčanů, dětem,
seniorům i hendikepovaným.
Statistika:
Projekt MICHAELA: celkem 43 dobrovolníků
odpracovaných hodin 1 833
Projekt ŠTĚPÁN: celkem 15 dobrovolníků
odpracovaných hodin 1 674
Přijímající organizace: celkem 12

POTRAVINOVÝ A HUMANITÁRNÍ SKLAD
Vedoucí skladu: Martina Vágner Dostálová
Mobil:
737 333 665
E-mail:
martina.vagner.dostalova@tu.hk.caritas.cz
Sklad pomáhá rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi. Potravinovou, humanitární pomoc je možné poskytnout na základě šetření, doporučení a rozhodnutí sociálních pracovníků příslušných městských nebo
obecních úřadů. Sklad potravin pro lidi v nouzi opravdu pomáhá. Díky
cílené a rychlé pomoci se potraviny dostaly včas k jednotlivcům i rodinám
a pomohly jim před sociálním vyloučením nebo bezdomovectvím.
Statistika:
Potravinová pomoc jednotlivcům celkem: 1067
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DOPRAVA DĚTÍ
Doprava dětí do školy je poskytována v rámci osobní asistence ve speciálních školách v Hostinném a Trutnově. Našimi klienty jsou především děti
s poruchami autistického spektra a děti s mentálním a tělesným postižením, které pro svůj hendikep nezvládají dopravu hromadnými dopravními
prostředky. Díky svozu dětí mají rodiče možnost získat alespoň částečné
pracovní uplatnění a prostor pro řešení osobních záležitostí. Služba je pro
mnohé nepostradatelnou součástí při zajištění pravidelné školní docházky
dětí. V roce 2017, byla služba pravidelně poskytována devíti dětem
z Trutnova, Dolní Olešnice, Hostinného a Starých Buků.
Služba je financována z dotací Královéhradeckého kraje a úhradami uživatelů.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vedoucí služby: Mgr. Jana Bartoňová
Mobil:
733 674 167
E-mail:
jana.bartonova@tu.hk.caritas.cz
Centrum vzdělávání úspěšně pokračuje ve spolupráci s Městským úřadem
Trutnov, jmenovitě se sociálním odborem, pro který zajišťujeme vzdělávání. Oslovujeme i okolní oddělení sociálně právní ochrany dětí, doprovodné
organizace pro pěstouny i organizace poskytující sociální služby.
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datum

název

24. 3. 2017

Spolu a jinak v sociálních službách I, Mansio Brno

počet účastníků
47

9. 6. 2017

Spolu a jinak v sociálních službách II, Mansio Brno

43

24. 10. 2017

Poruchy chování I, Dr. Drbohlav

47

10. 11. 2017

Poruchy chování II, Dr. Drbohlav

46

Oblastní charita Trutnov má akreditovaných 8 témat u MPSV a využívá je
jak pro své pracovníky zvláště z pečovatelské služby a osobní asistence, tak
je nabízí pro pracovníky ostatních organizací. Seznam témat i možnosti
objednání jsou uvedeny na webu.

téma

datum
registrace

uskutečněné
vzdělávání

organizace

Příběh klienta

2016

24. 2. 2017

Och Trutnov

30

Průvodce
syndromem
vyhoření

2016

28. 3. 2017

Jednotlivci
z cizích organizací

15

Psychopatologie
- úvod

2016

6. 10. 2017

Och Trutnov

30

Tradice a rituály

Bez akreditace

1. 12. 2017

Och Trutnov

30

První pomoc

Bez akreditace

21. 3. 2017

Och Trutnov

8

počet
účastníků

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Tříkrálová sbírka proběhla již po sedmnácté. I přes pravé zimní mrazivé
počasí se díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům může pochlubit
nádhernou částkou 185 369,- Kč. Tříkrálových skupinek bylo na Trutnovsku
celkem 50. Dalších 7 pokladniček bylo umístěno na základních a středních
školách.
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Výtěžek sbírky byl určen na nákup vícemístného automobilu s plošinou,
který bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních
škol. Část byla použita na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou
dobrovolnických programů; program Michaela pomáhá hendikepovaným,
sociálně slabým a seniorům a program Štěpán pomáhá dětem, mládeži
a rodinám v jejich volném čase. Malá část výtěžku byla určena také na
podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.
Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert pořádaný a podporovaný pěveckým
souborem Chorea Corcontica. Překvapením bylo vystoupení dětského
pěveckého sboru ZUŠ Trutnov vedený M. Horáčkem. Finanční částka věnovaná účastníky koncertu do pokladniček byla krásných 7 888 Kč.
Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček
a všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace a průběhu
Tříkrálové sbírky. Zvláštní poděkování patří pěveckému sboru Chorea
Corcontica, dětskému pěveckému sboru ZUŠ Trutnov a rovněž všem obětavým koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a rodinám z Trutnovské farnosti. Děkujeme všem, kteří pomohli a zapojili se do realizace sbírky
v patnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku.
DĚKUJEME ..............
Bernartice
Chotěvice
Dolní Olešnice
Horní Maršov
Janské Lázně
Mladé Buky
Pec pod Sněžkou
Pilníkov
Radvanice
Staré Buky
Svoboda nad Úpou
Trutnov
Vlčice
Vrchlabí
Žacléř
Zlatá Olešnice

16 147,2 986,7 471,3 267,12 517,9 415,2 039,5 261,6 252,3 346,10 784,88 961,4 206,2 624,6 010,4 083,-

CELKEM

185 369,- Kč
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

UDÁLOSTI - PROPAGACE
Cena pro dobrovolníky ROTARY CLUBU Trutnov 2017
27. 4. proběhlo v Síni Bohuslava Martinů ocenění dobrovolníků ROTARY CLUBU Trutnov. Z Centra dobrovolníků Oblastní charity byl oceněn dobrovolník David Šrůtek, student
zdravotnického licea. David je zapojen od roku 2015 do
dobrovolnického programu Michaela, který pomáhá seniorům a hendikepovaným. David věnoval dobrovolnictví víc
než 230 dobrovolnických hodin. Pravidelně pomáhá při Dni
charity, Národní potravinové sbírce i při dalších akcích jako
je např. „malování na kamínky a s dětmi“.
Ocenění
Dne 8. 5. hejtman Královéhradeckého kraje ocenil medailí za rozvoj sítě
sociálních služeb Martinu Vágner Dostálovou koordinátorku dobrovolníků,
potravinové a humanitární pomoci a pracovnici PR. Martina Vágner Dostálová pracuje v Charitě od července roku 2011. Zapojila se i do práce odborných sociálních pracovních skupin v Trutnově, kde je díky svým zkušenostem nenahraditelným přínosem. Svou otevřeností, osobním příkladem
a nadšením dokáže další strhnout, aby nebyli slepí pro potřeby ostatních.
Dne 2. 6. u příležitosti oslav 25. výročí založení Diecézní katolické charity
Hradec Králové byla v Neratově v Orlických horách oceněna Zlatým charitním křížem naše vrchní sestra Bc. Dita Kujovská, která pracuje v Charitě od
roku 2004. Z počátku působila jako zdravotní sestra v ošetřovatelské
službě, ale záhy pro své evidentní schopnosti a svůj potenciál byla jmenována do funkce vrchní sestry, ve které působí dodnes. A byla to „trefa do
černého“! Ošetřovatelská služba se pod jejíma rukama rozvinula do
perfektně fungujícího mechanismu s pevnými pravidly, jasným řádem, ale
hlavně s naprosto nezbytným rozměrem lidského přístupu k nemocným,
k zaměstnancům i všem potřebným.
Trutnovský den pro rodinu
19. 5. se poprvé uskutečnilo společné setkání pomáhajících organizací na
Trutnovsku.
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Oblastní charita Trutnov se již delší dobu snažila o společné setkávání
a propojení neziskových, příspěvkových i veřejně prospěšných organizací.
Dala si za cíl zrealizovat společnou akci k setkání a představení aktivit
těchto organizací široké trutnovské veřejnosti. Na základě jednání ve
spolupráci Charita, centrum DAR a Městský úřad Trutnov - sociální odbor
se podařilo uspořádat akci s názvem TRUTNOVSKÝ DEN PRO RODINU.
Akce, která proběhla na Krakonošově náměstí v Trutnově ke Dni rodiny.
Jednotlivé organizace propagovaly svou činnost, seznamovaly návštěvníky se svými aktivitami a službami, které v Trutnově poskytují. Byly přichystány akce pro děti, rodiny i jednotlivce. Společný den se velice povedl. Za
krásného skoro letního počasí se představilo celkem 15 organizací.
Oslava 25 let Oblastní charity Trutnov
21. 9. proběhl v Síni Bohuslava Martinů slavnostní večer
na oslavu 25 let založení Oblastní charity Trutnov
s poděkováním všem dárcům, spolupracovníkům
a příznivcům Oblastní charity.
Hlavní náplní slavnostního večera bylo seznámit hosty
s vývojem a činností Oblastní charity za celé období 25-ti let.
Celou oslavu doprovázel svým hudebním vystoupením písničkář Michal
Horák. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno malé občerstvení.
Národní potravinová sbírka
11. 11. se chopilo již po čtvrté Centrum dobrovolníků organizace Národní
potravinové sbírky. V sobotu od 8:00 do 20:00 hodin pomáhalo se sbírkou
celkem 23 dobrovolníků ve třech obchodech. Dobrovolníci v obchodech
informovali jaké potraviny koupit, darovat a také vysvětlovali smysl celé
akce. Vedli evidenci všech darovaných potravin a po ukončení sbírky
veškeré potraviny pomohli naložit, odvézt a uskladnit. Veškeré vybrané
komodity zůstávají v potravinovém a humanitárním skladu naší charity
a během roku pomáhají potřebným v jejich tíživé životní situaci.
Celková váha vybraných potravin v TESCU, PENNY a BILLE činí 1. 848. 78 kg
Celková váha vybraných drogistických potřeb činní 217. 81 Kg
Všichni, kteří se sbírkou pomáhali, měli obrovskou radost z výsledku a hlavně z pestrosti věnovaných dlouhotrvajících potravin.
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Noc venku
23. 11. proběhla v Síni Bohuslava Martinů akce s názvem Noc venku. Tento
projekt se zaměřuje na téma bezdomovectví a byl založen studenty, profesory, lidmi bez domova a Sdružením azylových domů. Cílem této akce bylo
upozornit na tuto problematiku a získat prostředky, které budou použity
na podporu organizací věnující se této otázce. Všichni zúčastnění měli
možnost ochutnat horkou kuřecí polévku, poslechnout si hudební vystoupení kapely Jakž-Takž a dokonce přenocovat venku. „ Noc venku“ 2017
v Trutnově byla součástí celostátního projektu. Akce probíhala ve stejný
čas na více místech České republiky.
Nákup nového devítimístného automobilu.
Díky štědrým dárcům a výtěžkům Tříkrálových sbírek se podařilo zakoupit
zánovní devítimístné vozidlo Volkswagen transporter s hydraulickou plošinou, pro k nakládání klientů na invalidního. Vozidlo od září roku 2017
zajišťuje dopravu dětí do speciálních školských zařízení.

PODPOŘILI NÁS ...
Poskytovatelé dotací a příspěvků

Věcné dary

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Královéhradecký kraj
Úřad práce ČR

Diecézní katolická charita HK
New Yorker CZ s. r. o.
Potravinová banka Pardubice

Firmy
HOLLEN, s. r. o.
Högner, s. r. o.
Nadace
Nadace J&T

27

Města a obce
Trutnov
Lampertice
Malé Svatoňovice
Úpice
Batňovice
Dolní Branná
Vrchlabí
Svoboda nad Úpou
Pilníkov

Bernartice
Jívka
Rudník
Radvanice
Havlovice
Vlčice
Chotěvice
Velké Svatoňovice
Šonov

Dolní Olešnice
Suchovršice
Lánov
Staré Buky
Hostinné
Žacléř
Radvanice
Rtyně v Podkrkonoší
Broumov

ZÁMĚR PRO ROK 2018
• Akreditace dobrovolnického programu „Dobrovolníci v nemocnici“.
• Nákup nového automobilu pro zdravotní službu.
• Vybudování nových prostor pro Půjčovnu zdravotních a kompenzačních
pomůcek.
• Příprava na rekonstrukci nově pořízeného objektu.
• Dokončení realizace projektu Automobily pro terénní sociální služby
Oblastní charity Trutnov.
AUTOMOBILY PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY
TRUTNOV: je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšit efektivitu sociálních služeb, a tím uspokojit stále se
zvyšující počet uživatelů terénní pečovatelské služby a osobní asistence.
Služby jsou prioritně poskytovány v obcích, které neposkytují svým občanům terénní sociální služby. Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:
osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením a osoby
s chronickým onemocněním, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
Předmětem je nákup automobilů terénní sociální služby.
Realizace projektu - jaro 2017 až jaro 2018
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NAPSALI NÁM ...
Dobrý den,
pravidelně k nám domů dochází již několik let sestřička Jana U. S její
ošetřovatelskou rehabilitací jsme spokojeni. Pravidelně sleduje celkový
zdravotní stav mého manžela, pravidelně měří tlak a zaznamenává kontroly u odborných lékařů. Děkujeme za Vaši práci a pomoc v domácím
prostředí a přejeme mnoho spokojených klientů.
S pozdravem M. H.
Vážená paní Dita K. - vrchní sestra s kolektivem zdravotních sestřiček.
Každá vteřina, každý den, každý rok lidského života má své zdraví, radosti,
ale také skon života. Bolest a její vnímání pomohly z velké části mírnit svým
jednak vlídným slovem, pohovořením, ale hlavně i profesním přístupem
a znalostí v posledních dnech jeho života panu M. K., sestřičky vaší charity
a to p. Líba G. a Anelies K. Jejich přítomnost, ale byla i pro mne psychickou
podporou, snad ovšem nejvíce v den, kdy „nit“ jeho života byla přetržena.
S odstupem času si plně uvědomuji, jak profesně, radou a pomocí nám
přímo na místě - doma sestřička pomohla.
Moc děkuji, že charita má jistě i další „profesionálky“, ale prosím vyřiďte
výše jmenovaným mé velké děkuji.
R. K.
Dobrý den,
ráda bych nejen Vás, ale i celý váš kolektiv sestřiček, co nejsrdečněji
pozdravila a současně vám všem poděkovala za příkladnou péči. Nejblíže
mám samozřejmě k sestře Ladislavě J., která mi stojí po boku s mým trápením s Parkinsonovou chorobou již pár let. Odvádí přitom vysoce profesionální práci s notnou dávkou porozumění a lidskosti. Její profesionální péče
mi pomáhá zmírňovat nepříjemné příznaky Parkinsonovi choroby.
S pozdravem A. M.
Dobrý den,
touto cestou bych Vám a celé Trutnovské charitě ráda poděkovala. Posledních pět let nám pracovníci vaší pečovatelské služby pomáhali s mojí
nemocnou sestrou. Za což jim, pečovatelské službě patří velké Díky. Všeho si
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moc vážíme. Rádi bychom poděkovali jmenovitě paní a panu Janě a Jaroslavu Z. Jsou to opravdu lidé na pravém místě. Ještě jednou děkujeme.
S úctou a pozdravem rodina Š.
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych upřímně poděkoval za mnoholetou pomoc Oblastní
charity Trutnov při zajišťování péče o moji matku. Poznal jsme, za ta léta
hodně zajímavých a obětavých spolupracovníků Oblastní charity, velmi si
vážím práce všech ošetřovatelek i ostatních pracovníků Oblastní charity.
Prosím Vás, abyste toto poděkování vyřídil také svým spolupracovníkům.
Přeji Oblastní charitě a jejím zaměstnancům, i Vám osobně, mnoho úspěchů v další práci, hodně spokojených klientů a zejména dobré zdraví.
S úctou R. K.
Dobrý den,
v současné době, ani před tím, bychom těžko zvládali vše, co domácnost
vyžaduje. Paní Dana N. pro nás představuje jistotu, milý úsměv, ochotu
a hlavně vstřícnost a porozumění. Děkuji Oblastní charitě a paní Daně N.,
a děkuji za vše, co pro nás děláte. Nic víc, než DÍK - neumím říct.
A. K.
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VÝNOSY (V TIS. KČ)
Dotace

MPSV
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo pro místní rozvoj
Královéhradecký kraj
Město Trutnov
Úřad práce ČR
Příspěvek na výkon pěst. péče

Dary

Právnické a fyzické osoby
Tříkrálová sbírka
Příspěvky od obcí

Tržby z prodeje služeb

Zdravotní služba
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Půjčovna pomůcek

Jiné výnosy

3 755
56
125
1 055
435
101
2 280
133
31
268
10 226
919
1 809
301
716

Výnosy celkem

22 210

NÁKLADY (V TIS. KČ)
Provozní náklady

Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Služby
Odpisy hmotného majtetku
Ostatní

1 668
323
1 348
988
410

Osobní náklady

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojistné
Ostatní

12 971
3 964
344

Náklady celkem

22 016
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VÝROK AUDITORA
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