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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

POSLÁNÍ

Vážení přátelé,
srdečně vás zdravím při otevírání naší výroční zprávy. Rok 2018 byl pro nás příznivý. Myslím tím, že jsme
mohli naplňovat naše poslání – tedy milosrdnou lásku
k potřebným. Chci vzpomenout i projekt, díky kterému jsme získali nové automobily a tím se naši pracovníci mohou lépe a rychleji dostávat k našim klientům.
Nechci zapomínat na jiné úspěchy, ale člověk si vždy
vybaví to, co denně vidí před očima. A tak je to i s naší
službou. Mohli bychom hodně hovořit, psát a vydávat
propagační materiály, ale kdyby naše služba nebyla vidět, kdyby nefungovala, bylo by to všechno zbytečné
a prázdné plácání. Je fakt, že bychom někdy o sobě
mohli dát víc vědět, ale jak už to v podobných organizacích, jako jsme my, chodí, pro samou práci na to
není čas. Jak jsme se postupně rozrůstali podle vznikajících potřeb, myslím, že jsme se pěkně sehráli, že
jsme jako dobře seřízený hodinový strojek, kde vše do
sebe zapadá podle jasných pravidel, nikdo se nikde
zbytečně nezdržuje a každý svou práci provádí přesně
tak, jak má. Toho si velmi vážím a jsem si vědom, že
tento strojek musíme občas promazat a natáhnout.
Na každém z nás záleží. A tím myslím nejen své nejbližší spolupracovníky, naše charitní pracovníky, ale
i Vás, kteří nám pomáháte pomáhat jakkoli, sponzory, úředníky, naše
rodiny a rodiny našich klientů. Moc
Vám za to děkuji
a Bohu děkuji za
rok 2018, že jsme
ho mohli naplnit
a jednou nebudeme mít prázdné
ruce.

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.

je prokazování caritas - milosrdné lásky bez rozdílu
všem, kteří se ocitli v náročné životní situaci

•
•
•
•
•

Cíle:

Služby poskytujeme v trutnovském regionu

Váš ředitel
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adresa:
Oblastní charita Trutnov
ul. Dřevařská 332
Trutnov 541 03
Statutární zástupce: 
JUDr. Ing. Jirí Špelda,

Bc. Dita Kujovská
Registrace: 
Ministerstvo kultury ČR
IČ:43465439
Tel.: 
499 817 366, 777 736 071
Mail: 
charita@tu.hk.caritas.cz
Web:
www.trutnov.charita.cz
Číslo účtu: 
210 749 5444/2700

UniCredit Bank CR, 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

Osobám se zdravotním postižením
Rodinám s dítětem/dětmi
Seniorům
Klientům po hospitalizaci
Nemocným v terminálním stádiu

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 náhradní rodinné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum dobrovolníků
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Potravinový sklad
Vzdělávací činnost

Komu pomáháme:
• Osobám s chronickým onemocněním
• Osobám s jiným zdravotním postižením
• Osobám s tělesným postižením

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
Domácí zdravotní služba poskytuje odbornou zdravotní péči v přirozeném domácím prostředí péči pacientům, kteří by jinak museli být hospitalizováni
v lůžkových zařízeních. Službu zajišťují všeobecné sestry s platným Osvědčením k výkonu zdravotnického
povolání bez odborného dohledu 24 hod denně 7 dnů
v týdnu. Veškeré výkony jsou poskytovány na základě
ordinace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře
při propuštění z nemocničního zařízení a jsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. Domácí zdravotní
služba Oblastní charity Trutnov působí na území Trutnova a okolních obcí do 25 km. Kromě níže uvedených
výkonů, poskytují sestry péči i pacientům na domácí
umělé plicní ventilaci.
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 a porty
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• převazy ran, dekubitů a pooperačních dehiscencí
• odběry biologického materiálu
• komplexní ošetřovateská péče o imobilní pacienty, 
o pacienty s CPV
• ošetřovatelská RHB
• kontrola stavu a edukace pacientů
• měření hodnot TK/P, glykémie, saturace
V roce 2018 byla služba poskytnuta v těchto městech
a obcích:
Trutnov, Dvůr Králové n. L., Vítězná, Kocléřov, Huntířov,
Staré Buky, Vlčice, Pilníkov, Hostinné, Rudník,
Hertvíkovice, Mladé Buky, Horní Maršov, Svoboda
n.Ú, Malá Úpa, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou, Janské
Lázně, Babí, Žacléř, Lampertice, Bernartice, Zlatá
Olešnice, Libeč, Voletiny, Suchovršice, Adamov, Úpice,
Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Velké Svatoňovice,
Markoušovice, Malé Svatoňovice, Radeč, Starý
Rokytník, Radvanice, Chvaleč, Petříkovice.
Vrchní sestra:
Tel.:
Mobil:
Mail:
Počet pacientů
Počet sester
Počet návštěv

Bc. Dita Kujovská
499 817 366
777 736 071
zdravotnisluzba@tu.hk.caritas.cz
793
15
33 229

Domácí zdravotní služba je poskytována na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování.
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ
-PALIATIVNÍ PÉČE
Domácí hospicová-paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně,
v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. Pacientům
se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání.
Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství
a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče
v Trutnově a okolních obcích do 25 km 24 hod denně, 7 dnů v týdnu. Odborné zdravotní výkony jsou ordinovány praktickým lékařem, lékařem specialistou
nebo ošetřujícím lékařem při propuštění z nemocnice
a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
Kromě odborné zdravotní pomoci nabízí Domácí hospicová- paliativní péče konzultaci paliativního lékaře,
psychologa, nutričního terapeuta, sociálního pracovníka a duchovního. V případě zájmu mohou pacienti
využít i pečovatelskou službu a službu osobní asistence.

V roce 2018 byla služba poskytnuta v těchto městech
a obcích:
Trutnov, Dvůr Králové n. L., Huntířov, Mladé Buky, Horní
Maršov, Svoboda n.Ú, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou,
Janské Lázně, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice,
Žacléř, Bernartice.
Vrchní sestra:
Tel.:
Mobil:
Mail:

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

Počet pacientů

21

Počet sester
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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
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.
Pečovatelská služba zajišťuje péči v trutnovském regionu. V roce 2018 využívali tuto službu občané Trutnova,
Bernartic, Havlovic, Hajnice, Chvalče, Jívky, Lampertic,
Malých a Velkých Svatoňovic, Starých Buků, Pece pod
Sněžkou, Pilníkova, Radvanic 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
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• Poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím
• Doprava služebním vozem

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.

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí

Vedoucí:
Soc. pracovník:
Tel.:
Mail:

Osobní asistence má působnost v celém trutnovském regionu. V roce 2018 OCH Trutnov spolupracovala se speciálními školskými zařízeními v Trutnově
a Hostinném a poskytovala osobní asistenci v domácnostech občanům Batňovic, Bernartic, Dolní Branné,
Dolní Olešnice, Dvora Králové nad Labem, Hajnice,
Hostinného, Chotěvic, Jívky, Lánova, Mladých Buků,
Pilníkova, Radvanic, Rtyně v Podkrkonoší, Rudníku, Starých Buků, Suchovršic, Svobody nad Úpou,
Trutnova, Úpice, Velkých Svatoňovic, Vrchlabí a Žacléře.

Vedoucí:
Soc. pracovník:
Tel.:
Mail:

Bc. Regina Sýkorová
Mgr. Tereza Doubicová
499 817 366, 777 736 079
regina.sykorova@tu.hk.caritas.cz

Počet uživatelů

91

Počet návštěv

7 507

Počet hod. přímé péče

6 080

Počet pečovatelů
Úvazky pečovatelů

17
5,80

OSOBNÍ ASISTENCE
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. 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.
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V roce 2018 jsme začali využívat 3 služební vozy, díky
kterým máme větší možnost zajíždět i do více odlehlých částí regionu.
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.

Mgr. Tereza Doubicová
Mgr. Tereza Doubicová
499 817 366, 733 755 828
tereza.doubicova@tu.hk.caritas.cz

Počet klientů

92

Počet hodin

16 872

Počet návštěv

12 620

Počet asistentek
Úvazky asistentek

27 (k 31.12.)
11,5 (k 31.12.)

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH
POMŮCEK
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov. Každým rokem dochází k nárůstu počtu klientů
i zapůjčených pomůcek. Spektrum klientely je velmi
pestré. Jsou to senioři, klienti se zdravotním postižením, lidé v produktivním věku po úrazu, děti, pacienti
zdravotní a hospicové péče i rodinní příslušníci, kteří
v domácích podmínkách pečují o své nemocné blízké.
Všem těmto potřebným zdravotní pomůcky usnadňují běžný život, zvyšují jejich schopnost sebeobsluhy,
zvyšují komfort těžce nemocných, napomáhají v rehabilitaci a jsou neodmyslitelnými a často nenahraditelnými pomocníky právě pro pečující rodiny. V nabídce
této služby je široká škála zdravotních a kompenzačních pomůcek, od polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, mechanických vozíků, různých druhů
chodítek, toaletních křesel, přes jídelní stolky k lůžku,
rotopedy, židle do sprchy, vanové zvedáky, sedačky do

Cílová skupina:
• Osoby s tělesným postižením
• Osoby se zdravotním postižením
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
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vany, nástavce na WC, podložní mísy, infuzní stojany
až po nákladné přístroje jako jsou kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, infuzní pumpy, odsávačky
apod. Pomůcky jsou půjčovány na neomezenou dobu
bez nutnosti jakéhokoliv lékařského doporučení. Při
převzetí pomůcky je sepsána Smlouva o nájmu kompenzační pomůcky a předány informace o zpracování osobních údajů. Také je poskytováno poradenství
ohledně preskripce zdravotních pomůcek, péče o ležící pacienty, o možnostech a podmínkách dalších charitních služeb, vše dle individuálních potřeb klienta.
Půjčovna je dle možností Oblastní charity Trutnov
a díky sponzorským darům neustále doplňována
o nové pomůcky a je navyšován jejich počet, aby bylo
vyhověno co největšímu počtu žadatelů.

Mezi naše hlavní cíle patří:

Vedoucí:
Tel.:
Mobil:
Mail:

Cílová skupina:

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

Počet klientů

276

Počet zapůjčených pomůcek

468

Počet pracovníků

1

• 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.

• 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:

MAJÁK – Centrum náhradní
rodinné péče
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.
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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 2018 jsme pro naše klienty uspořádali 3 vzdělávací víkendy pro pěstounské rodiny, 24 vzdělávacích
seminářů, 2 jednodenní výlety pro děti a 3 víkendové
pobyty pro děti. Připravujeme a realizujeme vzdělávání pěstounů také pro jiné doprovázející organizace.

Poskytování výchovné a poradenské péče 
osobě pečující:

Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče:

• Klíčové pracovnice v rámci svého osobního rozvoje
zvyšují své odborné znalosti, které pak využívají při
poskytování poradenství klientům.
• V organizaci působí odborný poradce – terapeut
Mgr. Jana Bartoňová.
• V případě potřeby jsme schopni klientům zajistit další odbornou pomoc v rámci spolupráce s odborníky
na oblast náhradní rodinné péče.

• V roce 2018 jsme realizovali přípravu tzv. druhožadatelů – tedy náhradních rodičů, kteří se rozhodli přijmout do své péče další dítě.

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 září v rámci Dne Charity; v listopadu v rámci Týdne
vzdělávání dospělých na ÚP v Trutnově).
• Na základě výstupů z již dříve vzniklé pracovní skupinu pro šíření myšlenky pěstounství v regionu Trutnovsko a Vrchlabsko se podařilo na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje iniciovat vznik Týmu pro
rozvoj náhradní rodinné péče v Královéhradeckém
kraji.

Těžiště práce Centra MAJÁK spočívá v doprovázení pěstounských rodin a šíření myšlenky pěstounství
mezi širokou veřejnost.
Vedoucí:
Tel.:
Mail:

Mgr. Kateřina Romančáková
499 817 366, 739 327 570
majak@tu.hk.caritas.cz

Počet dohod k 31.12. 2018
Počet zaměstnanců

50
5

V průběhu roku jsme uzavřeli 9 nových dohod o výkonu pěstounské péče a doprovázeli jsme celkem 57
pěstounských rodin.

ZVONEK PRO RODINU
Posláním služby je poskytnout podporu rodičům, kteří péči o své děti zvládají obtížně a předcházet nebo
zmírňovat dopady nepříznivé situace na rodinu jako
celek. Pomáháme odvrátit možnost odebrání dítěte
z rodiny a podporujeme rodinu v její samostatnosti
a funkčnosti. V případech kdy dítě nemůže žít v původní rodině, podporujeme zachování vztahů a vazeb
mezi rodiči a dětmi.
Cílová skupina:
I) Rodiny s dětmi do 18 let věku nejmladšího dítěte,
které jsou:
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- v obtížné životní situaci
- ohrožené odebráním dítěte
II) Rodiče, kteří chtějí navázat kontakt nebo vytvořit
podmínky pro návrat dětí do své péče.
III) Těhotné ženy, které očekávají narození dítěte a jsou
ohroženy sociálním vyloučením
Cíl služby:
Cílem služby je předcházet, zmírnit nebo eliminovat
příčiny ohrožení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti
pomoc a podporu k zachování rodiny jako celku.
Dílčí cíle:
• podporuje klienty při využívání všech služeb a dávek
sociálního zabezpečení; podpora při vyřizování běžných záležitostí (sociální dávky), při jednání s institucemi a dalšími subjekty
• podpora při získání nebo udržení stabilního bydlení
• podpora při získání a udržení stabilního zaměstnání
• podpora návyků a pravidelného denního režimu
směřujícího k udržení na trhu práce
• podpora rozvoje schopností a dovedností dítěte 
a vzdělávání
• podpora při hospodaření s finančními prostředky
• podpora při získávání a udržení rodičovských 
kompetencí
Místo poskytování služby:
správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov.
Čas poskytování služeb:
• terénní forma služeb - pracovní dny, obvykle od 7 do
19 hodin. Čas je pružně dojednáván dle potřeb rodiny, schůzky probíhají nejčastěji v domácnosti rodiny.
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• ambulantní forma služeb - každý čtvrtek od 16 do 18
hodin v prostorách organizace na adrese Školní 13,
541 01.
V odůvodněných případech je po předchozí domluvě možné služby poskytnout i mimo uvedený časový
rámec.
Kapacita ambulantní formy poskytování:

• Terénní aktivity: práce probíhala ve 4 rodinách, délka
spolupráce s rodinami se pohybovala mezi 1 - 12 měsíci v intenzitě zpravidla 1 krát týdně.
• Poradenství a terapie pro klienty: celkem 10 hodin
pro 1 rodinu
• Osvětové informační aktivity pro veřejnost, návazné
služby a organizace: 
Preventivní akce pro ZŠ Lány, Úpice u Trutnova - pro
40 dětí (2 školní třídy) a preventivní odpoledne pro
cca 70 dětí

• počet klientů – 1
Realizaci služby ZVONEK pro rodinu a vzdělávání pracovníků podpořila v roce 2018 Nadace J&T
částkou 200 000 Kč.

Kapacita terénní formy poskytování:
• počet klientů - 3 (okamžitá), služba může být 
sjednána maximálně pro 30 rodin
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.
Počet rodin, které v daném
roce využily službu
Počet zaměstnanců
Úvazek zaměstnanců celkem

42
3
2,5

Návazné aktivity v rámci výkonu sociálně-právní
ochrany dětí jsou součástí projektu „Šťastné dětství“
podpořeného z dotačního programu MPSV Rodina.
V rámci návazných aktivit sociálně-právní ochrany
dětí probíhaly tyto činnosti:

CENTRUM DOBROVOLNÍKŮ
Centrum dobrovolníků Oblastní charity Trutnov vzniklo v roce 2011, kdy bylo zapojenou do projektu Dobrovolnictví v sociálních službách. Od roku 2012 své
dobrovolnické aktivity rozšířilo kromě sociální oblasti
i do nestátních neziskových organizací, obecně prospěšných společností a občanských sdružení. Již několikátým rokem naplňuje svou myšlenku a status
„pomáhat je normální“ a zapojuje mládež, seniory,
zaměstnané i nezaměstnané do své činnosti a aktivit.
Centrum dobrovolníků navazuje, doplňuje a rozšiřuje
služby, které jsou poskytovány v sociální oblasti. Dobrovolnictví se snaží zkvalitnit život seniorům, nemocným, lidem s hendikepem, dětem a mládeži ohrožené
rizikovým způsobem života. Aktivně zapojuje seniory
a hendikepované do společenského dění, a tak zmírňuje jejich osamělost. Mladým lidem umožňuje smysluplně trávit svůj volný čas. Dobrovolnictví tím posiluje
solidaritu, podporuje mezigenerační vztahy a altruistické tendence ve společnosti.
Centrum dobrovolníků má akreditované tři dobrovolnické programy a funguje jako vysílající organizace.
Spolupracuje celkem s dvanácti přijímajícími organizacemi, kde je možno dobrovolnictví vykonávat.
Program MICHAELA - zaměřen na pomoc seniorům,
hendikepovaným a tělesně postiženým. Cílem programu Michaela je zkvalitnit a zpříjemnit život seniorů, nemocných a hendikepovaných lidí, zmírnit jejich
osamělost, podpořit jejich aktivitu.
Program ŠTĚPÁN - zaměřen na pomoc rodinám, dětem a mládeži v jejich volném čase. Cílem programu
Štěpán je pomoc s vytvářením smysluplných volnočasových aktivit v zařízeních pro děti a mládež, doučování jednotlivců, adaptace a integrace dětí mezi vrstevníky, prevence sociálního vyloučení dětí. Pomoc při
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Trutnov. Potravinový sklad by se bez jejich pomoci neobešel. Tímto způsobem pomohli a pomáhají více než
třem stovkám našich spoluobčanů, dětem, seniorům
i hendikepovaným.
Koordinátor:
Mobil:
Mail:

Projekt MICHAELA
Projekt ŠTĚPÁN
Přijímající
organizace

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

sami budeme takovou pomoc potřebovat. Pak je dobré, když víme, že je tu někdo, kdo nám v nelehké životní situaci pomůže.

covní uplatnění a prostor pro řešení osobních záležitostí. Služba je pro mnohé nepostradatelnou součástí
při zajištění pravidelné školní docházky dětí.

Vedoucí:
Martina Vágner Dostálová
Mobil:
737 333 665
Mail:
martina.vagner.dostalova@tu.hk.caritas.cz

Služba je financována z dotací Královéhradeckého
kraje a úhradami uživatelů.

celkem 41 dobrovolníků

Potravinová, hygienická pomoc
jednotlivcům celkem

1 015

celkem 13 dobrovolníků

Potravinová, hygienická pomoc
rodinám celkem

243

odpracovaných hodin 1 933
odpracovaných hodin 1 414

V roce 2018 byla služba pravidelně poskytována osmi
dětem z Trutnova, Dolní Olešnice a Starých Buků.
Služba byla na konci školního roku 2017/2018 ukončena. Důvodem bylo nedostatečné financování této
služby, které nepokrývalo náklady na její provoz.

celkem 12

POTRAVINOVÝ A HUMANITÁRNÍ
SKLAD
organizaci výletů, kulturních akcí (besídky, vystoupení,
výstavy apod.)
Program KOPRETINA - zaměřen na dobrovolnictví
v nemocnici. Cílem programu je věnovat svůj čas nemocným, docházet za pacienty do nemocnice, stát se
tak jejich společníky (povídat si, předčítat, hrát společenské hry). V nemocnici je možné realizovat i canesterpaii.
Díky pomoci dobrovolníků se s úspěchem dařilo realizovat jednorázové akce na Trutnovsku, např. Národní
potravinovou sbírku, Čistá řeka ÚPA, Noc venku, Trutnovský den pro rodinu, Den charity, Tříkrálovou sbírku.
Dobrovolníci se podíleli na chodu potravinového a humanitárního skladu pro lidi v nouzi při Oblastní charitě
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Potravinový a humanitární sklad pomáhá od září roku
2015 lidem bez domova, lidem ohroženým ztrátou bydlení a lidem ve vážné sociální nouzi. Za dobu svého
provozu pomohl již mnoha rodinám a jednotlivcům,
kteří se ocitli v sociální nouzi. Nejohroženější skupinou
jsou matky samoživitelky a senioři. Díky včasně poskytnuté, konkrétní a cílené pomoci potraviny zachránily
jednotlivce i rodiny před sociálním vyloučením nebo
bezdomovectvím. Na konkrétních případech lidí, kterým pomoc z potravinového a humanitárního skladu
pomohla, se ukázalo, že stačí někdy opravdu málo
k tomu ocitnout se bez prostředků. Nikdy nevíme, kdy

DOPRAVA DĚTÍ
Doprava dětí do školy je služba poskytovaná v rámci
osobní asistence u dětí ve speciálním školském zařízení v Hostinném. Jedná se především o 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 pra-

VZDĚLÁVÁNÍ
Centrum vzdělávání úspěšně pokračuje ve spolupráci
s Městským úřadem Trutnov, který poskytuje zdarma
prostory, jmenovitě se sociálním odborem, pro který
zajišťujeme vzdělávání. Oslovujeme i okolní oddělení
sociálně právní ochrany dětí (Nové Město nad Metují, Jilemnice, Vrchlabí, Dobruška, Jaroměř , Dvůr Králové nad Labem a další) doprovodné organizace pro
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Téma: Komunikační sebeobrana
Datum registrace: 2016

pěstouny i organizace poskytující sociální péči (např.
Mezi mosty, Most k životu a další). Všechna témata
jsou vždy akreditována u MPSV. Vzdělávání je často
i místem setkání, konzultací i předávání pracovních informací z kauz, na kterých společně pracujeme.
Témata pro další rok volíme dle požadavků účastníků.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na
nová setkání při vzdělávání i při kávě o přestávkách.

Datum

Název

Počet
účastníků

27. 3. 2018

Poruchy osobnosti I,
Dr. Drbohlav

45

24. 4. 2018

Poruchy osobnosti II,
Dr. Drbohlav

49

11. 9. 2018

Agresivní jedinec I,
Dr. Drbohlav

49

25. 9. 2018

Agresivní jedinec II,
Dr. Drbohlav

27

Oblastní charita Trutnov je akreditovaným vzdělávácím
střediskem a pro tento rok 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. Pravidelně ho využívá např. Oblastní charita Červený Kostelec nebo společnost Pferda Rychnov nad Kněžnou. Seznam témat,
ceny, které jsou zvýhodněny pro charitní pracovníky,
i možnosti objednání jsou uvedeny na webu.
Všechna naše témata jsou aplikována dialogovou formou s interakcí a cvičeními a jsou velmi dobře hodnocena posluchači různých organizací.
Další žádost o akreditaci s tématem Orientace v nenadálých situacích při péči o klienty v domácnostech
v rozsahu 12hodin je podaná u MPSV a počítáme s ní
pro rok 2019 a po dobu platnosti registrace tj. další
čtyři roky.
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Uskutečněné
vzdělávání

Organizace

Počet
účastníků

29. 10. 2018

Pferda Rychnov
nad Kněžnou
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Téma: Autismus
Datum registrace: Bez akreditace
Uskutečněné
vzdělávání

Organizace

Počet
účastníků

9. 11. 2018

Och Trutnov
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Téma: Komunikační sebeobrana
Datum registrace: 2016
Téma: Komunikační sebeobrana 
Datum registrace: 2016
Uskutečněné
vzdělávání

Organizace

Počet
účastníků

16. 2. 2018

Och Trutnov

30

Téma: Základy první pomoci 
Datum registrace: Bez akreditace
Uskutečněné
vzdělávání

Organizace

18. 5. 2018

Och Trutnov

Počet
účastníků

Uskutečněné
vzdělávání

Organizace

Počet
účastníků

14. 11. 2018

Och Červený
Kostelec

32

Vedoucí:
Mobil:
Mail:

Mgr. Jana Bartoňová
733 674 167
jana.bartonova@tu.hk.caritas.cz

Počet pokladniček

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018

30

Téma: Syndrom vyhoření
Datum registrace: 2016
Uskutečněné
vzdělávání

Organizace

Počet
účastníků

21. 9. 2018

Och Trutnov

30

poru Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím
o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech. Dále je výtěžek směřován na podporu
Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá
jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část výtěžku je
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, jeho letošní novinkou bylo vystoupení pěveckého
souboru Záboj ze Dvora Králové nad Labem. Finanční
částka věnovaná účastníky koncertu do pokladniček
byla krásných 9 620 Kč.
Oblastní charita Trutnov touto cestou děkuje všem
dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček a vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem
zapojili do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky.
Zvláštní poděkování tak patří pěveckému souboru
Chorea Corcontica a Záboj, rovněž všem obětavým
koledníkům, dobrovolníkům, vedoucím skupinek a rodinám z Trutnovské farnosti. Poděkování patří i všem
těm, kteří pomohli a zapojili se do realizace sbírky
v patnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku.

V prvních lednových dnech již po osmnácté proběhla
Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov.
Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům se
může pochlubit rekordní částkou 191 248 Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 53. Další 3 pokladničky byly umístěny na základních a středních školách.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2018 je určen na pod-

Výnos celkem

Bernartice

3

17 524 Kč

Chotěvice

1

3 689 Kč

Dolní Olešnice

3

6 925 Kč

Horní Maršov

1

1 976 Kč

Janské Lázně

2

9 881 Kč

Mladé Buky

2

8 453 Kč

Pilníkov

2

9 136 Kč

Radvanice

3

7 500 Kč

19

Staré Buky

1

3 173 Kč

Svoboda nad Úpou

3

8 015 Kč

Trutnov
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Vlčice

1

3 990 Kč

Vrchlabí

1

2 107 Kč

Žacléř

2

5 681 Kč

Zlatá Olešnice

1

5 000 Kč

Koleda celkem

56

98 198 Kč

191 248 Kč

Michaela od roku 2015. Hana věnovala dobrovolnictví
víc než 623 dobrovolnických hodin. Třetí oceněnou
dobrovolnicí byla paní Dáša L., která se dobrovolnictví věnuje od roku 2014. Za pět let věnovala dobrovolnické činnosti již přes 850 hodin. Paní Dagmar má
srdce na správném místě. Kdykoli je potřeba pomoci
při chystání a realizaci dobrovolných akcí, vždy se zapojí a s velkým nadšením věnuje svůj volný čas, aby
se vše podařilo. Je nepostradatelnou součástí Centra
dobrovolníků.
Trutnovský den pro rodinu

UDÁLOSTI - PROPAGACE
Cena pro dobrovolníky ROTARY CLUBU 
Trutnov 2018
17. 5. proběhl slavnostní večer oceňování nejaktivnějších dobrovolníků pořádaný ROTARY CLUBem Trutnov. Z Centra dobrovolníků Oblastní charity byl oceněn dobrovolník Štěpán B., student zdravotnického
licea. Štěpán je zapojen od roku 2015 do dobrovolnického programu Michaela, který pomáhá seniorům
a hendikepovaným. Štěpán věnoval dobrovolnictví
víc než 750 dobrovolnických hodin. Pravidelně pomáhá při Dni charity, Národní potravinové sbírce a provozu Potravinového a humanitárního skladu. Další
dobrovolnicí, která byla oceněna je Hana L. studentka zdravotnického licea. Hanka pomáhá v programu

20

18. 5. se již podruhé uskutečnilo společné setkání všech
neziskových, příspěvkových i veřejně prospěšných organizací na Krakonošově náměstí v Trutnově. Oblastní charita byla spolupořadatelem této akce. Prvního
ročníku Trutnovského dne pro rodinu se zúčastnilo
celkem 16 organizací a v roce 2018 se jich zapojilo celkem 22. Cílem tohoto dne bylo oslovit a seznámit širokou veřejnost s aktivitami, které výše zmíněné organizace poskytují. Každá organizace propagovala svou
činnost, seznamovala návštěvníky se svými službami,
které v Trutnově poskytuje. Byly přichystány aktivity
pro děti, rodiny i jednotlivce. Bohatý kulturní program
probíhal po celý den. Akce se stala trutnovskou tradicí
se smyslem propojit všechny organizace a realizovat
jejich společná setkávání.

Den Charity
Den Charity je celostátní propagační akce u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), který je patronem charitních zařízení.
21. 9. za krásného podzimního počasí jsme oslavili již
šestý ročník Dne Charity na Krakonošově náměstí
v Trutnově. Zaměstnanci naší charity v centru města
odpovídali občanům na dotazy tykající se poskytování
charitních služeb. Byla možnost vyzkoušet si zdravotní
pomůcky z naší půjčovny a pro děti byl připraven doprovodný program - malování na látkové tašky a výroba zvířátek z papíru. Každý, kdo navštívil náš charitní
stánek, mohl ochutnat domácí koláče a charitní perníčky upečené a ozdobené našimi zaměstnanci.

seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí
bez domova. Oblastní Charita Trutnov byla jejím hlavním organizátorem ve spolupráci s Azylovým domem
Most k životu a RIAPSu Trutnov. Na úvod pronesl duchovní slovo pro lidi bez přístřeší arciděkan Ján Kubiš
z Trutnovské farnosti. Součástí večerního programu
byly přednášky, promítáním videí, došlo i na opékání
špekáčku a kulturní vystoupení Trutnoforte z. s. a skupiny Jakž-Takž.

Národní potravinová sbírka
10. 11. Centrum dobrovolníků již po páté zorganizovalo Národní potravinovou sbírku. V sobotu od 8:00 do
18:00 hodin pomáhalo se sbírkou celkem 21 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 1 950,5 kg.
Tesco - potraviny 921,5 kg - drogerie 162 kg
Penny - potraviny 338,5 kg - drogerie 52,5 kg
Billa - potraviny 438 kg - drogerie 38 kg
Noc venku
22. 11. před Starou radnicí na Krakonošově náměstí
a v jejich prostorách proběhla akce Noc venku. Noc
venku je celorepubliková kampaň, která si klade za cíl

PODPOŘILI NÁS
Poskytovatelé dotací a příspěvků
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo vnitra
Královéhradecký kraj
Úřad práce ČR
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Města a obce
Trutnov

Broumov

Dolní Olešnice

Bernartice

Jívka

Lampertice

Malé Svatoňovice

Hajnice

Lánov

Rudník

Radvanice

Úpice

Batňovice

Staré Buky

Hostinné

Havlovice

Vlčice

Dolní Branná

Vrchlabí

Žacléř

Chvaleč

Chotěvice

Velké Svatoňovice

Svoboda nad Úpou

Pilníkov

Rtyně v Podkrkonoší

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

Firmy
HOLLEN, s. r. o.
Kasper KOVO s. r. o.
Malosvatoňovická s. r. o.
Sladký Tečky
Tyco Electronics EC
Nadace
Nadace J&T
Věcné dary
Diecézní katolická charita Hradec Králové
New Yorker CZ s. r. o.
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ZÁMĚR PRO ROK 2019
99 Vybudování nových prostor pro Půjčovnu 
zdravotních a kompenzačních pomůcek
99 Zřízení hospicové a paliativní poradny
99 Registrace nové zdravotní odbornosti
99 Vstup, členství v Potravinové bance Hradec Králové

NAPSALI NÁM
Dobrovolnictví v Domově pro seniory Trutnov
Domov pro seniory Trutnov spolupracuje v oblasti
dobrovolnictví již řadu let s Oblastní charitou Trutnov.
Ta prostřednictvím dobrovolnického centra vyhledává vhodné dobrovolníky a zajišťuje jim v rámci této
agendy potřebná školení a informace k této činnosti.
Pro Domov je tato spolupráce velice významná. Dobrovolníci se v Domově věnují zejména individuálním
činnostem s uživateli. Jedná se o povídání, hraní společenských her, procházky, předčítání a podobné aktivity. Dobrovolníci se účastní též jednorázových akcí,
jako jsou výlety nebo akce pořádané v Domově, kde
jsou významnou pomocí při organizaci.
Dobrovolníci jsou jistě zapotřebí v celé široké oblasti
sociálních služeb. U seniorů umístěných v pobytovém
zařízení je tato potřebnost možná ještě o to větší, že
z důvodu omezené motoriky jsou senioři v Domově
v poněkud izolovaném světě. Styk s okolím a se společností pro ně právě zajišťují dobrovolníci, kteří při
povídání, nebo hraní her sdělují informace, vyprávějí
a tím je vtahují zpět do společenského života.
Chtěli bychom tímto za naše uživatele i za Domov poděkovat za dobrovolnickou činnost. Senioři jsou opravdu vděční za jakýkoliv zájem, za společně strávený čas,
za vlídné slovo a umí to dát najevo. Pozitivní zpětná
vazba ve formě úsměvu, poděkování a spokojenosti je
ukazatelem pro dobrovolníky, že tato práce opravdu
dává smysl.
Za Domov pro seniory Trutnov Mgr. K. Topalovská DiS,
vedoucí sociálního úseku
Poděkování Pečovatelská služba
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 DÍK. Všeho si moc
vážíme. Rádi bychom poděkovali jmenovitě paní J. Z
a panu J. Z.. Jsou to opravdu lidé na pravém místě.
Ještě jednou děkujeme !!
S úctou a pozdravem Rodina Š.
Dobrý den, paní vedoucí,
moc děkuji za zajištění péče o mamku, byla moc spokojená.
Moc děkuji, vaší pomoci si moc vážíme R. K.
Nejdříve ze všeho vám oba s manželem děkujeme za
neuvěřitelnou pomoc při „získání“ mamky pro dočasnou péči. Byla jsem opravdu jak „Alenka v říši divů“
a mám ještě teď neuvěřitelně dobrý pocit u srdíčka,
jak paní pečovatelka P. V. „rozhovořila mamku. Jsme
rádi, že bude mít opravdu důstojný „dohled“ a pomoc.
S pozdravem manželé Z.
Dobrý den,
ještě jednou děkuji za perfektní služby, naprostá
spokojenost.
H. M.
Prosinec 2018: telefonát s paní vedoucí pečovatelské služby po sepsání smluv o poskytování služeb
Oblastní charitou pro paní M. M., společně s její dcerou Ing. I. M.
„Dobrý den paní vedoucí“
„Dobrý den paní M.“
„Paní vedoucí, v listopadu 2018 jste mi začali v naší domácnosti pomáhat pečovatelskou, asistenční a zdravotní službou s maminkou, které bude v březnu 2019
92 let. Také jsme měli z Charity zapůjčenou pomůcku.
Chci moc poděkovat a říct Vám, že jsem opravdu ráda,
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že veškeré služby nabízené prostřednictvím vaší organizace zde v Trutnově dobře fungují a bez vaší pomoci
bych to velmi těžko zvládala.
„Děkuji, jsem ráda, že jsme navázali spolupráci a mohli
Vám pomoci.“
„Nejen to. Za prvé jste mi vyšli vstříc ve všem, co maminka potřebuje a za druhé jsme se časově vzájemně
skloubili, když se v naší malé garsonce musí vystřídat
3 osoby v koupelně s hygienou. Velmi si vážím práce
vašich pracovnic, protože je nejen fyzicky, ale také psychicky náročná. Hluboce se před nimi skláním. Tahle
práce se nedá dělat jen proto, aby člověk vydělával peníze. Na to musí mít člověk vysoko ducha a své srdce
na pravém místě“.
„Vždyť vy sama také pečujete o svoji dceru, tak tuto
práci denně děláte.“
„Máte pravdu, ale víte, nejsem si jistá, jestli bych tuto
práci chtěla a zvládala jako zaměstnání. Já pečuji
o blízkého člena rodiny a považuji to za samozřejmost,
o starou maminku jako za povinnost. Alespoň tak nás
rodiče vychovali. Zvolit si tuto práci jako zaměstnání je už
poslání a tu opravdu nemůže dělat každý. Pravda, empatii
a ochotu pečovat o druhé mají spíše ženy. A tak prosím přijměte ještě jednou naše poděkování všem vašim pracovnicím, které vykonávají ať už pečovatelskou,
asistenční či zdravotní službu. Možnost zapůjčení různých potřebných pomůcek je neméně důležité, stejně
jako řada dalších služeb Charity, které my sice nevyužíváme, ale jsou životně potřebné pro jiné občany v Trutnově, zejména pro seniory. Toto je kategorie lidí, která
je bohužel v podvědomí lidí v aktivním věku na okraji
zájmu: do té doby, než se do ní dostane on sám. Jenže
pak už na to něco změnit ve společnosti „nemá“ - fyzicky a většinou ani intelektem. Je to tvrdé období života
a také jediná spravedlnost, která každého čeká. Kéž
by si právě tuto skutečnost uvědomili zejména ti, kteří
mají moc a vliv něco změnit teď. A zítra a další dny
měli ochotu udělat pro seniory a jiné nemohoucí maximum, dokud je čas. Jednou to totiž budou potřebovat i pro sebe.“
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„S díkem nashledanou v každý náš společný den paní
vedoucí.“
„Děkuji paní M.“

VÝNOSY (V TIS. KČ)
MPSV

Oblastní charita Trutnov
Mladé Buky 25. 3. 2018
Vážení,
dne 21. 3. 2018 jsme se rozloučili s naším manželem
a otcem G. F., který zemřel po dlouhé a těžké nemoci.
Chceme touto cestou poděkovat vašim pracovníkům,
kteří panu F. velice pomáhali v boji s jeho těžkou chorobou, za vstřícný a velmi profesionální přístup. Svým
chováním a jednáním mu velice ulehčili nejen průběh
jeho nemoci ale i samotný odchod.
Ještě jednou děkujeme.
Rodiny F. a H.

Dotace

Ministerstvo vnitra

68

Královéhradecký kraj

221

Město Trutnov

555

Příspěvky od obcí

326

Příspěvek na výkon pěst. péče
Právnické a fyzické osoby
Dary

Tříkrálová sbírka
Nadace JaT
Zdravotní služba
Pečovatelská služba

Tržby z prodeje služeb

5 063

2 464
174
27
200
9 840
924

Osobní asistence

2 155

Sociální prevence

650

Půjčovna pomůcek

339

Jiné výnosy

1 686

Výnosy celkem

24 692

NÁKLADY (V TIS. KČ)
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Provozní náklady

1 020

Odpisy hmotného majtetku

1 625

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojistné
Ostatní
Náklady celkem

293

Služby
Ostatní

Osobní náklady

1 425

548
14 400
4 572
395
24 278
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VÝROK AUDITORA

SEZNAM DÁRCŮ 2018
DKCHHK
Hollen CZ s.r.o.

6 249
23 680

Kasper KOVO, s.r.o.

5 000

Malosvatoňovická s.r.o.

2 000

Nadace JaT
New Yorker CZ s.r.o.
Sladký Tečky

200 000
70 741
1 000

Tyco Electronics EC

171 782

Vojtěch Bečvář

10 000

Dieter Bönisch

1 000

Lothar Bönisch

5 000

Vladislava Ciprová

10 000

Martin Dvořáček

10 000

p. Fialová
Věra Fojtová

5 000
10 000

Vladimíra Kasalová

1 000

Irena Šťastná

1 000

Arjan Jacob Valkema

6 475

Radek Vít

5 000

Pavla Vítová

1 000
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WWW.TRUTNOV.CHARITA.CZ
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