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Úvodní slovo
Milí přátelé,
jsem rád, že mohu opět po roce z tohoto místa poděkovat svým spolupracovníkům,
našim podporovatelům, zástupcům samospráv i představitelům úřadů, že nám pomohli
pomáhat potřebným v našem regionu.
Nechci vyzdvihovat jednotlivé služby, protože o jejich práci i profesionalitě se
podrobnosti dozvíte dále a v charitní činnosti nesmí jít o sólové projekty, ale o to, že
všechny služby do sebe zapadají a navzájem se doplňují, čímž tvoří komplex schopný
účinně pomáhat.
Rok 2014 byl pro nás darem, který jsme dobře využili.
Děkuji a jsem s pozdravem

JUDr. Ing. Jiří Šelda
ředitel
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Základní údaje
Oblastní charita Trutnov je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje své služby
zejména v oblasti sociálních a zdravotní.
Pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci realizuje oblastní charita 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:
http://
číslo účtu:

JUDr. Ing. Jiří Špelda
Ministerstvo kultury ČR
43465439
499 817 366 , 777 736 071
oblastni.charita.trutnov@seznam.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, dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Registrace 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 dobrovonické
službě
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Poslání
Posláním Oblastní charity Trutnov a jejích pracovníků je pomáhat nemocným, zdravotně
postiženým a hendikepovaným lidem prostřednictvím poskytování kvalitních sociálních
a zdravotních služeb. Svou pomoc směřuje charita všem potřebným bez rozdílu rasy,
náboženského vyznání a politické či státní příslušnosti.

Cíle
Cílem je umožnit klientům a pacientům setrvat ve svém přirozeném prostředí i přes
hendikep, pro který by jinak museli být hospitalizováni v některém pobytovém zařízení.

Principy poskytovaných služeb
Nezávislost a autonomie
Začlenění a integrace
Respektování potřeb
Partnerství
Kvalita
Hodnocení potřeb
Ochrana před předsudky
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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
Centrum dobrovolníků
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Vzdělávací činnost
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 v trutnovském regionu
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Domácí zdravotní služba
Vrchní sestra:
Tel:
Mobil:
E mail:

Bc. Dita Kujovská
499 817 366
777 736 071
oblastní.charita.trutnov@seznam.cz

je kvalifikovaná ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům v jejich přirozeném
domácím prostředí. Služba poskytují všeobecné sestry s odpovídajícím vzděláním, praxí
a osvědčením o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Pacientům je
služba poskytována 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu na základě ordinace praktického
lékaře nebo ošetřujícího lékaře při propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení.
Prostřednictvím domácí zdravotní služby je nemocným a zdravotně postiženým
zajištěna odborná zdravotní péče doma, bez nutnosti hospitalizace .
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
převazy ran a dekubitů
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 2014 byla služba poskytnuta v těchto městech a obcích:

Trutnov, Dvůr Králové n. L., Vítězná, Kocléřov, Staré Buky, Vlčice, Pilníkov, Hostinné, Rudník, Mladé Buky, Horní
Maršov, Svoboda n.Ú, Malá Úpa, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou, Jánské Lázně, Babí, Žacléř, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice, Libeč, Voletiny, Suchovršice, Adamov, Úpice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší, Velké
Svatoňovice, Markoušovice, Malé Svatoňovice, Radeč, Starý Rokytník, Nový Rokytník.

Počet pacientů
Počet sester
Počet návštěv

843
16
31 358

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov 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
Vrchní sestra:
Tel:
Mobil:
E mail:

Bc. Dita Kujovská
499 817 366
777 736 071
oblastni.charita.trutnov@seznam.cz

je komplexní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou
v pokročilém nebo terminálním stádiu. Služba je poskytována vyškolenými sestrami,
které ji vykonávají na základě ordinace praktického lékaře, lékaře paliativní medicíny
nebo ošetřujícího lékaře při propuštění ze zdravotnického zařízení.
Cílem domácí hospicové-paliativní péce je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající
ze základní diagnózy a zmírnit tělesná i duševní strádání. Služba je poskytovaná
v domácím prostředí pacienta a zohledňuje jeho biologické, psychologické, sociální
a spirituální potreby. Umožnuje tak nevyléčitelně nemocnému prožít důstojný konec
života v bezpečí domácího prostčedí, v kruhu svých blízkých. Pečujícím rodinám
poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci.
Služba je poskytována nepřetržitě a je zcela hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Kromě odborné ošetřovatelské pomoci nabízí Domácí hospicová- paliativní péče
konzultaci paliativního lékaře, psychologa, nutričního terapeuta, sociálního pracovníka
a duchovního.

Počet pacientů
Počet sester

22
10

Službu poskytuje Oblastní charita Trutnov na základě Registrace zdravotnického zařízení dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
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Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

je doplňkovou službou Oblastní charity Trutnov. Umožňuje zapůjčení zdravotních
pomůcek, které zkvalitňují život hendikepovaným a zároveň usnadňují pečujícím
rodinám i ošetřujícímu personálu náročnou péči o nemocné, zdravotně postižené
a imobilní klienty. Půjčovna je vybavena i speciálními pomůckami pro péči o pacienty
v terminálním stadiu nemoci, ale také pomůckami pro rehabilitaci pacientů. Veškeré
pomůcky jsou pronajímány za minimální poplatek nezbytný k zajištění údržby, revizí
a oprav.

Počet klientů
Počet pracovníků
Počet zapůjčených pomůcek

163
1
229
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Osobní asistence
Vedoucí osobní asistence:
Sociální pracovník:
Telefonní kontakt:
E-mail:
Osobní asistence je registrovanou sociální službou, která zabezpečuje časově náročnější
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 klientem 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 klientům se sníženou soběstačností bezpečný pobyt v jejich
přirozeném prostředí a zajistit pomoc rodinám s časově a především psychicky náročnou
péčí o své blízké.
Financování osobní asistence je zajištěno dotací MPSV, Královéhradeckého kraje,
dotacemi spolupracujících obcí, úhradami uživatelů a dary.
Osobní asistence má působnost v celém trutnovském regionu. V roce 2014 OCH Trutnov
spolupracovala se speciálními školskými zařízeními v Trutnově a Hostinném
a poskytovala osobní asistenci v domácnostech občanům Trutnova, Bernartic,
Hostinného, Markoušovic, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice. Personál služby má odpovídající
vzdělání. Všichni asistenti mají ukončenou rekvalifikaci pro sociální služby a asistenti
zaměstnaní ve školských zařízeních jsou navíc rekvalifikování pro činnost asistenta
pedagoga. Každý zaměstnanec se pak v průběhu roku účastní povinného vzdělávání.
Cílová skupina
Osoby s tělesným postižením
Osoby se zdravotním postižením
Úkony osobní asistence
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Pomoc při osobní hygieně
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Počet klientů
Počet hodin
Počet návštěv
Počet asistentů
Úvazky asistentů

77
19183
8208
39
10,2
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Domácí pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby:
Sociální pracovník:
Telefonní kontakt:
E-mail:

Alena Šimková
Bc. Dita Kujovská
499 817 366, 777 736 079
alena.simkova@seznam.cz

Jedná se o terénní službu Oblastní charity v Trutnově, která zabezpečuje především
úkonovou pomoc, která souvisí s péčí o vlastní osobu, domácnost a zprostředkovává
kontakt se společenským prostředím. Služba není omezena místem poskytování, ani
věkem klienta. Většinou probíhá v domácím prostředí ve všedních dnech a omezeně
o víkendech a svátcích v předem dohodnutou dobu. Služba je určena znevýhodněným
osobám, které potřebují k zajištění svých potřeb dopomoc. Cílem služby je pomoc
klientům se sníženou soběstačností setrvat v přirozeném prostředí a podpořit jejich
nezávislý život.
Vzhledem k tomu, že se jedná o službu registrovanou v síti poskytovatelů sociálních
služeb, je financování služby částečně zajištěno dotací MPSV a Královéhradeckým
krajem. Následné dofinancování zabezpečují dotace obcí, úhrady uživatelů a dary.
Pečovatelská služba zajišťuje péči v trutnovském regionu. V roce 2014 využívali tuto
službu občané Trutnova, Batňovic, Bernartic, Jívky, Malých a Velkých Svatoňovic,
Mladých Buků, Pilníkova, Radvanic, Rtyně v Podkrkonoší a Úpice.
Personál služby má odpovídající vzdělání a dobrý předpoklad k práci v sociální oblasti
především díky rozsáhlé praxi v oboru a pravidelnému proškolování 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

Počet klientů
Počet hodin
Počet návštěv
Počet pečovatelů
Úvazky pečovatelů
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Centrum MAJÁK
centrum pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Vedoucí centra:
Klíčový pracovník:
Mobil:
E-mail:
Cílová skupina
pěstounské rodiny příbuzenské i nepříbuzenské
děti z pěstounských rodin
pěstouni a poručníci
Maják poskytuje podporu, pomoc, poradenství a vzdělávání rodinám s dětmi v náhradní
rodinné péči. Centrum nabízí odlehčovací služby pro pěstouny i děti, jako jsou víkendová setkávání, týdenní pobyty pro rodiny s dětmi, vzdělávání, výtvarné a rukodělné dílny,
doučování, volnočasové aktivity, relaxace, terapie, finanční, právnické a psychologické
poradenství, průběžné vzdělávání, přednášky, kurzy.
.....dále jsme vykonávali v rámci dohod o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona
č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí:
Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje
- informační kampaně v organizacích pracujících s rodinou, mateřská centra,
mateřské školy, soukromé praxe terapeutů
Pomoc rodičům při řešení problémů s dětmi
- přednášková činnost – otevřené vzdělávání pěstounů pro veřejnost
- program na celý rok přístupný na stránkách organizace, nástěnkách
- rodičovská skupina vedená Mgr. Janou Bartoňovou
- pravidelná setkávání (1x za dva měsíce) nad tématy z komunikace,
psychologie, výchovy, vztahové a partnerské problematiky
- odborné konzultace s odborníkem z naší sítě spolupracovníků
Poradenství při péči o dítě zdravotně postižené
- konzultace s našimi odborníky, případně zprostředkování pomoci v jiné
odpovídající organizaci
Pořádání přednášek a kurzů
- celkem v roce 2014 uskutečněno 10x
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Centrum MAJÁK
centrum pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči
Ochrana dětí před škodlivými vlivy
- víkendové pobyty s programem celkem proběhl celkem 2x (osvětová činnost
v oblasti škodlivosti kouření, návykových látek, šikany, apod. v rámci pobytů)
- tábory nebyly pořádány, pěstounům je finančně přispěno na tábor dle jejich
výběru
Poradenská péče
- byla zajišťována okruhem našich spolupracujících odborníků
Vyhledávání osob vhodných pro NRP
- informační kampaně
- osobní kontakty
- den otevřených dveří MAJÁKU
Přípravy žadatelů
- získání doregistrace příprav žadatelů o NRP
Pobyty, výlety, školení
V roce 2014 byly uskutečněny dva víkendy pro děti v penzionu A+A v Peci pod Sněžkou
a v Jánských Lázních na Horské chalupě. Jeden víkend pro celé pěstounské rodiny
se vzděláváním v penzionu Mariannum v Janských Lázních na téma Volný čas u dětí.
Počet rodin
Počet zaměstnanců

20
2
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Centrum dobrovolníků
Koordinátor dobrovolníků:
Mobil:
E mail:

Martina Vágner Dostálová
737 333 665
martina.vagnerdostalova@seznam.cz

Centru dobrovolníků při Oblastní charitě Trutnov bylo založeno v červnu roku 2011.
Od založení rozšířilo své aktivity kromě sociální oblasti i do nestátních neziskových
organizací, obecně prospěšných společností a občanských sdružení.
Dobrovolníci vykonávají svou činnost dlouhodobě a pravidelně nebo pomáhají při
jednorázových akcích. Centrum spolupracuje a jeho pomoc využívá 13 nestátních
neziskových organizací. Dobrovolnictví v Trutnově se věnují studenti středních
a vysokých škol, lidé zaměstnaní i nezaměstnaní.
Akreditovaný dobrovolnický program ŠTĚPÁN je zaměřen na pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase.
Dobrovolníci pravidelně docházejí do nízkoprahového centra, kde pomáhají při chodu
organizace, pořádají různé akce pro děti, doučují a jsou pravou rukou vedoucích centra.
Dobrovolníci pomáhali vyplňovat volný čas dětem o letních prázdninách ve spolupráci
s nizkoprahovým centrem.
Doprovázejí děti do zájmových kroužků. Organizačně pomáhali v mateřských centrech.
Organizovali dětský den pro děti z nízkoprahového centra a pro děti z pěstounských
rodin. Pravidelně docházeli do centra Trutnovské zeleně, kde vedli botanický kroužek.
Dobrovolníci pomáhali při jednorázových akcích v Trutnově a okolí.
Akreditovaný dobrovolnický program MICHAELA se zaměřuje na pomoc osobám
sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům.
Dobrovolníci pravidelně docházejí do domova seniorů, domova s pečovatelskou
službou, klubu Vozíčkářů, kde pomáhají a vyplňují volný čas klientů a také při běžném
chodu organizace. Pomáhali vytvářet výzdobu organizace při různých svátcích.
Dobrovolníci působí i v Oblastní charitě Trutnov, kde docházeli do domácností hendikepovaných. Dobrovolníci také pomáhali při jednorázových akcích konajících se v Trutnově
a okolí, jako je např. SOS dobrovolnictví při přírodních a živelných katastrofách. V roce
2014 se zapojili do Národní potravinové sbírky, kde pomohli vybrat přes 1 tunu potravin,
která byla následně distribuována potřebným.
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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, nebo 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 2014 byla služba pravidelně poskytována deseti dětem z Trutnova, Rtyně
v Podkrkonoší, Rudníku a Hostinného.
Služba je financována dotací Královéhradeckého kraje a úhradami uživatelů.
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Tříkrálová sbírka 2014

V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná
Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil
letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí 123 419,- Kč. Tříkrálových skupinek jste
mohli po Trutnově a okolí potkat celkem 36. Dalších 5 pokladniček bylo umístěno
na základních školách. Více než polovina vybraných prostředků poputuje do trutnovské
charitní pečovatelské služby, která působí v domácnostech potřebných v Trutnově
a okolí a dále na podporu dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další vybrané peníze
budou použity již tradičně na humanitární účely u nás i v zahraničí.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových
pokladniček. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové
sbírky, patří náš upřímný dík a uznání.
Při Tříkrálovém koncertu, který byl realizován a podporován pěveckým sborem Chorea
Corcontica v trutnovském kostele Narození Panny Marie bylo do pokladniček vybráno
obdivuhodných 10 102,- Kč.
Zvláštní poděkování tak patří pěveckému sboru Chorea Corcontica a rovněž všem
obětavým koledníkům: skupince Adélky Bishofové, rodině Matyskových, Špeldových
a Křenkových, pí. Andree Sturmové, pí. Daně Naimanové , pí. Haně Ryšavé, pí. Lence
Bukové, bernartickým Beruškám, rodině Honzíkových z Janských Lázní, ženám
z Mateřského centra Karolínka, sestřičkám charitní ošetřovatelské služby, MŠ speciální
Na Struze, ZŠ speciální Horní Staré Město a Voletiny, ZŠ Náchodská, ZŠ V Domcích,
ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ Žacléř a ZŠ Mladé Buky, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Chotěvice,a také
studentům Střední zdravotnické školy a Gymnázia Trutnov.
Trutnov
Žacléř
Horní Maršov
Mladé Buky
Bernartice
Chotěvice
Pec pod Sněžkou
Jánské Lázně
Svoboda nad Úpou
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Události – propagace
K prvnímu výročí otevření MAJÁKU – pomoc
a podpora pěstounských rodin, bylo možné
navštívit prostory centra. Zde byly přítomny
pracovnice centra k zodpovězení otázek o činnosti
a práci MAJÁKU.
Pro školy v rámci společenskovědních předmětů
byla nabídnuta možnost besedy o Náhradní
rodinné péči. V odpoledních hodinách proběhla
pro širokou veřejnost Beseda o Náhradní rodinné
péči (osvojení, pěstounská péče, přechodná
pěstounská péče, poručnictví), kde byli přítomni
pěstouni i osvojitelé i pracovnice OSPOD Trutnov
(Oddělení sociálně právní ochrany dítěte), které
mají na starosti příjem žádostí o osvojení
a pěstounskou péči.

Druhý ročník oslav Dne Charity se opět konal
na Krakonošově náměstí v Trutnově v den svátku
sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona charitních
zařízení. Tento den není spojen s žádnou finanční
sbírkou. Pracovníci naší charity jako v předešlém
roce napekli pro návštěvníky charitního altánku
perníčky, vařili kávu, čaj a seznamovali širokou
veřejnost s nabídkou služeb oblastní charity. Tento
den jsme si zvolili jako takové malé poděkování
všem, kteří naší charitu podporují, pomáhají a také
mají zájem se o naší práci dozvědět něco víc.

V listopadu jsme se zapojili do Národní
potravinové sbírky, která se uskutečnila ve dvou
trutnovských supermarketech. Dobrovolníkům
se podařilo díky štědrým dárcům vybrat do košíků
více než jednu tunu potravin. Potraviny byly
následně distribuovány potřebným v Trutnově
a okolí.

Podpořili nás ....
Poskytovatelé dotací a příspěvků
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo vnitra
Královéhradecký kraj
Úřad práce ČR
Města a obce

Firmy, osoby a jiné

Trutnov
Jívka
Radvanice
Bernartice
Velké Svatoňovice
Malé Svatoňovice
Mladé Buky

firma KASPER KOVO s. r. o.
společnost NEW YORKER s.r.o.
firma HOLLEN s. r. o.
paní Věra Krouželová
Tříkráloví dárci

DĚKUJEME...
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Záměr pro rok 2015
dokončení modernizace vybavení půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek
zavedení elektronické dokumentace v domácí zdravotní péči
rozšíření povědomí veřejnosti o Domácí hospicové péči poskytované OCHTU
rozšíření poskytování domácí zdravotní péče o odbornost 902 (fyzioterapie)
rozšíření služeb MAJÁK o sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi
otevření potravinového skladu pro lidi v nouzi
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Tabulka hospodaření 2014
Výnosy (v tis. kč)
Dotace

MPSV

1850

Ministerstvo vnitra

Dary

Tržby z prodeje služeb

5

Královehradecký kraj

320

Město Trutnov

310

Příspěvek na výkon pěst. péče

628

Právnické a fyzické osoby

146

Tříkrálová sbírka

78

Příspěvky od obcí

128

Zdravotní služba

8978

Pečovatelská služba
Osobní asistence
Půjčovna pomůcek
Jiné výnosy

820
1971
190
160

Výnosy celkem

15584

Náklady (v tis. kč)
Provozní náklady

Osobní náklady

Spotřeba materiálů a energie

1466

Opravy a udržování

233

Služby

527

Odpisy hmotného majetku

949

Ostatní

444

Mzdové náklady

8581

Sociální a zdravotní pojistné

2451

Ostatní

444

Náklady celkem

14887
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Napsali nám ...
Vážení,
rád bych chtěl touto cestou poděkovat Oblastní charitě Trutnov, sestřičce Vendule P.
V loňském roce, kdy jsem trpěl velkými bolestmi, byla to hlavně ona, kdo mě injekcemi
a svým přístupem pomáhal od mého trápení. V letošním roce po operaci druhé kyčle,
v domácím ošetřování, se mnou obětavě prováděla rehabilitační cvičení. A aby toho
nebylo málo, tak jsem si poranil ruku a opět slečna Vendula P. mě vzorně jezdila ruku
převazovat. Proto jsem přesvědčený, že takové vaše pracovnice si zaslouží náš dík
za jejich obětavou práci, kterou provádějí v terénu.
Jsem s pozdravem

J. M. – Úpice 02. 03. 2014

Dobrý den,
paní Dana N. je „naše“ pečovatelka. Je spolehlivá, chápavá a velmi ochotná. Moc děkuji
charitě a hlavně paní Daně N. za její obětavost a pomoc.
Děkuji

M. K. - Trutnov 15. 05. 2014

Vážení,
Se službou jsme spokojeni, jiná tady ani není. Pravidelně a včas chodí a pokaždé zazvoní.
Vykonají každou práci a mají rády legraci. Pilné jsou jak včelky, ty naše pečovatelky. Pilné
jsou jak včeličky i ty Vaše sestřičky. Možná by si zasloužili více peněz za svou píli.
Děkujeme

manželé K. – Jívka 20. 09. 2014

Dobrý den,
přeji všem zaměstnancům Charity krásné a pohodové Vánoce a zároveň chci poděkovat
všem, kteří se o mě starají za vzornou "údržbu":).
Také přeji krásný nový rok

M. P. – Trutnov 22. 12. 2014
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Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech
aktiva, závazky a vlastní jmění Oblastní charity Trutnov ke dni 31. 12. 2014 a výsledek
hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

V Dolním Újezdě dne 2. června 2015

Ing. Hana Horáková
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