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Úvodní slovo
Vážení přátelé, milí spolupracovníci!
Ohlížím se do roku 2015 s radostí a dobrým pocitem, co vše se podařilo.
Tentokrát nebudu představovat jednotlivé projekty a úspěchy, protože
se o nich dozvíte dále. Jsem však hrdý na všechny. Chci vám všem, kteří nás
podporujete, poděkovat a vám, svým spolupracovníkům připomenout, že
bez vaší každodenní práce by nebylo nic. Myslím, že pokud děláme práci,
o které jsme sami přesvědčeni, že je prospěšná, pracuje se nám lépe
a máme i vyšší nasazení. A když se k tomu přidá dobrá parta na pracovišti, Boží požehnání, občas nějaká společná akce, zábava apod., není
víc, co si přát. Taková správná atmosféra mezi námi pak musí oslovit ty,
kterým poskytujeme své služby, i ty, za kterými jdeme jednat, aby nás
podpořili, prostě strhává naše okolí a další vede k šíření dobra.
Děkuji a s pozdravem 					
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JUDr. Ing. Jiří Špelda

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:
		
http://
číslo účtu:
		

JUDr. Ing. Jiří Špelda, Bc. Dita Kujovská
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 asistece, 
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
Posláním Oblastní charity Trutnov a jejich 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
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
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:
Zástupkyně:
Tel:		
Mobil:
E-mail:		

Bc. Dita Kujovská
Marie Špicarová			
499 817 366
777 736 071
dita.kujovska@tu.hk.caritas.cz

Domácí zdravotní péče je terénní služba poskytovaná v přirozeném domácím prostředí pacientů. Jde o odbornou, vysoce kvalifikovanou formu
péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje zkrátit dobu hospitalizace pacientů. Službu 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. Domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění
a je poskytována na základě Registrace zdravotnického zařízení dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
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 ošetřovatelská péče o imobilní pacienty, o pacienty s CPV
Ošetřovatelská RHB
Kontrola stavu a edukace pacientů
Měření hodnot TK/P, glykémie, saturace
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Domácí hospicová - paliativní péče
Součástí odborné zdravotní péče poskytované 
v domácím prostředí pacientů je poskytování 
domácí hospicové – paliativní péče.
Jde o komplexní péči poskytovanou pacientům, kteří 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 odborného ošetřujícího lékaře.
Cílem této služby je maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající ze základní diagnózy a zmírnit tělesná i duševní strádání. Nevyléčitelně nemocnému umožňuje prožít důstojný konec života v bezpečí domácího prostředí,
v kruhu svých blízkých. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství
a nabízí pomoc a podporu 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 těchto odborníků:
•
•
•
•
•

Paliativního lékaře
Psychologa
Sociálního pracovníka
Nutričního terapeuta
Duchovního

V roce 2015 byly služby domácí zdravotní péče a domácí hospicové-paliativní péče poskytovány v těchto obcích: Trutnov, Starý Rokytník, Vlčice, Babí,
Úpice, Radeč, Adamov, Suchovršice, Havlovice, Libňatov, Malé Svatoňovice,
Rtyně v Podkrkonoší, Petrovice, Strážkovice, Velké Svatoňovice, Bohuslavice, Petříkovice, Chvaleč, Radvanice, Jívka, Kocbeře, Hajnice, Dvůr Králové
nad Labem, Vítězná,Kocléřov, Kohoutov, Pilníkov, Hostinné, Staré Buky, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Jánské Lázně, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou,
Rudník, Mladé Buky, Žacléř, Babí, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice.
statistika:
počet pacientů celkem
837
počet pacientů hospicové péče
27
počet návštěv
32 083
počet sester
13
počet přepočtených úvazků sester
11,8
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Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
Vedoucí půjčovny:
Mobil:
E-mail:

Marie Špicarová
730 554 320
marie.spicarova@tu.hk.caritas.cz

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je již několik let nedílnou a velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov. Pro všechny
potřebné je zde k dispozici řada kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek, jako jsou elektrická či mechanická polohovací lůžka, mechanické vozíky, chodítka různých typů, toaletní křesla, rotopedy, ale také
řada přístrojů, mezi něž patří kyslíkové koncentrátory, odsávačky, lineární
dávkovače apod. Hlavní přínos těchto pomůcek spočívá v tom, že umožňují lidem zůstávat ve svém domácím prostředí. Usnadňují jim každodenní úkony, napomáhají k obnovení sil, rychlejší rekonvalescenci, zvyšují
komfort. Také jsou nenahraditelnými a účinnými pomocníky rodinným
příslušníkům v péči o svého blízkého. Veškeré pomůcky jsou půjčovány
na základě smlouvy o pronájmu a dle platného ceníku. Zároveň je poskytována poradenská činnost a návaznost na ostatní služby naší organizace.
statistika:
počet klientů
počet pracovníků
počet zapůjčených pomůcek

179
1
270
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Osobní asistence
Vedoucí osobní asistence:
Sociální pracovník:
Tel: 		
Mobil:		
E-mail:

Alena Šimková
Bc. Martina Motejlková
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 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 2015
Oblastní charita Trutnov spolupracovala se speciálními školskými zařízeními v Trutnově a Hostinném a poskytovala osobní asistenci v domácnostech občanům Trutnova, Vrchlabí, Dolní Olešnice, Dolní Branné, Svobody
nad Úpou, Lánova, Hostinného, Žacléře, Chotěvic, Rtyně v Podkrkonoší,
Úpice, Horního Maršova, Hajnice, Rudníku u Vrchlabí a Bernartic.
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.
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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
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí

statistika:
počet klientů
počet hodin
počet návštěv
počet asistentů
úvazky asistentů

89
15 415
7 566
35
9,95
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Pečovatelská služba
Vedoucí pečovatelské služby:
Sociální pracovník: 		
Tel:			
Mobil:				
E-mail:

Bc. Martina Motejlková
Bc. Martina Motejlková
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 17:00 do 19:00 hodin
o víkendech a svátcích. Služba není omezena věkem uživatele, ani místem poskytování, převážně však probíhá v domácím prostředí uživatele.
Cílem služby je pomoc uživatelům 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 2015
využívali tuto službu občané Trutnova, Batňovic, Bernartic, Havlovic, Chotěvic, Jívky, Malých a Velkých Svatoňovic, Mladých a Starých Buků, Pilníkova,
Radvanic, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršic, Úpice, Vlčic a Zlaté Olešnice.
Personál služby má odpovídající vzdělání a dobrý předpoklad pro práci
v sociální oblasti především díky rozsáhlé praxi v oboru a pravidelnému
dalšímu vzdělávání zaměstnanců.
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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
počet návštěv
počet hodin přímé péče
počet pečovatelů
úvazky pečovatelů

73
8 982
8 652
19
5,6
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MAJÁK - centrum pro rodiny s dětmi 
v náhradní rodinné péči
Vedoucí centra:
Telefonní kontakt:
E-mail:		

Mgr. Jana Bartoňová
499 817 366, 733 674 167
majak@tu.hk.caritas.cz

Cílová skupina:
•
•
•
•

osoby pečující a osoby v evidenci
děti v systému náhradní rodinné péče
zájemci 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 byla mimo jiné zpracována pestrá
nabídka vzdělávání, která vycházela z jejich potřeb a požadavků. Uskutečnily se dva vzdělávací víkendy pro pěstounské rodiny a čtyři akce
pro jejich děti (jednodenní i vícedenní).
• Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž 
pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče
V organizaci funguje odborný poradce Mgr. Jana Bartoňová zajišťující
výchovné konzultace.
• 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 dubnu se uskutečnil Den otevřených dveří s možností volné prohlídky
Centra MAJÁK, rozhovoru s jeho pracovníky a beseda, kde byly účastníkům podány všechny dostupné aktuální informace k problematice
žádostí o NRP; v září se konal Den Charity.
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• Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče
V roce 2015 nebyla tato činnost vykonávána.
Těžiště práce Centra MAJÁK spočívá v doprovázení pěstounských rodin.
Novinky:
K 1.1.2015 vstoupily v platnost nové Standardy služby. Přijali jsme novou
pracovnici a rozšířili místo výkonu služby na oblast Jičínska. Zřídili jsme
knihovnu s problematikou náhradní rodinné péče, kterou mohou pěstouni
využívat ke svému samostudiu.
statistika:
počet dohod k 31.12.2015 celkem
počet zaměstnanců

13

29
3

Centrum dobrovolníků
Koordinátor centra: Martina Vágner Dostálová
Mobil: 			
737 333 665
E-mail:			
martina.vagner.dostalova@tu.hk.caritas.cz
Dobrovolníci pomáhají nejen v sociální oblasti, ale i v nestátních neziskových organizacích, obecně prospěšných společnostech a občanských
sdruženích.
Dobrovolníci vykonávají svou činnost dlouhodobě a pravidelně nebo
pomáhají při jednorázových akcích. Centrum spolupracuje a jeho pomoc
využívá 12 nestátních neziskových organizací. Dobrovolnictví 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 v programu ŠTĚPÁN pravidelně docházejí do nízkoprahového centra, kde pomáhají při chodu organizace, pořádají různé akce pro
děti, doučují a jsou pravou rukou vedoucích.
Organizačně pomáhají v mateřských centrech. Dobrovolníci jsou důležitou součástí také centra MAJÁK, kde pomáhají při organizování výletů,
jednorázových akcí a pobytů pro děti z pěstounských rodin.
• Akreditovaný dobrovolnický program MICHAELA se zaměřuje na pomoc
osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a seniorům.
Dobrovolníci v programu MICHAELA pravidelně docházejí do domova seniorů, do domu s pečovatelskou službou, Klubu vozíčkářů, kde
pomáhají a vyplňují volný čas klientů a při běžném chodu organizace.
Dobrovolníci pomáhali při jednorázových akcích konajících se v Trutnově
a okolí. V roce 2015 se opět zapojili do Národní potravinové sbírky, kde
pomohli vybrat 1,5 tuny potravin, která byla následně distribuována potřebným.
statistika:
Projekt MICHAELA celkem 46 dobrovolníků
odpracovaných hodin 1 732
Projekt ŠTĚPÁN
celkem 15 dobrovolníků
odpracovaných hodin 806
Přijímající organizace
celkem 12
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Doprava dětí
Doprava dětí do školy je poskytována v rámci osobní asistence ve speciálních školách v Hostinném a Trutnově. Našimi uživateli 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 školní
docházky dětí. V roce 2015 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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ZVONEK pro rodinu

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Vedoucí služby:
Sociální pracovnice:
Mobil: 		
E-mail: 		

Ing. Dáša Königová
Mgr. Zuzana Radoňová
732 280 054
zvonekprorodinu@tu.hk.caritas.cz

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let či jejich jednotliví členové,
kteří nejsou sami schopni zajistit optimální výchovu a péči dětem. Jedná se o rodiny v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou je např.
rozvodová problematika, výchovné problémy s dětmi, komunikační problémy, nefunkční styly výchovy; dále pak rodiny, ve kterých se vyskytuje
týrání, zneužívání či zanedbávání. Cílovou skupinou jsou i rodiče, jejichž
děti jsou v ústavní péči a tato rodina po překonání krize vykazuje příznivé
podmínky pro výchovu a správnou péči o dítě.
Hlavní cílovou skupinou jsou rodiny, kde dochází k některému či ke kombinaci zanedbávání:
•
•
•
•

základních tělesných potřeb dítěte,
vzdělávání dítěte,
citových potřeb dítěte,
zdravotní péče o dítě.

Poslání
Posláním sociálně aktivizačních služby ZVONEK pro rodinu je pomoc
ohroženým rodinám s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji samy řešit. Při výkonu sociální služby jsou
respektovány potřeby rodin a jejich právo se rozhodovat. Hlavním cílem
činnosti služby ZVONEK pro rodinu je zdravý rozvoj a zájmy dítěte.
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Společně s rodinou jsou řešeny zejména tyto obtížné životní situace,
v jejichž důsledku je ohrožen vývoj dítěte/dětí:
•
•
•
•
•
•

problémy s bydlením,
dlouhodobá nezaměstnanost (jednoho nebo obou rodičů),
nezralost rodičů,
snížené dovednosti v péči o dítě a jeho výchově,
dlouhodobá nemoc či invalidita rodičů,
konflikty, obtíže se dorozumět a vyjednat svá práva při kontaktu
s úřady a institucemi,
• výkon trestu odnětí svobody (jednoho nebo obou rodičů).
V roce 2015 nebyly realizovány činnosti v rámci pověření k výkonu sociálně
-právní ochrany dětí dle § 48 odst. 2 zákona o SPOD v rozsahu:
• výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a § 11 odst. 1 písm. a) až c),
• výkon činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy 
a předcházení jejich vzniku podle § 31 a 32,
• zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti.
Služba zahájila svoji činnost 1. 7. 2015. Její kapacita je 10 rodin. V závěru
roku 2015 službu využívalo 7 rodin.
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Potravinový sklad
Byl otevřen v září 2015 ve spolupráci s Potravinovou bankou
v Hradci Králové. Sklad pomáhá rodinám a jednotlivcům, kteří
se ocitli v nouzi. Potravinovou pomoc je možné poskytnout
pouze na základě šetření, rozhodnutí a doporučení sociálních pracovníků
příslušných městských nebo obecních úřadů.
Potravinový sklad od září do prosince 2015 pomohl:
24 rodinám
40 dospělým
31 dětem
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Projekt Švýcarské fondy 

- Rozvoj paliativní péče v komplexním pojetí péče o pacienta
v terminálním stadiu

V roce 2015 se podařilo zahájit projekt z grantu v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce, který v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví. Projekt si klade za cíl zkvalitnit a zefektivnit služby
poskytované pacientům v terminálním stadiu nemoci a podílet se tak
na rozvoji domácí hospicové péče v regionu Trutnova a okolí. Získané
prostředky umožní zakoupení speciálních pomůcek jako jsou kyslíkové
koncentrátory, lineární dávkovače, infuzní pumpy, odsávačky, elektrická
polohovací lůžka a další pomůcky nezbytné pro péči o těžce nemocné
pacienty v domácím prostředí. Vyšší kvalitu a efektivitu služby umožní
i pořízení elektroniky (počítače, mobilní telefony, navigace atd.) a nového vozu do této terénní služby. Z prostředků projektu bude financováno
i průběžné vzdělávání sester v oblasti paliativní péče.
• Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
• Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution
to the enlarged European Union
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Tříkrálová sbírka 2015

V prvních lednových dnech roku 2015 proběhla jako každoročně
Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým
koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí 161 185,- Kč. Tříkrálových skupinek jste mohli po Trutnově
a okolí potkat celkem 41. Dalších 4 pokladničky byly umístěny na základních a středních školách. Více než polovina celkových prostředků se vrátila zpět do oblastní charity. První část byla použita na obnovení a modernizaci půjčovny zdravotních pomůcek. Za vybrané finanční prostředky
byly nakoupeny například mechanické vozíky, polohovací lůžka, oxygenátory a další pomůcky pro nemocné. Druhá část výtěžku byla použita
na podporu Centra dobrovolníků a na realizaci dobrovolnických projektů
Michaela a Štěpán. Další vybrané peníze budou použity 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.
V průběhu Tříkrálového koncertu, jehož realizace se opět chopil a svým
vystoupením podpořil pěvecký sbor Chorea Corcontica v trutnovském
kostele Narození Panny Marie bylo do pokladniček vybráno krásných
7 744,- Kč.
• Trutnov 			
93 838 Kč
• Jánské Lázně		
11 931 Kč
• Bernartice		
15 282 Kč
• Pec pod Sněžkou
2 710 Kč
• Radvanice			
3 207 Kč
• Mladé Buky		
6 097 Kč
• Svoboda nad Úpou
13 523 Kč
• Chotěvice			
3 521 Kč
• Horní Maršov
2 845 Kč
• Vlčice		
2 695 Kč
• Žacléř		
2 692 Kč
• Pilníkov		
2 844 Kč
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Události – propagace
Cena ROTARY CLUBU - Dobrovolník roku 2015
Čtyři dobrovolníci z Centra dobrovolníků obdrželi na jaře cenu
od ROTARY CLUBU Trutnov za svou dlouholetou dobrovolnickou
službu a ochotu pomáhat druhým. Dohromady měli na svém
kontě odpracováno přes 1 750 dobrovolnických hodin.
Den otevřených dveří MAJÁKU
K druhému výročí otevření centra MAJÁK, které
doprovází pěstounské rodiny, byl připraven doprovodný program pro širokou veřejnost a hlavně děti.
Kromě občerstvení a besedy o náhradní rodinné
péči proběhala i ukázka canisterapie pro děti s hendikepem a seniory.
Den Charity
Oslava Dne Charity se opět konala 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. Den
charity byl pojat jako prezentace Oblastní
charity v Trutnově, seznámení veřejnosti
s činností a jejímy službami. Díky hezkému slunečnému počasí bylo možno posedět u charitního altánku, dát si kávu nebo čaj, ochutnat charitní
perníček a pohovořit se zaměstnanci o jejich práci. V tento den byl také
oficiálně otevřen Potravinový sklad, který pomáhá lidem v nouzi.
Potravinová sbírka
V listopadu jsme se opět s dobrovolníky
zapojili do Národní potravinové sbírky,
která se uskutečnila ve dvou trutnovských
supermarketech. Dobrovolníkům se podařilo díky štědrým dárcům vybrat do košíků
více než jednu a půl tuny potravin. Potraviny byly uskladněny v Potravinovém skladu
v Trutnově.
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Podpořili nás ....
Poskytovatelé dotací a příspěvků
•
•
•
•
•

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

Města a obce			
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmy, osoby a jiné

Trutnov			 •
Jívka			 •
Radvanice			
•
Bernartice			
•
Velké Svatoňovice		
•
Malé Svatoňovice		
•
Mladé Buky			
•
Rtyně v Podkrkonoší
•
Vlčice
Rudník
Žacléř

firma KASPER KOVO s. r. o.
společnost NEW YORKER s.r.o.
firma HOLLEN s. r. o.
paní Helena Novotná
paní Jitka Tomková
paní Věra Krouželová
pan Jaroslav Andrle
Tříkráloví dárci

DĚKUJEME...
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Záměr pro rok 2016:
• Pečovatelská služba - získání finančních prostředků na nákup nových
automobilů
• MAJÁK - zapojení do projektů vyhledávání zájemců o náhradní rodinou
péči
• Centrum dobrovolníků - žádost o novou akreditaci projektu ,,Dobrovolníci v nemocnicích”, zapojení se do projektu 3G.
• Dokončení stavebních úprav objektu Oblastní charity Trutnov a modernizace zázemí pro zaměstnace
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Napsali nám …
Vážení,
chtěla bych touto cestou poděkovat Vaší charitní ošetřovatelské službě za
příkladnou péči o mého manžela V. Š.
Sestřička paní V.P. za ním jezdila domů, obětavě s ním odborně cvičila,
vše trpělivě vysvětlovala, radila a odpovídala na naše dotazy. Rovněž ještě
dvě sestry, které ji třikrát zastupovaly, všechny jsou odbornice na svém
místě.
Ještě jednou děkujeme za péči a přejeme hodně úspěchů ve Vaší
záslužné práci.
manželé Š. - Úpice 11. 03. 2015
Vážení,
touto cestou vřele děkuji všem, kteří laskavě a obětavě pečovali
o mého manžela až do jeho odchodu.
Děkuji vedoucí pečovatelské služby paní A. Š. a všem sestřičkám
a pečovatelkám.
Do další vzácné a náročné služby přeji hodně lásky a trpělivosti.
L. H. - Mladé Buky 17. 05. 2015

S úctou

Zdravím Vás, milé kolegyňky 
Chtěla jsem Vám poděkovat za pomoc a podporu ve věci přepravy
bratrance od manžela na Ukrajinu. Ve středu ráno už byli doma (dojeli
za 12 hodin a v pořádku). Jsem ráda, že je doma a v kruhu svých blízkých.
Zatím kyslíkový přístroj používá, a shánějí pro něj jiný.
Děkuji ještě jednou a o přístroji budu informovat.
N. D. - E-mail: 25. 06. 2016

Přeji hezký den a mám Vás ráda!
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Hospodaření
Výnosy (v tis. Kč)

Jiné výnosy
Výnosy celkem

2 606
42
21
53
300
90
1 184
143
91
115
8 541
1 027
1 626
164
493
16 496

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Provozní
Služby
náklady
Odpisy hmotného majetku
Ostatní
Mzdové náklady
Osobní náklady Sociální a zdravotní pojistné
Ostatní
Náklady celkem

1 985
264
775
891
353
9 202
2 700
239
16 409

Dotace

Dary

Tržby z prodeje
služeb

MPSV
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Královéhradecký kraj
Město Trutnov
Příspěvek Úřad práce
Příspěvek na výkon pěst. péče
Právnické a fyzické osoby
Tříkrálová sbírka
Příspěvky od obcí
Zdravotní služba
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Půjčovna pomůcek
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Výrok auditora

26

