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Vážené dámy a pánové, milí příznivci a přátelé!

Jako	každoročně	si	Vás	dovoluji	pozdravit	v	úvodu	naší	Výroční	zprávy,	tentokrát	za	rok	2016.		
Hlavním	posláním	naší	organizace	je	pečovat	a	ošetřovat	tělo	i	duši	našich	klientů	a	pacientů	v	sou-
ladu	s	veřejným	závazkem	všech	našich	služeb.	Díky	Bohu	je	okolo	nás	dostatečné	množství	lidí,	
kteří	nás	podporují	a	doprovázejí.		Děkujeme,	že	máte	srdce	na	pravém	místě	a	pomáháte	těm	
nejpotřebnějším.
Naši	pracovníci	často	pracují	i	nad	rámec	pracovní	náplně	a	promítají	do	své	práce		vlastní	životní	
poslání.	Kéž	se	Vám	dostává		hojnost	Božího	požehnání		a	dary	Ducha	svatého.
Osoby,	o	které	pečujeme,	se	natrvalo	zapisují	do	našich	životů.	Díky	poskytovaným	službám	je	každý	
přijímán	a	respektován	jako	jedinečný	a	ojedinělý.	Kéž	se	nám	podaří	Vás	všechny	s	úctou	a	pocho-
pením	doprovázet.	Péče	o		zaměstnance	je	jedním	z		nejtěžších	úkolů	charity	-		zaměstnavatele.	Je	
velmi	složité	uchránit	pečující	osoby	od	vyhoření.	
Přicházíme	do	Vašich	domovů	v	té	nejsložitější	etapě	života	rodiny	–	loučení,	opouštění,	bolesti,	
složité	psychické	i	tělesné...	Děkujeme,	že	nás	přijímáte	a	dovolujete	nám	pomáhat	a	doprovázet.	
Stále	častěji	se	naše	péče	zaměřuje	na	péči	o	umírajícího	člena	domácnosti.	Děkuji	všem	
zaměstnancům	v	přímé	péči	i	v	managementu	za	odvedenou	práci.	Děkuji	všem	rodinám,	které	
umožňují	setrvat	umírajícím	a	trpícím	v	rodinném	prostředí.	Děkuji	všem	našim	sponzorům,	dárcům	
a	dobrodincům	za	podporu	naší	činnosti.	Zejména	pak	děkuji	a	obdivuji	všechny	naše	pracovníky	za	
vytrvalou	a	láskyplnou	péči,	kterou	po	celý	rok	poskytovali.	

Přeji	nám	všem	požehnané	a	pokojné	dny,	
Blanka Vopařilová - ředitelka Oblastní charity Nové Hrady u Skutče    

závěrem	předkládám	k zamyšlení

Nestačí říci: “Miluji.” 
Je potřeba tuto lásku vložit do konkrétních skutků. 
Je potřeba milovat, až to bolí! 

Člověk	je	nerozumný,	nelogický	a	sobecký	-
to	nevadí,	miluj	ho.	Když	konáš	dobro,	přičítají	to	tvému	egu	-
to	nevadí,	konej	dobro.	Jestliže	uskutečníš	své	cíle,	objevíš,	že	máš	falešné	přátele	a	pravé	nepřátele		
-	to	nevadí,	uskutečňuj	své	cíle.	Dobro,	které	dnes	vykonáš,	je	zítra	zapomenuto	-
to	nevadí,	konej	dobro.	Čestnost	a	upřímnost	tě	činí	zranitelným	-
to	nevadí,	buď	přímý	a	čestný.	To,	co	jsi	budoval	celý	rok,	je	někdy	zničeno	během	chvíle	-to	nevadí,	
buduj.	Někdy	pomůžeš	lidem	a	oni	to	odmítají	-	to	nevadí,	pomáhej	jim.	Dáš	světu	to	nejlepší	ze	sebe	
a	odměnou	je	ti	kopanec	-	to	nevadí,	dávej	to	nejlepší,	co	v	tobě	je.

(Matka Tereza)
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Poskytované	registrované	sociální	služby	
Centrum osobní asistence                                                                	 	  	 §   39

Charitní pečovatelská služba                                                                	§   40

Denní stacionář                                                               §   46

Sociálně terapeutické dílny                                                                   §   67

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                        	 	 	§   65

Další	poskytované		služby
Rodinné a mateřské centrum Mikeš 

Domácí ošetřovatelská služba -  zdravotní služba

Potravinová banka Pardubice, z.s.

Perchar s.r.o.

Poskytované	služby
(dle	zákona	č.108/2006	Sb.)

Oblastní	charita	Nové	Hrady	u	Skutče	(dále	OCH)	je	nestátní	neziskovou	organizací.	Byla	založena	
roku	1993.	Má	statut	právnické	církevní	osoby.	Jejím	zřizovatelem	je	Biskupství	královéhradecké.	
Působí	především	v	oblasti	venkova	se	sídlem	v	Chotovicích	a	Hlinsku.	Pokrývá	tak	poměrně	velkou	
oblast.
Poskytujeme	sociální,	zdravotní	a	humanitární	služby.	Hlavním	cílem	našich	služeb	je	ochrana	člověka	
v	jeho	důstojnosti	od	početí	až	po	přirozenou	smrt.	Tam,	kde	se	člověk	ocitá	v	různorodých	situacích	
ohrožení	nebo	nouze,	jsou	pracovníci	charity	zavázáni	poskytovat	mu	účinnou	pomoc	a	zároveň	
podněcovat	jeho	samostatnost	a	schopnosti	svépomoci.	Doprovázíme	a	podporujeme	setrvání	lidí	
v	jejich	domácím	prostředí,	při	zachování	jejich	sociálních	vazeb,	vlastního	životního	stylu	i	zvyklostí,	
pomáháme	předcházet	všem	formám	sociálního	vyloučení	lidí,	kteří	z	důvodu	nemoci,	věku	či	jiného	
handicapu	přestávají	být	soběstační.

V rámci naší péče Vám poskytneme:
•		Pečovatelskou	službu		-		dle	zákona	č.108/2006	Sb.		§	40)
•		Osobní	asistenci		-		dle	zákona	č.108/2006	Sb.	§	39	)
•		Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	-		dle	zákona	č.108/2006	Sb.	§65	
•		Sociálně	terapeutické	dílny		-	dle	zákona	č.108/2006	Sb.	§	67	)
•		Denní	stacionář	-		dle	zákona	č.108/2006	Sb.	46)
•		Ošetřovatelskou	službu
•		Programy	v	rodinném	a	mateřském	centru	MIKEŠ
•		Potravinou	pomoc	

Dále	realizujeme	projekty	ESF	a	provozujeme	dceřinou	společnost	PERCHAR	s.r.o.		–		podle	zákona	
č.	435/2004	Sb.

O	nás
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• Individuální přístup	–	nastavení	služeb	každému	uživateli	„na	míru“	s	ohledem	na	jeho	potřeby	
a	osobní	plány	v	souladu	s	možnostmi	organizace

• Profesionalita	-	odborný	a	profesionální	přístup	k	uživateli,	dodržování	jeho	práv,	zachování	lidské	
důstojnosti	a	zodpovědnosti	ze	strany	osobní	asistentky	při	poskytování	služby,	dodržování	Kodexu	
Charity	České	republiky	všemi	pracovníky	OCH	NH.

Služba	osobní	asistence	je	poskytována	na	základě	smlouvy	o	poskytování	služeb	osobní	asistence.	Náležitosti	
smlouvy	a	vzdělání	pracovníků	zajišťujících	službu	osobní	asistence	jsou	v	souladu	se	zákonem	108/2006	o	so-
ciálních	službách	v	aktuálně	účinném	znění.	Úhrada	úkonů	poskytovaných	služeb	se	řídí	podle	platného	ceníku,	
který	je	zpracován	v	souladu	s	vyhláškou	505/2006	Sb.	v	aktuálně	účinném	znění.
V	roce	2016	využilo	službu	osobní	asistence	celkem	43	uživatelů,	kterým	poskytovalo	službu	19	osobních	asis-
tentek.	Celkem	bylo	poskytnuto	15	228	hodin.
Pro	rok	2017	si	stanovujeme	cíl	neustále	zlepšovat	a	zkvalitňovat	poskytování	služby	osobní	asistence	všem	
uživatelům,	s	tímto	cílem	souvisí	další	témata	vzdělávání	osobních	asistentek	v	problematice	související	s	cí-
lovou	skupinou	služby	osobní	asistence.	Spokojenost	uživatelů	se	službou	také	chceme	dosáhnout	dobrou	
vzájemnou	komunikací	s	uživateli	(jejich	zákonnými	zástupci	nebo	členy	rodiny)	při	naplňování	individuálních	
potřeb	uživatelů.		

Osobní	asistence	je	terénní	služba	poskytovaná	osobám,	které	mají	sníženou	soběstačnost	z	důvodu	věku,	
chronického	onemocnění	nebo	zdravotního	postižení.	Služba	je	poskytována	v	přirozeném	sociálním	prostředí	
uživatelů	(domácnost,	škola,	školka)	při	činnostech,	které	uživatel	sám	nezvládá	a	potřebuje	při	nich	pomoc	
druhé	osoby.	Mezi	tyto	činnosti	zahrnujeme	například	pomoc	při	osobní	hygieně,	při	zajištění	stravy,	při	zajiš-
tění	chodu	domácnosti,	výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti,	zprostředkování	kontaktu	se	společenským	
prostředím	a	pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	a	při	obstarávání	osobních	záležitostí.	Všechny	
činnosti	jsou	vykonávány	v	návaznosti	na	aktuální	potřeby	uživatele.	Osobní	asistence	je	zpravidla	poskytována	
každodenně	po	dobu	několika	hodin,	kdy	je	poskytováno	větší	množství	výše	uvedených	činností.	Služba	osobní	
asistence	je	poskytována	uživatelům	od	3	let	věku	v	dosahu	30-ti	km	od	Chotovic.	
Posláním	služby	osobní	asistence	je	individuální	pomoc	osobám	se	zdravotním	postižením	a	seniorům	pře-
konávat	jejich	nepříznivou	sociální	situaci	způsobenou	změnou	zdravotního	stavu	nebo	vysokým	věkem,	a	to	
prostřednictvím	poskytování	služeb	kvalifikovanou	osobní	asistentkou.	Ta	uživatele	podporuje	a	provází	v	jeho	
přirozeném	prostředí	a	pomáhá	mu	k	soběstačnosti	a	schopnosti	se	plnohodnotně	zapojit	do	běžného	života.	

Cíle služby osobní asistence
•	umožnit	uživateli	služby	být	v	jeho	přirozeném	prostředí	(domácnost	uživatele,	škola,	školka)
•	podpora	při	rozvíjení	nebo	zachování	schopností	a	dovedností	uživatele
•	umožnění	zvládání	běžných	každodenních	dovedností	a	úkolů,	které	by	byl	uživatel	schopen	dělat	
sám	v	případě,	že	by	mu	v	tom	nebránilo	zdravotní	postižení	nebo	vysoký	věk

•	podpora	uživatele	při	překonávání	osamělosti,	navazování	společenských	kontaktů	a	realizace	jeho	
zájmů,	přání	a	potřeb

•	oddálení	umístění	uživatele	do	pobytového	zařízení	v	případě,	že	tato	situace	hrozí

Principy služby osobní asistence
• Nestrannost	-	je	kladen	důraz	na	rovný	přístup	ke	všem	uživatelům	služby
• Integrace	-	podpora	setrvání	uživatele	v	jeho	přirozeném	prostředí,	prevence	sociálního	vyloučení	
uživatele

• Respektování uživatele	–	úcta	k	uživateli	v	oblasti	jeho	soukromí	a	projevech	svobodné	vůle	
			a	v	jeho	prostředí
• Partnerství a komunikace	-	vztah	mezi	uživatelem	(jeho	zákonným	zástupcem	nebo	členy	domác-
nosti)	a	osobní	asistentkou	je	založen	na	dobré	komunikaci	a	vzájemné	spolupráci	a	napomáhá	
k	vytvoření	příjemného	prostředí	a	atmosféry	vzájemné	důvěry

Centrum	osobní	asistence

Kontakt:    
Bc. Jana Jílková   
vedoucí	Centra	osobní	asistence

email:	socprac@charita.info,	pečovatelky@charita.info		
tel:	733	161	623,	731	598	802	
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Principy poskytovaných služeb
•	respektování	uživatelovy	svobodné	volby	a	jeho	potřeb
•	pomoc	a	podpora	uživatele	při	konání	běžných	činností	
•	vzájemná	komunikace	s	uživateli	(jejich	blízkými)	a	mezi	pečovatelkami	s	důrazem	na	důvěrnost	
sdělení,	ochrana	práva	uživatele	na	soukromí,	zachování	mlčenlivosti

•	individuální	přístup	orientovaný	na	uživatele	služby
•	podpora	rozvoje	samostatnosti	a	posilování	sociálního	začleňování	uživatele
•	respektování	jedinečnosti	uživatele	bez	ohledu	na	jeho	původ,	rasu,	etnickou	příslušnost,	či	
náboženské	přesvědčení

Služba	je	poskytována	na	základě	sepsané	smlouvy	o	poskytování	pečovatelské	služby,	ve	které	si	každý	
zájemce	určí	rozsah	úkonů,	které	bude	chtít	využívat.	Náležitosti	smlouvy	a	vzdělání	pracovníků	zajišťujících	
pečovatelskou	službu	jsou	v	souladu	se	zákonem	108/2006	o	sociálních	službách	v	aktuálně	účinném	znění.	
Úhrada	úkonů	poskytovaných	služeb	se	řídí	podle	platného	ceníku,	který	je	zpracován	v	souladu	s	vyhláškou	
505/2006	Sb.	v	aktuálně	účinném	znění.
V	roce	2016	využilo	pečovatelskou	službu	317	uživatelů,	službu	poskytovalo	18	pečovatelek,	bylo	poskytnu-
to	celkem	12	223,77	hodin	péče.
V	roce	2017	se	i	nadále	zaměříme	na	individuální	přístup	k	uživatelům	a	na	zlepšování	poskytování	úkonů	
pečovatelské	služby	všem	uživatelům,	proto	budeme	i	nadále	zvyšovat	odbornost	pracovníků	pečovatelské	
služby	(vzdělávání	a	profesní	rozvoj	v	rámci	školení	pracovníků).	
V	plánu	máme	také	rozšíření	poskytování	této	služby	na	území	kraje	Vysočina	–	konkrétně	ve	městě	Svratka.

Pečovatelská	služba	je	terénní	služba	poskytovaná	osobám,	které	mají	sníženou	soběstačnost	z	důvodu	
věku,	chronického	onemocnění	nebo	zdravotního	postižení,	jejichž	situace	vyžaduje	pomoc	jiné	fyzické	oso-
by.	Služba	je	poskytována	v	domácnosti	uživatele,	jedná	se	o	pomoc	při	běžných	denních	činnostech,	které	
uživatel	sám	nezvládá.	Mezi	tyto	činnosti	patří	pomoc	při	zvládání	úkonů	péče	o	vlastní	osobu	(tam	můžeme	
zahrnout	pomoc	při	oblékání,	při	přesunech	z	lůžka,	při	pohybu	po	domácnosti),	pomoc	při	osobní	hygieně	
(zajištění	hygieny	na	lůžku	nebo	koupele),	pomoc	při	zajištění	stravy	(jedná	se	o	pomoc	při	přípravě	nebo	
samotná	příprava	jídla	a	pití,	pomoc	s	podáním	stravy),	pomoc	při	zajištění	chodu	domácnosti	(běžný	úklid	
domácnosti,	pomoc	při	topení	včetně	donášky	dříví	a	uhlí,	zajištění	nákupů)	nebo	také	doprovázení	klienta	
na	různé	instituce	(lékař,	úřady).	Jednou	z	doplňkových	činností	pečovatelské	služby	je	také	zajištění	dopravy	
charitním	autem	například	k	lékaři	nebo	na	úřad,	dále	zajištění	společnosti,	která	může	být	zaměřena	na	
aktivizaci	uživatele	(luštění	křížovek,	hraní	her,	doprovod	při	vycházkách),	také	je	možné	dohlížet	na	dodržo-
vání	léčebného	režimu	uživatele	(to	znamená	připomenout	uživateli,	že	si	má	vzít	léky).		Rozsah	poskytování	
pečovatelské	služby	si	určuje	klient	vždy	v	dostatečném	předstihu	dle	svých	požadavků	a	potřeb,	je	vždy	
v	souladu	s	možnostmi	organizace.	Také	je	možné	zapůjčení	kompenzačních	pomůcek	(polohovací	postel,	
WC	křeslo,	různé	typy	chodítek,	invalidní	vozík..).
Pečovatelská	služba	je	poskytována	uživatelům	od	27	let	věku	vždy	ve	sjednaný	čas	každý	den	od	7	do	18	
hodin	(dle	domluvy	i	mimo	tento	časový	rámec)	v	dosahu	20-ti	km	od	Chotovic	a	Hlinska	v	rámci	Pardubic-
kého	kraje.		

Posláním	pečovatelské	služby	je	poskytování	přímé	péče	v	domácím	prostředí	osobám,	které	potřebují	
pomoc	jiné	fyzické	osoby	k	uspokojování	svých	životních	potřeb	v	takovém	rozsahu,	aby	byla	zachována	
a	podporována	jejich	stávající	soběstačnost,	zmírněna	rizika	sociálního	vyloučení	a	byl	jim	umožněn	co	
možná	nejdelší	pobyt	v	jejich	přirozeném	domácím	prostředí.

Cíle pečovatelské služby
•	poskytování	sociální	služby,	která	je	individuálně	přizpůsobena	potřebám	a	požadavkům	
každého	uživatele	a	je	v	souladu	s	možnostmi	organizace

•	napomáhat	zachování	plnohodnotného	a	kvalitního	způsobu	života	uživatelům,	kteří	z	důvodu	
věku	či	nepříznivého	zdravotního	stavu	potřebují	pomoc	jiné	fyzické	osoby

•	sociální	službu	poskytovat	tak,	aby	byla	pro	uživatele	motivující,	podporovala	jejich	samostat-
nost,	soběstačnost,	duševní	a	fyzickou	aktivitu,	zmírnila	rizika	sociálního	vyloučení	a	napomohla	
zachování	dosavadního	způsobu	života	v	přirozeném	domácím	prostředí.

Charitní	pečovatelská	služba																																							

Kontakt:    
Bc. Jana Jílková  
vedoucí	Charitní	pečovatelské	služby

email:	socprac@charita.info,	pečovatelky@charita.info,	jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz	
tel:	733	161	623,	731	598	802	
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V	dopoledních	činnostech	je	zahrnuta	rozcvička,	ranní	modlitba	a	svačina.	Před	obědem	chodí	uživatelé	
na	procházky,	které	jsou	přizpůsobeny	jejich	fyzické	kondici	a	počasí.	V	odpoledních	hodinách	se	uživatelé	
věnují	vědomostním	činnostem,	hudbě,	zpěvu,	četbě,	poslechu	rádia,	společenským	hrám,	sledování	TV,	
individuálním	plánům	(šití,	malování,	keramika,	čtení,	počítače,	pletení	z	pediku,	psaní	apod.)	s	klíčovými	
pracovníky.	Odpoledními	rozvozy	ukončují	uživatelé	denní	pobyt	ve	stacionáři.

Výtvarná dílna:
Kresba	sama	je	prostředkem	ke	komunikaci	a	k	sebevyjádření.	Ve	většině	případů	však	nejde	o	hodnocení	
hotového	výrobku,	ale	spíš	o	samostatný	proces	tvorby.	Výtvarná	dílna	poskytuje	uživatelům	možnost	se	
výtvarně	vyjádřit	(kreslení,	vybarvování,	práce	s	krepovým	papírem,	ubrousková	technika,	vyšívání	apod.),	
popovídat	si	s	přáteli	nebo	jenom	změnit	prostředí.	Kresba	sama	je	prostředkem	ke	komunikaci	a	k	sebe-
vyjádření.	Výrobky	uživatelů	z	výtvarné	dílny	je	možné	vidět	v	prostorách	domu,	na	výstavách	a	prodejních	
trzích.	

Aktivizační činnosti:
Cílem	těchto	činností,	je	udržení	a	zlepšení	psychického	a	fyzického	stavu	uživatele.	Aktivity	slouží	uživate-
lům	k	neustálému	ověřování	vlastních	schopností,	možností	i	zájmů	a	vyplňují	volný	čas.	Aktivizace	je	posky-
tována	individuálně	nebo	skupinově.	Procvičujeme	řeč,	matematické	představy,	grafomotoriku,	snažíme	se	
uživatele	orientovat,	hrajeme	míčové	hry,	pexeso,	karty,	skládáme	puzzle,	chodíme	na	vycházky	po	okolí	či	
na	nákupy	do	místního	obchůdku.

Poslání: 
Denní	stacionář		-	Oblastní	charita	Nové	Hrady	-	poskytuje	ambulantní	sociální	služby	dětem	a	dospělým	se	zdra-
votním	postižením	a	seniorům	se	sníženou	soběstačností,	jejichž	situace	vyžaduje	pravidelnou	pomoc	jiné	fyzické	
osoby.	
Uživatelům	poskytujeme	podporu	podle	individuálních	potřeb	v	dosahování	co	nejvyšší	soběstačnosti	při	zvládání	
běžných	životních	situací.	Ve	spolupráci	rozvíjíme	a	upevňujeme	jejich	schopnosti	a	dovednosti	a	snažíme	se	
společně	o	jejich	co	největší	začlenění	do	běžné	společnosti,	o	podporu	sebeobsluhy	a	sebepéče.	
Cílem	poskytované	služby	je	zapojení	osob	se	zdravotním	postižením	a	seniorů	do	společnosti	a	poskytování	
nových	podnětů	uživatelům:	kurzy,	vzdělávání,	práce	ve	skupině,	zachovávání	a	rozvíjení	důstojného,	tvořivého	
a	spokojeného	života.
V	roce	2016	využilo	služeb	Denního	stacionáře	16	uživatelů,	službu	poskytovali	4	pracovníci	přímé	péče.	Celkem	
bylo	poskytnuto	9	562,42	hodin	péče.	

Základní činnosti:
a)		pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o	vlastní	osobu
b)		pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	podmínek	pro	osobní	hygienu
c)		poskytnutí	stravy
d)		výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti
e)		zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím
f)		sociálně	terapeutické	činnosti
g)		pomoc	při	uplatňování	práv,	oprávněných	zájmů	a	při	obstarávání	osobních	záležitostí

Kromě	zákonných	služeb	nabízíme	i	fakultativní	služby	např.	dopravu	do	Chotovic.	

Jak to u nás chodí:
Chod	střediska	začíná	svozem	uživatelů	z	okolních	obcí	do	30	kilometrů,	proto	je	svozová	služba	pro	chod	
střediska	velmi	důležitá.	Ke	svozu	se	využívají	dvě	devítimístná	auta	a	jedno	pětimístné	auto.	Auta	vyjíždí	na	
tři	svozové	trasy.
Po	příjezdu	do	denního	stacionáře	se	uživatelé	rozdělí	do	dvou	skupin,	dle	harmonogramu	dopoledne	se	
věnují	terapeutickým	činnostem	v	dílnách.	V	současné	době	uživatelé	využívají	dílnu	výtvarnou	a	aktivizační.	
V	rámci	individuálního	plánování	využívají	uživatelé	i	dílnu	keramickou	a	šicí.

Denní	stacionář																																																																														

Kontakt:    
Bc. Lenka Švecová
vedoucí	denního	stacionáře			

email:	dcmladez@charita.info,	lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz						
tel:	461	310	569,	mobil:	731	598	809																																																																																																							



12	 	 	 	 	 			VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE			   13	 	 	 	 				 				VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE	 	

                            



14	 	 	 	 	 			VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE			   15	 	 	 	 				 				VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE	 	

                            



16	 	 	 	 	 			VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE			   17	 	 	 	 				 				VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE	 	

                            

Keramická dílna
Do	keramické	dílny	docházejí	uživatelé	pět	dní	v	týdnu.	Pod	vedením	asistenta	vyrábí	dekorativní	i	užitkovou	
keramiku.	Osvojují	si	práci	s	keramickou	hlínou.	Využívají	základní	techniky	–	modelování,	hnětení,	lepení,	
válení,	glazování,	malování	apod.	Práce	s	hlínou	je	výrazným	terapeutickým	prostředkem	při	uvolnění	úzkos-
tí,	zmírnění	sociálních	bariér,	může	působit	jako	komunikační	prvek	i	prostředek	k	uvolnění	nahromaděné	
energie	až	agresivity.	Rozvíjí	představivost	a	prostorové	vnímání.	Uživatelé	mají	vždy	z	povedených	výrobků	
velkou	radost.	Možnost	vytvořit	něco	svýma	rukama,	spolu	se	zážitkem	z	ocenění	přátel,	pracovníků	i	veřej-
nosti,	je	velice	povzbuzující	pro	další	práci	a	sebehodnocení	uživatelů.	

Prádelna
V	prádelně	pomáhají	uživatelé	prát,	sušit	prádlo,	mandlují,	žehlí	a	to	jak	pro	jednotlivce,	tak	pro	podnikatel-
ské	subjekty.

Úklidová dílna
Uživatelé	pracují	pod	vedením	asistenta	s	úklidovými	prostředky,	přípravky	na	mytí	a	desinfekci	a	starají	se	
o	pravidelný	úklid	domu	v	Chotovicích.

Zahradnická dílna
Zahrada	je	nedílnou	součástí	centra	v	Chotovicích.	Uživatelé	se	o	ni	učí	pečovat	a	pomáhají	ji	udržovat	–	se-
kání	travnaté	plochy,	stříhání	záhonů	s	bylinkami,	levandulemi,	růžemi,	vysazování	zeleninové	zahrady,	kytek	
do	truhlíků,	zalévání	apod.	V	létě	pak	uživatelé	v	odpoledních	hodinách	v	tomto	příjemném	a	upraveném	
prostředí	zahrady	relaxují	na	lehátkách.
     
Pracoviště Litomyšl
Restaurace	Rettigovka,	Mařákova	ul.	280

Tradičně	netradiční	restaurace	nabízí	uživatelům	možnost	vyzkoušet	si	práci	podobající	se	skutečnému	
zaměstnání.	Učí	se	zde	zvládat	pomocné	práce,	pracovní	postupy	jsou	zde	rozděleny	dle	náročnosti	a	na	
jednotlivé	kroky.	Jde	například	o	třídění,	leštění	a	balení	příborů,	skládání	ubrousků,	mytí	nádobí.	Uživatelé	
se	zde	seznamují	s	potravinami,	druhy	ovoce,	zeleniny,	učí	se	pochutiny	čistit,	krájet	a	připravovat	ke	konzu-
maci.	V	rámci	aktivit	v	Rettigovce	dochází	k	setkávání	uživatelů	a	zaměstnanců	provozu	obecně	prospěšné	
společnosti	Komuniké.

V	roce	2016	využilo	službu	Sociálně	terapeutické	dílny	28	uživatelů,	kterým	se	věnovalo	8	pracovníků	přímé	
péče.	Celkem	bylo	poskytnuto	23	930,58	hodin	péče.

Sociálně terapeutické dílny v Hlinsku
Od	června	2016	jsme	otevřeli	na	Adámkově	třídě	v	Hlinsku	nové	Sociálně	terapeutické	dílny.	

Poslání: 
Sociálně	terapeutické	dílny	-	Oblastní	charita	Nové	Hrady	-	poskytují	službu	uživatelům	se	zdravotním	postiže-
ním,	mládeži	od	16	let	ohrožené	společensky	nežádoucími	jevy,	osobám,	které	vedou	rizikový	způsob	života	
nebo	jsou	tímto	způsobem	života	ohroženy.	Osoby,	jejichž	situace	vyžaduje	pravidelnou	pomoc	jiné	fyzické	
osoby	tak,	aby	se	mohly	zapojit	na	trh	práce.	Aktivizací	činnosti	v	sociálně	terapeutických	dílnách	napomáhají	
při	získání,	obnovení	a	udržení	pracovních	a	hygienických	návyků.	Sociálně	terapeutické	služby	podporují	sobě-
stačnost	a	rozvíjejí	sebevědomí	společnou	prací	ve	skupinách.

Služby	sociálně	terapeutických	dílen	jsou	poskytovány	bezplatně.	

Základní činnosti:
a)	pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	podmínek	pro	osobní	hygienu
b)	poskytnutí	stravy	nebo	pomoc	při	zajištění	stravy
c)	nácvik	dovedností	pro	zvládání	péče	o	vlastní	osobu,	soběstačnost	a	dalších	činností			
				vedoucích	k	sociálnímu	začleňování
d)	podpora	vytváření	a	zdokonalování	základních	pracovních	návyků	a	dovedností

Kromě	zákonných	služeb	nabízíme	i	fakultativní	služby	např.	dopravu	do	Chotovic.	

Pracoviště Chotovice:

Šicí dílna
Uživatelé	vyrábí	pod	vedením	asistenta	jednoduché	dekorační	a	užitkové	výrobky.	Pracují	s	textilními	materiály.	
Osvojují	si	stříhání,	šití	ruční	i	strojové,	vyšívání,	potisk,	batikování	apod.	Dále	tkají,	vyrábí	z	korálků.		Výrobky	
uživatelů	se	prezentují	na	výstavách	i	prodejních	akcích.

Sociálně	terapeutické	dílny
Individuální	projekt	Pardubického	kraje	na	sociální	služby
CZ.1.04./3.1.00/05.00083
Tento	projekt	je	spolufinancován	Evropským	sociálním	fondem	a	státním	rozpočtem	ČR

Kontakt:
Bc. Lenka Švecová                                                                                                                                         
vedoucí	sociálně	terapeutických	dílen

email:	dcmladez@charita.info,	lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz																										
tel:	461	310	569,	mobil:	731	598	809													
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Poslání:
Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	má	za	úkol	předejít	sociálnímu	vyloučení	rodin	s	dětmi,	
snižovat	míru	sociálního	vyloučení	rodin	s	dětmi	prostřednictvím	kvalitní	a	profesionální	spolupráce	
pracovníka	s	rodinou.	Daří	se	to	v	případě,	kdy	rodiny	se	snaží	svou	situaci	řešit	a	nehledají	výmluvy,	
proč	to	tak	nejde.	Ve	většině	případů	se	daří	rodinu	namotivovat	k	řešení	jejich	obtížné	situace,	což	
se	prokázalo	zejména	v	intenzitě	ukončování	cílů	a	celkově	smlouvy.	V	roce	2016	bylo	uzavřeno	27	
dohod	o	ukončení	smlouvy.	Ve	dvaceti	případech	se	jednalo	o	dohody,	kdy	se	spolupráce	ukončovala	
na	základě	splnění	dohodnutých	cílů.	

Při	práci	v	Sociálně	aktivizačních	službách	pro	rodiny	s	dětmi	si	denně	uvědomujeme,	v	jak	těžkých	
situacích	se	často	rodiny	a	jejich	děti	nacházejí.	Jsme	rádi	za	možnost	být	podporou	rodin,	které	jsou	
ohroženy	dlouhodobou	krizovou	sociální	situací	a	mají	sílu	a	chuť	ji	řešit.		S	každou	další	návštěvou	
v	těchto	rodinách	si	uvědomujeme,	že	jdou	se	srdcem	na	dlani	s	prosbou	o	rady	ve	velmi	intimních	
a	specifických	situacích,	se	kterými	se	setkávají	jako	rodina	anebo	při	výchově	svých	dětí.	Velmi	to	
oceňujeme.		

V	roce	2016	jsme	v	rámci	služby	spolupracovali	s	51	rodinami	a	celkem	148	členy	domácnosti.			Rodi-
nám	jsme	pomáhali	při	výchově	a	vzdělávání	dětí,	zprostředkovali	jsme	jim	kontakt	se	společenským	
prostředím.	Podpořili	jsme	je	při	jednáních	na	úřadech,	soudech	i	u	odborných	lékařů.	V	několika	
případech	jsme	rodinu	zastupovali	při	řešení	komplikovaných	situací.	

Sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi	(SAS)

Kontakt:    
Ludmila Abrahamová  
vedoucí	SAS

email:	ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz	
mobil:	731	598	805
Oblastní	charita:	Nové	Hrady	u	Skutče,	Chotovice	31,	570	01	Litomyšl	
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Další poskytované služby

Rodinné	a	mateřské	centrum	Mikeš				

Poslání:
Rodinné	a	mateřské			centrum	Mikeš	nabízí	rodinám	v	Proseči	a	okolí	prostor	a	program	k	aktivnímu	
trávení	času	rodinám	s	dětmi	předškolního	věku.	Našim	uživatelům	nabízíme	pestrý	pravidelný	
dopolední	program,	kde	se	střídá	volná	hra	s	prvky	výtvarnými,	hudebními	a	pohybovými.	Na	podzim	
roku	2016	jsme	začali	nabízet	i	odpolední	pravidelné	hudební	a	pohybové	programy	vhodné	pro	menší	
i	starší	děti,	o	které	je	velký	zájem.	Pro	veřejnost	několikrát	do	roka	pořádáme	besedy,	přednášky,	
výtvarné	a	tvořivé	dílny.	Rodinné	centrum	Mikeš	nabídlo	v	roce	2016		sedmdesát	devět	dopoled-
ních	programů	a	dvanáct	odpoledních	programů	pro	veřejnost.	Tyto	programy	navštívilo	celkem	947	
návštěvníků.

Popis	konkrétních	aktivit:

Koťata	–	pásmo	písní	s	živým	hudebním	doprovodem,	pohybová	říkadla,	výtvarná	aktivita	proložená		
možností	volné	hry	s	ohledem	na	věk	dětí.	Děti	se	učí	novým	dovednostem,	získávají	nové	zkušenosti,	
učí	se	komunikovat	s	vrstevníky	a	smysluplně	tráví	čas	s	rodiči.	

Muzikohrátky	–	odpolední	program	vhodný	i	pro	starší	děti.	Tato	aktivita	umožňuje	experimentovat	
s	jednotlivými	hudebními	nástroji,	účastníci	získávají	jedinečné	zážitky	z	rytmu,	melodie,	zpěvu.	

Pojďte si hrát! –	odpoledne	plné	her	a	zábavných	úkolů.	Děti	se	učí	komunikaci	s	vrstevníky,	rozvíjejí	
pohybovou	aktivitu	a	učí	se	novým	dovednostem.	

Podpůrná skupina pro kojící, těhotné a nosící maminky	–	během	těchto	setkání	si	maminky	sdělují	
své	zkušenosti	a	rady	ohledně	kojení.	To	vše	pod	dohledem	certifikované	laktační	poradkyně.

Kontakt:    
asistentka	zodpovědná	za	programy:
Ludmila Dostálová   
Adresa:	Římskokatolická	farnost	Proseč,	Proseč	1,	539	44	Proseč	
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Chotovice	31	
IČ:	28784006																																		
Bankovní	spojení:	1231787319/0800

Perchar		s.r.o.	je	dceřiná	společnost	Oblastní	charity	Nové	Hrady	u	Skutče,	která	byla	založena	1.	
února	2010.	Chráněná	pracovní	dílna	je	pracoviště	zaměstnavatele	vymezené	na	základě	dohody	
s	úřadem	práce	a	přizpůsobené	pro	zaměstnávání	osob	se	zdravotním	postižením.	

Chráněná dílna  prádelny s mandlovnou 
V	prádelně	s	mandlovnou	se	pere	prádlo	pro	širokou	veřejnost,	hotely,	penziony,	zdravotnická	
zařízení	apod.		Pracoviště	slouží	zároveň	i	jako	tréninkové	pro	uživatele	služeb		sociálně	terapeu-
tických	dílen.	Lidem	se	zdravotním		znevýhodněním	umožní	práce	v	prádelně	s	mandlovnou	naučit	
se	základním	pracovním	návykům	a	připraví	je	na	otevřený	trh	práce.	Díky	podpoře	Pardubického	
kraje	byl	zakoupen	nový	výkonnější	mandl	pro	tuto	dílnu.	Tento	pomocník	nám	umožnil	navýšit	
objem	prádla	a	uzavřít	nové	smlouvy	o	dílo	na	praní	a	žehlení	prádla.

Chráněná dílna keramiky
V	keramické	dílně	se	vylévá	a	modeluje	z	keramické	hlíny.	Výrobky,	které	v	této	dílně	vzniknou,	
jsou	prodávány	na	trzích,	nebo	si	je	mohou	odkoupit	uživatelé	našich	služeb	a	ostatní	veřejnost.	
Pracoviště	slouží	zároveň	i	jako	tréninkové	pro	uživatele	služeb	denního	stacionáře	a	sociálně	tera-
peutických	dílen.

Chráněná šicí dílna
V	chráněné	šicí	dílně	se	vyspravuje	prádlo	(výměna	zipu,	přišití	knoflíku,	záplaty	apod.)	pro	širokou	
veřejnost,	hotely,	penziony,	zdravotnická	zařízení	apod.	Pracoviště	slouží	zároveň	i	jako	tréninkové	
pro	uživatele	služeb	denního	stacionáře	a	sociálně	terapeutických	dílen.	Lidem	se	zdravotním		
znevýhodněním	umožní	práce	v	šicí	dílně	naučit	se	základním	pracovním	návykům	a	připraví	je	na	
otevřený	trh	práce.

 

PERCHAR S.R.O.
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Tato	služba	vznikla	založením	tří	IČO	–	Oblastní	charita	Nové	Hrady,	Oblastní	charita	Pardubice	
a	Diecézní	charita	Hradec	Králové.	Je	to	zakládající	spolek	přijatý	Českou	federací	potravinových	
bank,	takovýto	spolek	může	být	pouze	jeden	v	kraji.	

Cíl a poslání:
Cílem	potravinové	banky	je	především	získávání	a	shromažďování	potravinářských	a	drogistických	
výrobků	od	výrobců,	obchodníků	a	dalších	sponzorů.	Získané	výrobky	jsou	dále	jednou	měsíčně	
rozdělovány	formou	balíčků	těm,	kteří	se	ocitli	v	sociální	nouzi.	Tato	služba	je	především	
poskytována	rodinám	s	více	dětmi,	ale	zájem	o	ní	projevují	i	nestátní	neziskové	organizace,	které	
poskytují	sociální	služby.	Jedním	ze	základních	cílů	je	také	předcházení	plýtvání	potravin	v	ČR.

Národní potravinová sbírka
Již	čtvrtým	rokem	organizujeme	v	Pardubickém	kraji		Národní	potravinovou	sbírku.		Nejprve	pod	
hlavičkou	federace	a	od	loňského	roku	jako	samostatný	partner	Potravinová	banka	Pardubice.	Ve	
vybraných	obchodech	je	možné	zakoupit	a	darovat	trvanlivé	potraviny,	které	jsou	dobrovolníky	
následně	uloženy	do	potravinové	banky,	odtud	potraviny	putují	k	jednotlivým	charitativním	
organizacím,	odkud	jsou	během	roku	rozdělovány	mezi	potřebné.		V	roce	2016	se	v	našem	kraji	
do	této	akce	zapojilo	celkem	30	obchodů.	V	jeden	den	pak	vyrazilo	do	dobrovolné	akce	cca	200	
dobrovolníků.
Naše	banka	v	roce	2016	vybrala		prostřednictvím	NPS	celkem	17,36	tun	potravin	a	drogerie.		
Vybrané		potraviny	putují	během	celého	roku	k	neziskovým	organizacím	v	regionu.	Tyto	organizace	
garantují	předávání	potravin	potřebným	a	další	sociální	práci,	která	s	tím	úzce	souvisí.
V	roce	2016	bylo	rozděleno	6740	balíčků,	hodnota	darovaného	zboží	činila	1	347	879,-Kč.

V	roce	2016	se	Potravinová	banka	Pardubice	zapojila	do	projektu	FEAD
/POTRAVINOVÁ	A	MATERIÁLNÍ	POMOC	NEJCHUDŠÍM	OSOBÁM	/	jako	partner	MPSV.	

Potravinová	pomoc	pro	potřebné	
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Několikrát	do	roka	pořádáme	a	také	se	účastníme	mnoha	aktivit.	Každoročně	začínáme	
Tříkrálovou	sbírkou	–	uživatelé	našich	služeb	se	na	akci	podílí	tak,	že	za	pomoci	asistentů	
pomáhají	připravovat	pokladničky,	rozdělují	cukříky,	kalendáře	a	koruny	do	připravených	tašek,	
které	poté	naše	pracovnice	rozvážejí	tříkrálovým	vedoucím.	Někteří	uživatelé	se	přímo	zapojují	
do	samotného	koledování.	Část	výtěžku	sbírky	bude	použit	na	náklady	spojené	s	pořízením	
vícemístného	speciálně	upraveného	vozidla	pro	přepravu	uživatelů,	na	rekonstrukci	domu	v	Hlin-
sku,	kde	chceme	vybudovat	zázemí	pro	naše	služby,	část	peněz	bude	použita	na	humanitární	
pomoc	v	zahraničí.				
                                                                
Ještě	nás	ani	nepřestaly	bolet	nohy	z	XXVI.	Charitního	plesu	v	Makově	a	už	jsme	s	uživateli	Den-
ního	stacionáře	uháněli	do	Svitav	na	Valentýnský	ples.	

Na	konci	dubna	zahradu	u	Domu	sv.	Josefa	zaplavil	příval	čarodějnic	a	čarodějníků,	kteří	
vyzkoušeli	své	čarodějné	dovednosti	a	schopnosti	při	plnění	čarodějných	úkolů,	které	si	pro	
uživatele	STD	a	DS	připravili	naši	zaměstnanci.

Z	účasti	na	červnových	Sportovních	hrách	v	Třemošnici		si	tým	našich	chotovických	borců	přivezl	
„domů“	3.	místo	v	Prostěradlované.	Důležitým	dnem	v	roce	2016	bylo	22.6.,	kdy	jsme	otevírali	
nové	Sociálně	terapeutické	dílny	v	Hlinsku.	Následující	den	jsme	se	do	Hlinska	vrátili	na	18.	
ročník	bezpečnostně	–	preventivní	akce	Bezpečné	prázdniny	Hlinsko,	kdy	součástí	programu	byla	
prezentace	složek	IZS,	jízdního	oddílu	Městské	policie	Pardubice,	Vodní	záchranné	služby	ČČK,	
Českého	červeného	kříže,	Letecké	záchranné	služby	HK	a	dalších.	

Chvíle	klidu	a	odpočinku	prožili	účastníci	z	řad	zaměstnanců	Charity	na	čtyřdenním		Duchovním	
cvičení	v	klášteře	v	Králíkách,	pod	vedením	Karla	Moravce.

Kalendář	akcí	v	roce	2016
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Konec	června	se	nesl	ve	sportovním	duchu	–	zaměstnanci	si	pro	uživatele	DS	a	STD	připravili	Spor-
tovní	dopoledne	plné	her	a	úkolů	–	při	disciplíně	Prostěriáda	přišlo	vhod	osvěžení	vodou	z	balónků,	
které	týmy	přehazovali	přes	síť	a	pokoušeli	se	je	chytat	do	prostěradel.
Minimálně	jednou	za	rok	jedeme	na	velký	výlet,	který	si	sami	uživatelé	zvolí.	Tentokrát	jsme	
navštívili	Sdružení	Neratov,	prohlédli	si	se	zájmem	veškeré	prostory,	dílny	a	zařízení.
Začátkem	listopadu	jsme	se	zúčastnili	Svatomartinského	veselí	v	Moravské	Třebové,	v	Domě	sv.	
Josefa	v	Chotovicích	jsme	uspořádali	Mikulášskou	diskotéku,	na	kterou	jsme	se	tematicky	nalíčili	
a		vystrojili.	Na	závěr	roku	jsme	si	připravili	hudebně	–	dramatický	program	na	tradiční	vánoční	
besídku.	Pohádka	o	Šípkové	Růžence	posluchače	nadchla	a	sklidili	jsme	za	toto	netradiční	ztvárnění	
pohádky	velký	potlesk.	

Prodej	výrobků
Prodej	výrobků	Sociálně	terapeutických	dílen	a		Denního	stacionáře	se	uskutečňuje	několika	
způsoby.	Výrobky	si	můžete	zakoupit	přímo	v	Chotovicích	denně	od	7,00	do	15,00	hodin,	rádi	
vám	výrobky	předvedeme,	zabalíme.	Po	celý	rok	se	s	výrobky	z	našich	Sociálně	terapeutických	
dílen	a	Denního	stacionáře	účastníme	prezentačních	akcí	a	trhů	–	Jarní	výstava	v	Rettigovce	
v	Litomyšli,	Velikonoční	a	adventní	trhy	v	Proseči	a	Nových	Hradech,	prezentační	trhy	v	Pardu-
bicích	a	v	Litomyšli,	trhy	na	Veselém	Kopci,	v	Hlinsku,	Poličce	a	Skutči,	prodejní	výstava	a	dílna	v	ZŠ	
Morašice…	Těší	nás,	že	je	o	naše	výrobky	čím	dál	větší	zájem.	

Tříkrálová	sbírka	2016
Celkový	výtěžek	sbírky	v	našem	regionu	(okolí	Chotovic,	Hlinska	a	Skutče)	činil	krásných
752	790,-Kč.	

Jako	každoročně	se	naši	zaměstnanci	setkali	v	září	na	zahradě	Domu	sv.	Josefa	na	Vánočním	
večírku.	Možná	se	tento	měsíc	může	zdát	k	této	akci	nevhodný,	nicméně	naši	zaměstnanci	se	
shodují,	že	je	to	velmi	výhodné!!	V	předvánočním	shonu	a	množstvím	besídek	a	akcí	v	tomto	
období	je	velmi	příjemné	tento	večírek	uspořádat	již	v	září.	Vzhledem	k	tomu,	že	velkou	většinu	
zaměstnáváme	ženy,	zvýšila	se	účast	na	této	akci	téměř	na	100%.	Zahradní	grilovačka	dává	
možnost	setkání	se	všech	pracovníků	napříč	našimi	středisky.

V	prosinci	jako	každoročně	byla	sloužena	mše	svatá	v	kostele	sv.	Jakuba	v	Nových	Hradech	na	
poděkování	za	požehnání,	které	po	celý	rok	přijímáme	k	naší	práci.	Před	mší	proběhlo	tradiční	
žehnání	našemu	vozovému	parku.	Pouze	jednou	v	roce	se	nám	podaří	vidět	všechna	naše	auta	
pohromadě.
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1. Náklady za rok 2016                                   

Spotřeba	materiálu	a	energie………….................................….....
Náklady	na	služby……………………….............................................
Mzdové	náklady………………………….............................................
Sociální	a	zdravotní	pojištění…………..........................................
Dary	…….…………………….…….......................................................
Odpisy………………………………………...........................................…	
Ostatní	náklady……………………………....................….....................	
Náklady celkem……..……………………...........................................

2. Výnosy  za rok 2016

Tržby	za	vlastní	výkony	a	služby………................…...................…
Tržby	od	zdravotních	pojišťoven................................................
Dotace	ministerstva	přes	Pardubický	kraj	…..............................	
Dotace	Pardubický	kraj.……………...........................................….	
Dotace	obce……………………………….......................…...................
Ostatní	dotace……………………………............................................		
Ostatní	výnosy………………………………..........................................
Dary	tuzemské……………………………............................................
Sbírky	církevní………………..…………..……......................................
Sbírky	ostatní…………….……………………........................................
Výnosy celkem……….………………….......................................…
Zisk.……………………...........……………………...............................

Investice	stavební………………………….......................................…
Investice	auto………………………………...........................................
Automobil	leasing	splátky.........................................................
Investice	celkem……………………….......................…...................…
Dotace	na	investice	-	kraj………………………..................................
Dotace	SZIF................................................................................
Ostatní	zdroje	investic…………………………....................................
Celkem	investiční	zdroje……………………......................................	
Investice:	zdroje	-	výdaje………………………...................................
Fyzický	počet	zaměstnanců:…………………….................................
Přepočtený	počet	zaměstnanců………………….........................

Úplné	finanční	údaje	jsou	k	dispozici	na	našich	webových	stránkách	
www.novehrady.charita.cz

Bilancování	financí	v	Kč	za	rok	2016

Kč
  

									1.705.672,00												
1.862.895,00													

13.277.926,00													
4.386.853,00													

31.597,00													
1.104.893,00													
1.844.407,00												

24.214.243,00            

     

	4.134.114,00										
4.995.009,00									
7.653.000,00									
5.141.076,00									
930.353,00									
209.311,00									

1.108.473,00									
22.483,00									
75.000,00									

0,00											
24.268.819,00        

54.576,00      

113.389,00
691.127,00			

0,00			
804.516,00			

0,00			
0,00			

804.516,00			
804.516,00			

0,00			
61

55,16

Ubytovací	prostory

Ubytovací	prostory	v	Domě	svatého	Josefa	(dva	pokoje	se	sociálním	zařízením)	využívali	tři	muži	a	tři	
ženy	k	trvalému	bydlení.	Ubytovaní	jsou	zároveň	také	uživateli	sociálně	terapeutických	dílen	a	dalších	
služeb	naší	organizace.	



40	 	 	 	 	 			VÝROČNÍ	ZPRÁVA	2016	OBLASTNÍ	CHARITY	NOVÉ	HRADY	U	SKUTČE			

ZDRAVOTNÍ  POJIŠŤOVNY

OBCE A MĚSTA

Hlinsko, Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Česká Třebová, Budislav, Trhová Kamenice, 

Dolní Újezd, Krouna, Makov, Miřetice, Vysočina, Osík, Skuteč, Hluboká, Jarošov 

u Litomyšle, Suchá Lhota, Tisová, Vojtěchov, Poříčí u Litomyšle, Džbánov, Javorník, Nové 

Hrady, Týnišťko, Vrbatův Kostelec, Leština, Jenišovice, Proseč, Dědová, Hrušová, Zderaz, 

Pokřikov, Zádolí – Střihanov, Řepníky, Holetín, Raná, Bor u Skutče, Chotěnov, Jeníkov, 

Perálec, Zlatnictví Lara Litomyšl, Nová lékárna Polička,  Santé  Proseč, Římskokatolická 

farnost Krouna, Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč, pan Zavřel, paní Peterková, 

paní Vopařilová St., pan Příhoda, pan Janáček,  Studio Dialog – Oldřich Jiskra, Dušan 

Barcuch, Ing. Marie Havlíčková a ostatní dárci.

Grafické zpracování a příprava pro tisk: studio DIALOG, Oldřich Jiskra

Poděkování	   
V ROCE 2016 NAŠI ČINNOST PODPOŘILI
                                                       

PARDUBICKÝ KRAJ                                                              MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ


