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Motiv obálky ztvárnili zaměstnanci Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči.
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SLOVO ŘEDITELE

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé!

Na následujících stránkách se můžete seznámit s přehledem o činnosti Oblastní charity Červený 
Kostelec za rok 2005.

Naše středisko Hospic Anežky České, jako první hospic v České republice, oslavilo 8. prosince 2005 
své 10. výročí od otevření pro službu těžce nemocným a umírajícím.

Doporučuji Vaší pozornosti i dalších našich 5 středisek. 

Timothy Radcliffe v jedné ze svých knih vypráví o dvou atletech, kteří trénují na olympiádu. Jeden 
z nich říká: „Bůh mě stvořil rychlým, a když běžím, tak cítím, jak se těší z mé rychlosti.“  Bůh se těší 
vším, co jsme.

Dovolte mi ještě jeden příměr od stejného autora. Slavný japonský umělec vymaloval vázu s překrás-
ným výjevem. Jednoho dne tu vázu někdo rozbil. Umělec pomalu slepil všechny kousky dohromady, 
ale aby bylo zřejmé, co se s vázou stalo, jaký měla pohnutý osud, obtáhl každý její střípek zlatou 
nitkou. Váza pak byla mnohem krásnější.
 
Děkuji za vše, co se Oblastní charitě Červený Kostelec v roce 2005 podařilo. Děkuji všem svým spo-
lupracovníkům i našim dárcům, příznivcům a klientům. Přeji Vám i sobě, abychom v našem každo-
denním orientačním běhu nalézali správný směr a věděli o radosti, kterou naše jednání a existence 
působí v druhých. Pokud narážíme na své chyby a omezení, tak je tu s námi Umělec s nepředstavi-
telnou tvůrčí mocí.

S přáním všeho dobrého

        Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
            ředitel
V Červeném Kostelci dne 8. května 2006
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SLOVO BISKUPA

Deset let trvání Hospice Anežky České v Červeném Kostelci je výročím, které zavazuje. Většina orga-
nizací vykazuje čísla. Zde, myslím, můžeme vykázat sílu trpělivosti, ochotu k oběti, k porozumění 
a hlubokou pokoru, která se sklání k tajemství života, bolesti i smrti. Hospic se stal domem, který 
v nejvlastnějším slova smyslu odhaluje smysl života a proti proudu dneška, který utíká před pravda-
mi života, je pro nás výzvou, abychom si více vážili druhého člověka a snažili se mu porozumět. Víra 
v lásku Toho, který na sebe vzal utrpení i smrt není ideologií, ale silou, která může nést ošetřující 
i ošetřované. Génius svaté Anežky České je takto přítomen i ve východním koutu Čech a nic neztrácí 
na své síle přes staletí, která nás dělí od její obětavé služby. 
Symbióza hospice s Domovem sv. Josefa v Žirči pomáhá předávání zkušeností. Nově otevřené chrá-
něné dílny potvrzují možnost pozitivního i tvůrčího přístupu k životu a dávají práci nový, hlubší 
rozměr než pouhý ekonomický zisk.
Rekonstruovaný dům v zahradě dává možnost bydlení stárnoucím rodičům a jejich postiženým do-
spělým dětem, vytváří prostor pro život rodiny a pevně věřím tomu, že znamená obohacení jak pro 
rodiče, tak pro děti. Vytváří se tak prostředí, které je člověku vlastní. Člověk přichází na svět v rodině, 
žije svůj život v rodině a měl by také v rodině prožít své stáří.
Přeji všem obyvatelům Domova ochranu sv. Anny matky Panny Marie, jejíž svatyně střeží a chrání 
krásné místo, kterým Žireč bezesporu je.
„Bez Božího požehnání marné naše namáhání.“ jsme četli nad vchody našich domovů. Kéž požehná-
ní všemohoucího a milosrdného Boha spočine na Vaší práci a vytváří vzácnou rodinnou atmosféru 
všech zařízení Vaší oblastní charity. 

 S obdivem v úctě Váš
 ✠ Dominik Duka OP
 biskup královéhradecký
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Organizace byla pod názvem Hospic Anežky České založena 1. 12. 1994 a svou činnost zahájila 
1. 1. 1996 jako nestátní nezisková organizace pro nevyléčitelně nemocné klienty v pokročilém stádiu 
většinou onkologického onemocnění. Během deseti let došlo k rozšíření o několik středisek a název 
Hospic Anežky České ve spojitosti s činností všech těchto středisek nevyjadřoval přesně jejich zamě-
ření. Proto 14. 10. 2004 došlo ke změně názvu na Oblastní charita Červený Kostelec. Název Hospic 
Anežky České zůstal pro středisko pečující o terminálně nemocné.

Adresa organizace: 

 Oblastní charita Červený Kostelec (dříve Hospic Anežky České)
 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
 IČO: 48623814, DIČ: CZ48623814
 Bankovní spojení: KB Červený Kostelec, číslo účtu: 8282670227/0100
 tel.: 491 467 030, tel./fax: 491 462 154
 Statutární zástupce - ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
 e-mail: wajsar@hospic.cz, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz

Zřizovatel: 

 Diecézní katolická charita Hradec Králové
 Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
 tel.: 495 063 135, tel./fax: 495 063 134
 e-mail: dchhk@hk.caritas.cz, www.hk.caritas.cz

Střediska Oblastní charity Červený Kostelec:

 Hospic Anežky České, Červený Kostelec
 Háčko, Červený Kostelec
 Charitní pečovatelská služba, Červený Kostelec
 Charitní ošetřovatelská služba, Červený Kostelec
 Domov sv. Josefa, Dvůr Králové n. L. – Žireč
 Chráněné dílny u sv. Anny, Dvůr Králové n. L. – Žireč
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – PÉČE O TERMINÁLNĚ NEMOCNÉ

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci – desáté narozeniny

Změny přístupu moderní společnosti k umírání a smrti vyústily v minulém století především 
zásluhou zakladatelky hospicového hnutí Cecilly Saundersové v budování řady hospiců v ce-
lém světě, dnes je jich více než 2500. Myšlenka hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné 

a neopakovatelné bytosti a z potřeb nemocného: biologických, psychických, sociálních a spirituálních. Paci-
ent v hospici ví, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že bude za všech okolností respektována jeho lidská 
důstojnost a že v posledních chvílích života nezůstane osamocen. V hospici tedy nejde o prodloužení života, 
ale o jeho slušnou kvalitu až do konce.
Po změně režimu u nás v roce 1989 bylo jasné, že hospicové hnutí se postupně prosadí i v České republice. 
Největší zásluhu na tom jistě má MUDr. Marie Svatošová, která se s nebývalým zaujetím, urputností, entu-
ziasmem a obrovským všestranným osobním nasazením zasloužila o náš první hospic. První český hospic 
Anežky České v Červeném Kostelci poblíž Náchoda je společným projektem Diecézní charity Hradec Králové 
a sdružení Ecce Homo. Byl otevřen dne 8. prosince 1995 a vloni tedy oslavil desáté narozeniny.
Počáteční, téměř všestranná nedůvěra a nevědomost většiny lidí způsobila zvláště při zakládání a při počát-
cích provozu hospice řadu těžkostí a nedorozumění, postupně se však stav stabilizoval, vznikaly další hospi-
ce u nás a hnutí se úspěšně rozvíjí. Hospic Anežky České sídlí v krásné nové budově, která je plně srovnatelná 
s moderními hospici například v Anglii. Personál se po všech stránkách věnuje nejen hospitalizovaným a pří-
padně ambulantním nemocným, ale i jejich rodinám a přátelům. Intenzivně se věnuje edukaci v širokém 
slova smyslu, vychoval řadu zdravotnických pracovníků, dobrovolníků, významně se podílí na změně spole-
čenské atmosféry v oblasti hospicového hnutí a paliativní péče u nás. Situace personálu přitom není vůbec 
lehká, jeho práce je obtížná fyzicky a především psychicky, hrozí jim syndrom vyhoření. Většina z nich při-
tom v této práci vytrvává dlouhodobě. Po počáteční mírné nedůvěře se postupně hospic stal chloubou nejen 
obyvatel Červeného Kostelce i širokého okolí, ale i v jistém slova smyslu vlajkovou lodí českých hospiců.
Mimo radost z mírnění utrpení nemocných i jejich blízkých má samozřejmě personál hospice i řadu problé-
mů a trápení. Není to jen již zmíněný hrozící syndrom vyhoření (který se zde kupodivu díky cílené prevenci 
zatím neprojevil), ale i problémy s nevyjasněným financováním hospiců u nás, organizační obtíže, nutnost 
měnit postoj celé společnosti k umírání a smrti. Důležitou úlohu má edukační centrum při hospici, které 
nabízí kromě publikací, přednášek a konsultací i možnost stáží.
Měl jsem to štěstí, že jsem hospic Anežky České v Červeném Kostelci mohl opakovaně navštívit, přednášet 
tam a především hovořit s personálem a nemocnými i jejich blízkými.
Je až překvapující, kolik positivního se podařilo všem dohromady vytvořit, jak všichni dohromady posunuli 
hospicovou myšlenku u nás dopředu, kolik udělali pro nemocné a pro změnu myšlení v naší společnosti.
Vědomí, že existuje takové zařízení a že jich u nás přibývá mě naplňuje hlubokým uspokojením a nadějí, že 
dobrá smrt není jen knižní frází, ale že může být realitou i u nás.

V Brně 5. dubna 2006       Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
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Poslání a cíle hospice

Lůžkové oddělení hospice slouží nevyléčitelně nemocným pacientům v pokročilém stádiu většinou 
onkologického onemocnění. Hospic se snaží uspokojit všechny čtyři okruhy potřeb těžce nemocné-
ho pacienta: biologické, psychologické, sociální a spirituální. Léčba nemocných je vždy orientována 
na jednotlivé sym ptomy, které klient sám určuje jako nejpalčivější. Na nemocného je pohlíženo jako 
na celist vou bytost, která má potřeby nejen biologické, ale i vztahující se k jeho rodině a k jeho psy-
chické i duchovní pohodě. Odborně proškolený tým zaměstnanců projevuje vysokou míru empatie 
a laskavosti a stará se o zmírnění fyzické a duševní bolesti, respektuje lidskou důstojnost a zaručuje 
nemocnému, že nebude osamocen. 

Deset let prvního českého hospice v ČR – Hospice Anežky České

Od slavnostního otevření Hospice Anežky České v Červeném Kostelci 8. prosince 1995 uplynulo již 
deset let. Po celou tuto dobu působil hospic jako modelové zařízení pro rozvoj hospicové a paliativní 
péče v celé ČR. Školící středisko hospice využívají zájemci o tuto problematiku i ze Slovenské repub-
liky. V prosinci 2005 při příležitosti 10. výročí založení Hospice Anežky České, proběhl v Červeném 
Kostelci certifikovaný seminář předních odborníků paliativní péče, kde byla zhodnocena desetiletá 
práce v této oblasti medicíny v ČR. Seminář byl určen pro pracovníky hospiců, lékaře, zdravotníky, 
odborné pracovníky a ostatní zájemce. Hospic Anežky České byl také pověřen zpracováním návrhu 
národních standardů specializované paliativní péče. 
 

Naše činnost

Individuálně zaměřenou péči o nemocného umož ňuje moderní budova hospice s 30 lůžky. Pokoje 
jsou převážně jednolůžkové s vlastním příslušenstvím a lůžkem i pro kohokoliv z příbuzných nebo 
přátel klienta. I těmto blízkým nemocného je poskyto vána podpůrná péče. Celý objekt hospice je 
bezbariérový s možností vyjížďky na slunnou venkovní terasu přímo z pokojů i s nemocným na 
lůžku. Možnost odpočinku a načerpání sil umožňuje i ekumenická kaple a zimní zahrada. Přijetí 
klienta do hospice je možno uskutečnit na základě vyplněné žádosti jeho ošetřujícím lékařem.  
S moderními pomůckami, kterými disponujeme díky dárcům, zajišťujeme kontinuální dávkování lé-
čiv s minimální zátěží pro nemocného. Polohovací lůžka umožňují samostatnost nemoc ného a lepší 
hojení ran. Všechny pokoje jsou vybaveny televizory a telefony. Pacientům slouží také doprava naší 
sanitkou. Poskytované služby vyhodnocujeme a upravujeme podle požadavků standardů kvality so-
ciálních a zdravotnických služeb. 
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Počty pacientů rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005
počet přijatých pacientů 471 470 440 377
počet zemřelých pacientů 352 356 332 282
počet propuštěných pacientů 113 113 104 100
počet pacientů převedených do příštího roku 21 22 26 21
procento opakovaných pobytů 7,22% 8,72% 7,72% 8,48%

V průběhu 10ti let posloužil odborný personál doprovázením 3655 nemocným a jejich rodinám 
v těžkém období jejich života.

Následující tabulka, zachycující spektrum diagnóz hospicových pacientů, potvrzuje zkušenosti za-
hraničních hospiců a to, že rozhodující podíl připadá na klienty s velmi pokročilým stádiem onko-
logického onemocnění.

Onkologické DG rok 2003 rok 2004 rok 2005
počet % počet % počet %

Zhoubné novotvary rtu, dutiny ústní a hltanu 16 3,40 13 3,00 7 1,86
Zhoubné novotvary trávicího ústrojí 122 26,00 125 28,40 96 25,46
Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů 62 13,20 64 14,50 42 11,14
Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky 0 0,00 0 0,00 1 0,27
Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže 13 2,80 4 0,90 6 1,59
Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně 3 0,60 2 0,50 1 0,27
Zhoubné novotvary prsu 25 5,30 34 7,70 25 6,63
Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů 37 7,90 34 7,70 28 7,43
Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů 18 3,80 17 3,90 15 3,98
Zhoubné novotvary močového ústrojí 18 3,80 27 6,10 32 8,49
Zh. nov. oka, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy 10 2,10 20 4,50 22 5,84
Zhoubné nov. štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí 4 0,90 2 0,50 2 0,53
Zh. nov. nepřesně urč., sekundárních a neurč. lokalizací 27 5,70 5 1,10 20 5,31
Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 12 2,60 6 1,40 15 3,98
Zh. nov. mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Novotvary nejistého nebo neznámého chování 0 0,00 1 0,20 1 0,27
Celkem 367 78,10 354 80,50 313 83,02
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Neonkologické DG rok 2003 rok 2004 rok 2005
počet % počet % počet %

Infekční a parazitární nemoci 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Nezhoubné novotvary 0 0,00 0 0,00 1 0,27
Nem. krve, krvetvor. org. a poruchy týkající se mech. imunity 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0,20 6 1,40 0 0,00
Poruchy duševní a poruchy chování 5 1,10 2 0,50 4 1,06
Nemoci nervové soustavy 15 3,20 13 3,00 5 1,33
Nemoci oběhové soustavy 62 13,20 54 12,30 45 11,94
Nemoci dýchací soustavy 9 1,90 3 0,70 1 0,27
Nemoci trávicí soustavy 3 0,60 2 0,50 0 0,00
Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0,20 0 0,00 0 0,00
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0,00 2 0,50 5 1,33
Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 0,20 0 0,00 1 0,27
Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin 6 1,30 4 0,90 2 0,53
Celkem 103 21,90 86 19,50 64 16,98

Přibližně 25% pacientů přijatých do péče Hospice Anežky České se vrací zpět do své domácnosti. 

Rozdělení pacientů podle věku
rok 2003 rok 2004 rok 2005

Věk pacienta počet počet počet
  0 – 20 1 0 1
21 – 30 1 1 3
31 – 40 3 5 7
41 – 50 19 20 19
51 – 60 62 72 51
61 – 70 87 84 79
71 – 80 169 153 118
81 – 90 98 89 82

  91 – 100 30 16 17 0

25

50
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100
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – DALŠÍ ČINNOST

Exkurze do hospice s prohlídkou a výkladem

Průběžně po celý rok nás navštěvovali jednotlivci, např. příbuzní pacientů, malé skupiny i autobuso-
vé zájezdy (především SZŠ). Celkem nás navštívilo 49 skupin, tj. 666 návštěvníků. 

 Střední a vyšší zdravotnické školy 409 osob
 Jiná zdravotní a soc. zařízení 156 osob
 Ostatní organizace a jednotlivci 101 osob

Stážisté v Hospici Anežky České v roce 2005

Edukační centrum hospice během roku 2005 školilo 186 stážistů po dobu 1140 dní. 
Stáží se účastnilo celkem 186 osob.

 72 studentů soc., zdrav. a psych. škol, lékařských fakult po dobu 535 dní
 16 výměnných stáží ze zdrav. zařízení (hospiců, DD, nemocnic) po dobu 103 dní
 38 pracovníků ze sociálních služeb po dobu 183 dní
 21 studentů z teologické fakulty po dobu 163 dní
 18 studentů z evangelické akademie po dobu 72 dní 
 21 nezaměstnaných, žen z domácností a důchodců po dobu 84 dní
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Poradna a půjčovna zdravotnických pomůcek

Naší snahou je podpořit rozvoj domácí péče a umožnit tak nemocným, aby mohli co nejdelší dobu 
své nemoci trávit v domácím prostředí s odborným ošetřováním a pomocí svých blíz kých. Za tímto 
účelem jsme vybavili půjčovnu širokým sortimentem zdravotních pomůcek. V roce 2005 se usku-
tečnilo 80 půjčovních smluv a bylo zapůjčeno 97 pomůcek. Nejžádanější byly invalidní vozíky,
WC vozíky, antideku bitní matrace, polohovací lůžka, ale i oxygenátory a dávkovače na léčbu bolesti apod. 
Nabízíme též možnost konzultace s lékařem (tel.: 491 467 035)
nebo staniční sestrou pí. L. Pavlišovou (tel.: 491 467 037).

Kavárna a čajovna

Nabízíme příjemné posezení nad dobrou kávou a voňavým čajem nejen pro pacienty a jejich pří-
buzné, ale i pro širokou veřejnost. Příjemnou obsluhu zajišťují pracovníci a dobrovolníci hospice 
(tel.: 491 467 048).

Prodejna s levnými oděvy

Nabízíme levné oděvy dovážené z Německa a Švýcarska, možnost kopírování dokumentů do velikos-
ti A3. Zisk z této prodejny je určen k podpoře hospicového oddělení (prodejna tel.: 491 467 047).

Karavan

Nabízíme možnost ubytování pro 7 osob v luxusním obytném karavanu v přímořském letovisku 
v Chorvatsku. Informace získáte na www.hospic.cz nebo na telefonním čísle 731 598 825.
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

Zdravotní personál hospice si neustále zvyšuje odbornou kvalifikaci účastí na seminářích z obo-
ru paliativní medicíny, rehabilitace, psychologie, psychiatrie apod. Využíváme především nabídky
NCO NZO Brno, Sekce paliativní medicíny a Sdružení JEP. Řadu odborných seminářů organizujeme 
sami. Management a zástupci jednotlivých oddělení Hospice Anežky České se pravidelně účastní 
školení, kurzů a konferencí zaměřených na fundraising, PR, grantové a dotační řízení, účetnictví, 
sociální práci, dobrovolnictví apod.

Hospic Anežky České -Personální obsazení v průběhu roku 2005

O 30 klientů se stará tým: 
11 zdravotních sester, 13 ošetřovatelů, 5 lékařů v částečném úvazku, sociální pracovnice a duchovní, 
paní uklízečky a technik údržby, účetní zaměstnanci, snaživé kuchařky a obětaví dobrovolníci.

Management
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel
MUDr. Jan Král - vedoucí lékař
Bc. Pavel Melichar - zástupce ředitele, vedoucí provozu
Michaela Růžičková - reg. vrchní sestra
Ludmila Laštovičková - hlavní účetní

Technicko – hospodářští pracovníci
Ing. Miroslava Wajsarová - účetní
Jana Mastíková - účetní
Hana Tošovská - koordinátor dobrovolníků
Jana Špeldová - koordinátor projektů
Petra Hanlová - asistentka ředitele
Bc. Adéla Linhartová - standardy kvality 
Dana Kordinová - účetní
Ludmila Štěpánová - správce databáze
Zdeňka Kafková - sociální pracovnice
Zora Kudelková - vedoucí stáží a edukace
Ing. Martin Fišer - tvorba a správa projektů
Eva Wagenknechtová - PR, fundraising

  Pozn. Jsou uvedeni i pracovníci na částečný 
úvazek. Barevně jsou označeni zaměstnanci 
pracující v hospici 10 let.
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Reg. zdravotní sestry
Božena Špuláková 
Renata Rohalová 
Bc. Zuzana Horáková.
Petra Nováková 
Libuše Pavlišová - staniční sestra       
Marie Raková
Ilona Vasiljevová 
Ludmila Rosová 
Bc. Renata Venclíková 
Michaela Měřínská Dis. 
Žaneta Drahovzalová   
Viktor Polák - všeobecný ošetřovatel
Josefína Vašková MD
Veronika Svobodová RD
Marta Ondroušková MD

Duchovní
P. Alois Špulák

Recepce, čajovna, prodejna
Hana Tošovská
Lidmila Hanušová
Olga Svobodová

Prádelna
Marie Matysková

Úklid
Anežka Matysková             
Věra Hanušová

Technik údržby a řidič
Jiří Vlček
Bohumil Macek
Miroslav Semerák

Lékaři
MUDr. Marie Matysková
MUDr. Helena Balcarová
MUDr. Jarmila Adamková  
MUDr. Jana Spirovská - Přibylová
MUDr. Magdaléna Suchá

Ošetřovatelky a ošetřovatelé
Marta Špuláková - sanitářka 
Libor Falta - sanitář 
Ludmila Mőglichová - ošetřovatelka
Jana Zwikirschová - sanitářka
Eva Kašparová - sanitářka
Kateřina Vavřenová RD - sanitářka     
Eliška Grécová - ošetřovatelka
Jaroslava Šolcová - sanitářka
Rudolf Janák - sanitář
Eva Řezníčková - ošetřovatelka
Naďa Schmidtová - ošetřovatelka
Magda Jenková RD - sanitářka
Františka Pulzerová - sanitářka
Ladislav Balog - sanitář
Renata Hubková - sanitářka
Vlastimil Krajčovič - sanitář
Martina Vančurová - ošetřovatelka
Marie Jirková MD - ošetřovatelka 
Andrea Ládová - ošetřovatelka 

Kuchyně
Vašková Helena - vedoucí stravování     
Machová Jiřina
Hájková Hana
Erberová Eva
Janáková Naděžda
Kudláčková Kateřina          
Valčuhová Marie  
Řezníčková Miroslava  
Neumannová Anna               
Bohuslavská Zdeňka         
Brátová Jana, Ing.   
Radvanovská Věra          
Turková Naděžda            
Šrejberová Gerda              
Raková Marie    
Kábrtová Anna
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – FINANCOVÁNÍ

Financování hospice je vícezdrojové - viz kapitola Přehled hospodaření celé organizace. Ne dílnou 
součást rozpočtu hospice tvoří dotace, granty a dary. Největšími podporovateli naší činnosti formou 
darů, dotací a příspěvků v roce 2005 byli:

instituce účel 
MPSV provozní dotace
Královéhradecký kraj provozní dotace
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského lineární dávkovače léků
Královéhradecký kraj kurzy domácího ošetřování
Nadace Divoké husy kurzovné na kurz bazální stimul. pro ošetřující personál
Nadace Divoké husy velkokapacitní vysokootáčková pračka, prací prostředky
Konzum, obchodní družstvo velkokapacitní vysokootáčková pračka
Nadační fond Most naděje čístící prostředky a léky nehrazené zdr. pojišťovnou
EU, Phare 2002 - NROS kurzy domácího ošetřování
Tříkrálová sbírka obnova vybavení

Největší dárci z řad firem i fyzických osob v roce 2005 

B&K TOUR, s.r.o., Hradec Králové ß Autodíly Švorc, s.r.o., Libice n. Cidlinou ß Babická Helena, Praha 4
ß Bárta Stanislav, Ing. ß Bárta Karel, Golčův Jeníkov ß Blažek Ladislav ß Bouchalová Jindřiška, Veselí 
n. Lužnicí ß Brahová Hana, Vysokov ß Citybank a.s., Praha 6 ß Cvejn Jaroslav, Nové Město n. Metují ß 
Čapková H. ß Česká pojišťovna, a.s., Praha 1 ß Dandová Magdaléna, Ing. Arch, Praha 8 ß Didunyk Vít ß 
Dopravní zdravotní služba, spol. s r.o., Náchod ß SIGAS – Faltus Josef, Česká Třebová ß Foltová Milada, 
Hradec Králové ß Havránková Blanka, Náchod ß Hlouch Miloslav, Rokytnice n. Rokytnou ß Chmelař 
Lubomír – HENE, Třebechovice p. Orebem ß IKA spol. s r.o., Praha 1 ß Jílková Miroslava, Ing., Mladá 
Boleslav ß Jirmanová Libuše, Pardubice ß Jourová Jana, MUDr., Praha 9 ß Kamat, s.r.o., Nové Město 
n. Metují ß pí. Kolaříková ß Konečná Zuzana, Česká Kamenice ß Konzum, obchodní družstvo, Ústí 
n. Orlicí ß Kvapil Miroslav, Hradec Králové ß Laboutková Magdalena, Psáry - Dolní Jirčany ß Machač 
Jan, Mons., Praha 6 ß Matuškovičová Miroslava, MUDr., Chomutov ß Minaříková Zuzana, Pharm.Dr.,
Červený Kostelec ß MTX spol. s r.o., Praha 7 ß Nováková Libuše, Praha 4 – Háje ß NOVOPOL a.s., 
Velký Třebešov ß Novotná Jana, Obořiště ß Novotná Marie, MUDr., Vysoké Mýto ß Novotný Jan, 
Pohled ß NTC Stav. technika spol. s r.o., Nové Město n. Metují ß Pavlík Mojmír, Ing., Poděbrady ß
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Pečinková Ludmila, Brno ß Petráček Jiří, Ing., Hradec Králové ß Poláček Martin, Ing., Hradec Králové 
ß Popelka Josef, Hostěradice ß Porkertová Věra, Mgr., Hradec Králové ß RAILREKLAM s.r.o., Praha 1 ß
Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec ß Sbor Církve bratrské, Česká Skalice ß Steiner Markus, 
MUDr., Lázně Bělohrad ß SUDOP Praha a.s., Praha 3 ß Šetřilová Marie, Mgr., Hradec Králové ß Španěl 
Ondřej, Mgr., Praha 4 ß Tlustá Olga, Ostrov n. Ohří ß Tobiášová Miroslava, Korouhev ß Trachta Jaroslav, 
Praha 4 ß Tyco Electronics, spol. s r.o., Trutnov ß Tylš Antonín, Dolní Radechová ß Vaníček Miroslav, 
Ing., Praha 4 ß Vepřek Jiří, Ing. ß Vyoralová Růžena, Zlín ß Wágner Jan, Praha ß Zehnal František, 
Mgr. ICLic., Hlučín ß ZPA CZ s.r.o., Trutnov

Dárci jednoho dne

Böhme Mario ß Brück AM, s.r.o., Zámrsk ß CEGELEC, a.s., Praha 41 ß COMPO PRAHA, s.r.o., Praha 3 ß
ČSAO Praha, a.s., Praha 10 ß Dědeček Ladislav, Ing., Praha 2 ß FLUX, Praha 5 ß Franke, s.r.o., Praha 9
ß GEOLINK Group, a.s., Praha 515 ß Hydraulic ČR, s.r.o., Jihlava 1 ß INEX SPEDITION, s.r.o., Trutnov ß 
METZLER INTERNATIONAL, s.r.o., Domažlice ß Jídelní a lůžkové vozy, a.s., Praha 41 ß KORADO, a.s.,
Česká Třebová ß KSK Consulting, a.s., Praha 1 ß Kynclová Ivana, Holice v Čechách ß LISOFT, a.s., 
Praha 8 ß Meduna Petr, Úpice ß Metelka Tomáš, Ing. ß POHL - ocelové konstrukce, s.r.o., Slatiňany ß
PP Agency, s.r.o., Praha 1 ß Prexim Diesel, s.r.o., Praha 9 ß PROXY, a.s., Praha 5 ß RCD Radio-
komunikace, s.r.o., Staré Hradiště ß Regio, s.r.o., Hradec Králové ß SATUM CZECH, s.r.o., Ostrava 
ß Select – JMC, s.r.o., Pardubice ß Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., Ždírec n. Doubravou ß 
TAKATA-PETRI PARTS, s.r.o., Rtyně v Podkrkonoší ß Tanex Plasty, a.s., Jaroměř ß Teichmanová Věra, 
Hradec Králové ß TORO VM, a.s., Vysoké Mýto ß Transgas, a.s. (prostřednictvím org. ŽIVOT 90), 
Praha 10 ß WASTECH, a.s., Praha 10 ß Z - TRADE, s.r.o., Broumov

V r. 2005 nás významně podpořila města a obce:

Bohuslavice n. Metují ß Brandýs n. Labem ß Broumov ß Býšť ß Cerekvice n. Bystřicí ß Častolovice ß 
Čelákovice ß Černilov ß Červený Kostelec ß České Meziříčí ß Dobřenice ß Dolní Olešnice ß Hajnice 
ß Havlovice ß Horní Brusnice ß Hořice ß Hořiněves ß Hradec Králové ß Hronov ß Chvaleč ß Janské 
Lázně ß Jaroměř ß Jičín ß Jívka ß Lanškroun ß Lhota pod Hořičkami ß Libňatov ß Lysá n. Labem ß 
Městská část Praha 10 ß Meziměstí ß Mokrovousy ß Neděliště ß Nové Město n. Metují ß Nový Hrádek 
ß Police n. Metují ß Rasošky ß Rtyně v Podkrkonoší ß Rychnov n. Kněžnou ß Skuhrov n. Bělou ß 
Slatina ß Studenec ß Špindlerův Mlýn ß Třebechovice p. Orebem ß Velké Poříčí ß Velké Svatoňovice ß 
Verměřovice ß Vítězná ß Všestary ß Ždírec n. Doubravou ß Žeretice 
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Významní dárci věcných darů:

Erbenová Helena, Třemošnice ß FG Forrest, a.s., Praha 1 ß Klubíčková Bohumila, Předměřice
n. Labem ß Lékárna ANTIKA, Vysoké Mýto ß MG ITALY CZECH DIVISION, s.r.o., Červený Kostelec ß
Zachovalová Eva, Praha 6 ß Zaměstnanecká ZP Škoda, Mladá Boleslav 

Mnoho dalších finančních, věcných i duchovních darů jsme obdrželi od našich příznivců.
Všem Vám, kteří jste nám jakoukoliv formou pomohli, upřímně děkujeme!

Z kroniky

„… děkuji Vám všem, lékařům zejména, za to, že jste. Za to, že jste mému manželovi věnovali péči, 
kterou bychom jinde marně hledali, že jeho poslední týdny a hodiny jsme mohli prožít spolu, že 
nepoznal bolest, děs a strach, že odešel usmířen s tichým úsměvem... Když na něj myslím, vždy vidím 
i všechny Vás, kteří jste k nám přicházeli s pomocí a dobrým slovem......“

Hana G.
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – PROJEKTY

Vzdělávací kurzy na podporu domácího ošetřování 

Hospic Anežky České, realizoval v roce 2005 projekt „Respitní péče o těžce nemocné seniory a pod-
pora domácího ošetřování prostřednictvím pečujících blízkých osob“. Projekt podpořila Nadace 
rozvoje občanské společnosti (NROS) z prostředků programu EU Phare 2002 – Podpora aktivního 
života seniorů.
Cílem projektu je umožnit důstojný život nemocných (zejména seniorů) a snaha, aby mohli trávit co 
nejdelší čas ve svých domovech, tedy v prostředí jim blízkém. V rámci krátkodobých léčebných poby-
tů vypomáháme v hospici rodinám, které takto doma své blízké ošetřují. Je jim k dispozici i poradna 
s půjčovnou pomůcek.
Od dubna 2005 proběhlo 11 týdenních cyklů školení, kde ti, kteří doma pečují o své blízké nemocné, 
získali jak praktické znalosti a rady týkající se péče o nemocného, tak i informace o možnostech so-
ciální pomoci. Celkem se v rámci projektu proškolilo 158 osob.
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – K VEŘEJNOSTI

Kulturní program pro klienty

V budově hospice se uskutečnila hudební vystoupení Mateřské školky Větrník, Speciální školy ČK, 
Základní školy Lhota u ČK, ZUŠ ČK (Hlahol, f létnový soubor), pan Möglich – zpěv a kytara, Sboru 
Církve bratrské Náchod, vystoupení jednotlivců, interpretů z Mezinárodního folklorního festivalu 
ČK a čtyři slavnostní setkání s pozůstalými se zápisem do Knihy živých. 

Benefiční koncert

V neděli 28. srpna 2005 v 19:00 hod uspořádal hospic v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci be-
nefiční koncert cimbálové muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Výtěžek koncertu spolu s přispěním 
Nadace Divoké husy a s finančními dary 19 firem činil 153 589 Kč a byl použit na zakoupení vysoko-
otáčkové pračky pro toto středisko.
Za podporu koncertu děkujeme firmám: RailReklam, s.r.o., , Pneuservis Petr Rosa + Pavel Holzäpfel,
Zahrada Olomouc s.r.o., Chesterton ČR, s.r.o., FREE WAY odbytová a výrobní spol. s r.o.,
ONYX CZ, s.r.o., Dítě Speditions, s.r.o., Vapo spol.s r.o., AXIOS, s.r.o., Linet spol. s r.o., Batist, s.r.o.,
Krkonošská lékárna Úpice, Novopol a.s., LDM, servis, spol. s r.o., Autodíly Švorc, s.r.o., Daman, spol. 
s.r.o, Konzum o.d. Ústí nad Orlicí.

Spolupráce s médii

Naše činnost je pravidelně zveřejňována v Červenokosteleckém zpravodaji i ve zpravodajích okol-
ních obcí. Pravidelně dopisujeme do Novin Náchodska, Mladé fronty DNES, Rádia Proglas,
Českého rozhlasu Hradec Králové a místních regionálních rádií.

Spolupráce s dobrovolníky

Neodmyslitelnou součástí našeho zařízení jsou od jeho začátku dobrovolníci – ochotní lidé, kteří 
navštěvují pacienty, obsluhují v čajovně a recepci, starají se o květiny a zahradu, pomáhají se šitím, 
spravováním a žehlením prádla apod. Za 10 let spolupráce prošlo hospicem více než 120 dobro-
volníků. V současné době evidujeme 66 dobrovolníků, z  toho 37 dobrovolníků dochází pravidelně 
jednou za týden nebo za 14 dní, ostatní jen občas. Máme 14 dobrovolníků, kteří u nás pracují od 
založení hospice. Jako poděkování a ocenění pomoci dostávají dobrovolníci zdarma vstupenky na 
benefiční koncerty hospice, dvakrát ročně se koná setkání dobrovolníků s občerstvením a také jsme 
pro ně uspořádali exkurzi do našeho střediska v Žirči – Domova sv. Josefa.



18

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – KONTAKTY

Hospic Anežky České
5. května 1170
549 41  Červený Kostelec

tel.: 491 467 030
tel./fax: 491 462 154
fax: 491 467 043
e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: http://www.hospic.cz

ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, wajsar@hospic.cz, tel.: 491 467 031
asistentka ředitele: Petra Hanlová, sekretariat@hospic.cz, tel.: 491 467 032
vedoucí lékař: MUDr. Jan Král, lekari@hospic.cz, tel.: 491 467 035
vrchní sestra: Michaela Růžičková, ruzickova@hospic.cz, tel.: 491 467 033
staniční sestra, vedoucí půjčovny: Libuše Pavlišová, pavlisova@hospic.cz, tel.: 491 467 037
sociální pracovnice: Zdeňka Kafková, social.prac@hospic.cz, tel.: 491 467 038
vedoucí provozu: Bc. Pavel Melichar, melichar@hospic.cz, tel.: 491 467 034

 Příspěvkové konto na provoz a rozvoj hospice:

  Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
  Č. účtu: 8282670227/0100, var. s. 5 000
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HÁČKO – CENTRUM VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ

Háčko bylo částečně otevřeno v listopadu roku 1999 a od té doby se stále rozvíjí. V současné době 
zde jsou provozovány činnosti zaměřené na volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, mateřské 
centrum, vzdělávací centrum a služby (např. ubytování).

Volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé

Během roku 2005 byly provozovány kroužky - sportovní (sportovní kroužek, scénický tanec, cvičení 
maminek s dětmi), jazykové (anglický i německý jazyk), hudební (hra na kytaru), výtvarné (kerami-
ka) a další (dramatický).

V jednotlivých kroužcích je zapsáno 6 - 15 dětí. Většina z těchto kroužků svojí činností vypomáhá při 
dalších jednorázových a společenských akcích Háčka, které jsou určeny pro nejširší veřejnost - karne-
val, pálení čarodějnic, Pohádkový les, výstavy, Mikuláš, Živý Betlém, závody na koloběžkách, vánoční 
a velikonoční aranžování, výstavy, cestopisné přednášky, sportovní klání atd.

Spíše pro dospělé probíhaly po celý rok 2005 jednou měsíčně (kromě letních prázdnin) na Háčku 
výtvarné soboty. Bylo to Malování na hedvábí, Pletení ošatek z proutí, Ubrousková technika a další. 
Pořádáme pravidelné promítání cestopisných filmů pana Zdeňka Nývlta (leden – únor, říjen – pro-
sinec). Od září 2005 probíhá na Háčku jednou týdně cvičení těhotných na velkých míčích a jednou 
měsíčně přednášky pro těhotné. Obojí vedou porodní asistentky.

Další významnou aktivitou pro děti je příměstský tábor, který pořádáme o letních prázdninách a je 
určen pro děti a mládež ve věku 6 – 14 let. V roce 2005 byl organizován podruhé ve dvou turnusech 
a opět měl velký úspěch.
 
V Háčku se dále pronajímají sportoviště (rikoše, stolní tenis, tělocvična, horolezecká stěna, dráhový 
minigolf, stolní hokej) a sportovní pomůcky (badbington, líný tenis, kroket, petanque, pomůcky na 
míčové hry).
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Mateřské centrum

Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů a jejich předškolních dětí ve věku 1 – 6 let.

Další poskytované služby

Recepce - občerstvení, prodej občerstvení a kosmetických doplňků
Edukační a vzdělávací centrum –  společenská místnost pro 50 osob s možností organizování vzdě-

lávacích aktivit
Biotherik – suché uhličité lázně (regenerace a rehabilitace organizmu)
Masáže
Kadeřnictví, kosmetika, modeláž nehtů, solarium (v pronájmu)
Ubytovna stážistů hospice
Byt kněze sloužícího v Hospici Anežky České 
Ubytování –  celoroční ubytování je nabízeno v nových jedno, dvou a více lůžkových podkrovních 

pokojích s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou. Celková kapacita je 21 lůžek včetně 
přistýlek na rozkládacích křeslech
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HÁČKO – PROJEKT

Od 5. 4. 2005 se na Háčku realizuje projekt: Zvýšení absorbční kapacity sociálních organizací vzdě-
láváním a zřízením nových pracovních míst, podpořený z prostředků programu EU Phare 2003 RLZ 
a státního rozpočtu ČR. Doba jeho trvání je 15 měsíců. Cílem tohoto projektu je zlepšování kvality 
sociální péče prostřednictvím vzdělávání pracovníků sociálních organizací. V rámci tohoto projektu 
jsou pořádány kurzy a semináře zaměřené na sociální problematiku.

Kurzy jsou určeny pro pracovníky sociálních organizací zabývajících se péčí o klienty ohrožené so-
ciálním vyloučením. Jsou určeny jak pro pracovníky, kteří přicházejí přímo do styku s klienty (syn-
drom vyhoření, základy komunikace, psychiatrické minimum, komunikace a poradenské dovednos-
ti, zavádění standardů kvality práce do praxe, atd.), tak pro management těchto organizací (time 
management, cyklus seminářů zaměřený na sociální management a vztah sociální organizace ke 
klientům). Kurzy probíhají v edukačním místnosti této budovy. 
V rámci projektu byla v naší organizaci zřízena a jsou v rámci něho i financována čtyři nová pracovní 
místa.
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HÁČKO – PODĚKOVÁNÍ A KONTAKTY

Poděkování

Děkujeme, že svou návštěvou, případně svými dary, podporujete provoz Háčka – víceúčelového cha-
ritního zařízení. Děkujeme také všem firmám a sponzorům, podílejícím se na vybudování podkrovní 
ubytovny a rekonstrukci vnějšího pláště budovy.

Kontakty:

Manželů Burdychových 245
549 41 Červený Kostelec

tel., fax: 491 465 148
e-mail: hacko@hospic.cz 
web: www.hacko.zde.cz, www.ochck.cz

Zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec.

vedoucí: Bc. Pavel Melichar, melichar@hospic.cz, mob. 731 598 825, 
vedoucí mateřského centra a volnočasových aktivit: Mgr. Radka Škodová, skodova@hospic.cz
vedoucí probíhajícího projektu EU: Mgr. Marcela Frýbová, frybova@hospic.cz 

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj Háčka:

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100, var. s. 9 000
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání a cíle

Charitní pečovatelská služba (CHPS) pro Červený Kostelec a okolí funguje od roku 1993. Pečovatel-
ky poskytují starým lidem potřebné pečovatelské úkony a snaží se tak oddálit jejich odchod do do-
mova důchodců nebo do léčeben dlouhodobě nemocných. Nejrozšířenější službou je dovoz obědů, 
nákupů, praní a žehlení prádla, zabezpečování hygieny, donáška léků, doprovod na lékařské vyšet-
ření apod.

V současné době pečujeme o 225 klientů. Ve 2 domech s pečovatelskou službou (DPS) se staráme 
o 53 klientů a ve vlastních domácnostech navštěvujeme 172 klientů. Celkem jsme u klientů za rok 
2005 absolvovali 37 484 návštěv. Do terénu vyjíždí i sociální pracovnice, která zároveň pracuje jako ve-
doucí pečovatelka a mapuje stav sociálních potřeb klientů i ostatních starších občanů města a okolí. 
Spolupracujeme se sociálním odborem MěÚ v Červeném Kostelci i místními praktic kými lékaři, kte-
ří také naše DPS pravidelně navštěvují. Snažíme se spolupracovat i s dalšími obecními úřady v okolí 
města, neboť v těchto oblastech je zatím pečovatelská služba zajištěna málo. Služba je rozvíjena na 
komunitním principu.
Různé aktuální informace o své činnosti nebo četných aktivitách uveřejňujeme pravidelně v místním 
tisku. 

Dne 30. 11. 2005 na Novoměstské radnici v Praze 2 paní Livia Klausová, manželka prezidenta České
republiky, poděkovala a předala ocenění vybraným pečovatelkám z celé republiky, mezi nimi
i Miroslavě Haškové z CHPS Červený Kostelec za její výjimečně obětavou, příkladnou a náročnou 
práci v oboru pečovatelství. Její práce byla takto oceněna na doporučení jejích klientů. S paní Haš-
kovou natočily rozhovor reportérky z Českého rozhlasu. Její práce se pro ni stala koníčkem, neboť 
rozdává vždy úsměv, lásku a pochopení.

Za její vzornou reprezentaci jí patří náš vřelý dík.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – NAŠE ČINNOST

Pro klienty, ale i pro veřejnost pořádáme různé kulturní akce, besídky, přednášky, výlety, pra videlná 
každodenní uvolňovací cvičení a zavedli jsme i posilování paměti. V DPS jsou pravidelně slouženy 
bohoslužby. Pro zkrácení dlouhých zimních večerů jsme zavedli výtvarný kroužek, ve kterém si mo-
hou obyvatelé našeho peč. domu vyrobit řadu výrobků pro zkrášlení svých bytů, ale i pro radost. 
V objektu DPS U Jakuba bylo zřízeno přechodné ubytování pro vzdálené příbuzné našich klientů.

Pro klienty z DPS i z terénu jsme uspořádali v roce 2005 tyto akce:

5. 1.  se uskutečnilo přátelské posezení při kávě a čaji s ochutnávkou cukroví (každý donesl 
své vlastní cukroví) 

25. 1.  přednáška lidového léčitele p. Hepnara na téma Zdravá výživa

9. 2.  přednáška p. Josefa Štěpaře na téma Historie Č. Kostelce – prohlídka depozitáře a fotogra-
fií

16. a 18. 3.  promítání videokazet z různých akcí, které se konaly na peč. domě

8. 4.  v DPS se konala velká módní přehlídka - modely od 20. let 20. stol. až po současnost. 
Tyto modely si připravili obyvatelé peč. domu společně s pečovatelkami.

4. 5.  besídka ke Dni matek - účinkovaly děti ze Speciální školy v Č. K. pod vedením paní uč. 
Sedláčkové

11. 5.  výlet na Boušín na májovou pobožnost 

23. 5.  výlet pro účastníky pravidelných cvičení – Třtice, Studnice (prohlídka pečovatelského 
domu Jarmila), návštěva řeznictví Vacek, Zlič 

6. 6.  výlet do Ratibořic na akci „Oživlé postavy románu Babička“

13. 6.  výlet ke studánce do Třtice a do Studnic k řezníkovi Vackovi 

17. 6.  TELEVARIETÉ – slovem provázela známá dvojice Bohdalová a Dvořák (v podání pečova-
telek), hudební doprovod skupina „Fešáci z Úpice“, v průběhu pořadu vystoupily mažo-
retky z DPS U Jakuba, kouzelník a břišní tanečnice 

24. 6.  nainstalována výstava ručních prací v ZŠ Č. Kostelec – Lhotě – účast výrobků z našeho 
výtvarného kroužku, 27. – 29. 6. proběhla výstava
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28. 6.  dovoz obyvatel DPS U Jakuba na výstavu ručních prací do ZŠ Č. K. Lhota

30. 6.  slavnostní předání vysvědčení účastníkům pravidelných kondičních a protahovacích cvičení 

20. 9.  výlet do Polska - Kudowa Zdrój – solné lázně a chytání pstruhů

4. 10.  přednáška p. Herzánové na téma BIOTHERIK - uzavřená uhličitá plynová léčba

1. 11.  návštěva místního hřbitova

22. 11.  prohlídka nové školní jídelny - provedla vedoucí škol. jídelny   

25. 11.  JSOU HVĚZDY, KTERÉ NEHASNOU - hudba „Fešáci z Úpice“, vystoupily: Holky z naší 
školky z Č.K. (obyvatelky DPS U Jakuba), břišní tanečnice z Úpice, „cikánky“ z Bohdaší-
na, pí. Térová (scénka), magická show Erika Forrkuse

12. 12.  zahrály a zazpívaly děti ze Speciální školy v Červeném Kostelci pod vedením paní učitel-
ky Sedláčkové a děti z MŠ Větrník pod vedením pí. uč. Švorčíkové a Rosové

13. 12.  vystoupil dětský taneční soubor Hadářek z Č. Kostelce při Městském kulturním středis-
ku Č. Kostelec a děti z MŠ Náchodské pod vedením pí. uč. Hanušové a Binterové 

15. 12.  vystoupily děti ze ZUŠ Červený Kostelec – pěvecký soubor Červánek, Sluníčko a akorde-
onový soubor pod vedením p. Kubečkové a p. Kubečka 

20. 12.  odvoz na výstavu „Kouzlo vánoc“ a výstavu k 10. výročí založení Hospice Anežky České, 
která se konala v Háčku (vystavovány byly i výrobky našeho výtvarného kroužku)
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – PROJEKT

V polovině roku 2005 byl v Charitní pečovatelské službě ukončen projekt s názvem „Nepřetržité služ-
by 24 hodin denně pro seniory v tísnivé sociální a zdravotní situaci a jejich rozšíření do venkovských 
obcí v okolí Červeného Kostelce“, podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci programu 
EU PHARE 2002 Podpora aktivního života seniorů a Krajským úřadem v Hradci Králové. 
Cílem projektu bylo rozšíření již poskytovaných sociálních služeb a zavedení linky pomoci a zařízení 
tísňového volání s nepřetržitým provozem nejen pro seniory bydlící v domech s pečovatelskou služ-
bou, ale i pro další zájemce bydlící ve vlastních domácnostech. 
V rámci projektu bylo pořízeno a zprovozněno zařízení tísňového volání a linka pomoci pro obyvate-
le pečovatelských domů i pro další bydlící v Červeném Kostelci a okolí ve svých vlastních domácnos-
tech, což zásadním způsobem přispělo k zajištění dostupnosti sociálních služeb 24 hodin denně. Při 
zavádění tísňových zařízení byla navázána spolupráce i s Farní charitou v Náchodě. Dalšími výsledky 
projektu bylo pořízení vybavení pečovatelské služby – aut, vybavení kanceláře apod., což umožnilo 
dále zvyšovat místní dostupnost služeb a rozšiřovat míru poskytování sociálních služeb v terénu. Byl 
zvětšen rozsah poskytovaných sociálních služeb i jejich kvalita, zvýšil se počet klientů ve vlastních 
domácnostech a služby se rozšířily do venkovských oblastí v okolí Červeného Kostelce.
Nehledě na ukončení projektu fungují zavedené služby i nadále. Kromě DPS je pro region Červeného 
Kostelce k dispozici celkem 32 tísňových zařízení do domácností zájemců, která se umísťují podle 
jejich potřeb a zdravotní nebo rodinné situace. Ve spolupráci s Městskou policií v Červeném Kostelci 
tak pečovatelská služba tímto způsobem zajišťuje dohled nad potřebnými seniory, aby v případě ne-
hody, zhoršení zdravotního stavu nebo z jiných důvodů nezůstali bez pomoci.
Praxe s používáním tísňových hlásičů prokázala jejich potřeb nost především v domech s pečovatel-
skou službou, kde bylo uskutečněno několik potřebných zásahů, při kterých se osvědčila spolupráce 
s městskou policií (jednalo se např. o pády klientů hlavně v nočních hodinách, různé zdravotní pro-
blémy, snaha o spáchá ní sebevraždy, ale i prasklé vodovodní potrubí, porucha kotelny apod.)

Viz poděkování jedné z našich spokojených klientek v náchodských novinách ECHO:
Bude to v červenci šest let co bydlím v pečovatelském domě U Jakuba v Červeném Kostelci. V posled-
ní době mně zdraví neslouží zrovna nejlépe, tak bych ráda poděkovala všem, kteří se starají o nás oby-
vatele tohoto peč. domu. Celému kolektivu pečovatelek a zdravotním sestrám, kteří se o nás s velkou 
láskou a starostlivostí starají. Děkuji také Oblastní charitě Č. Kostelec, která nám zajistila nepostra-
datelnou věc, kterou jsou bezpečností tlačítka, díky kterým si můžeme hlavně v noci přivolat pomoc. 
Mně i několika spolubydlícím doslova zachránila život. Když mně bylo nejhůř, zmačkla jsem tlačítko 
a ihned přijela pečovatelka společně s městkou policií a zajistila vše potřebné. Děkuji za okamžitou 
pomoc a vstřícnost. Všem děkuji a přeji Vám hodně zdraví a radosti z Vaší nelehké a záslužné práce.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – FINANCOVÁNÍ

 
Dárci, sponzoři, financování

Naše pečovatelská služba je z převážné části hrazena z plateb klientů. Dalšími významnými přispě-
vovateli jsou: 

Instituce Účel projektu
MPSV Provoz pečovatelské služby
Královéhradecký kraj Provoz pečovatelské služby
EU - PHARE 2002 – NROS Projekt tísňového volání (2003 – 2005)
Městský úřad Červený Kostelec Provoz pečovatelské služby

Dále na provoz přispěli: obce Zábrodí, Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou
a v neposlední řadě i část Tříkrálové sbírky a jednotlivci.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dobrém fungování naší pečo vatelské služby, patří 
naše poděkování.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – KONTAKTY

CHPS Červený Kostelec
ul. Manželů Burdychových 296
549 41 Červený Kostelec

tel./fax: 491 465 327
linka pomoci: 608 224 041

vedoucí: pí. Lenka Vlčková
e-mail: pecovatelky@hospic.cz

Zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHPS:

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100, var. s. 8002
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání a cíle

Hlavním cílem Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči potřeb-
ným lidem v jejich domácím prostředí, pomáhat nemocným zvládat jejich zdravotní hendikep.

Historie střediska

Farní charita Červený Kostelec byla založena 1. července 1992 na základě zřizovací listiny Diecézní 
katolickou charitou v Hradci Králové. 1. 11. 1993 rozšířila Farní charita pečovatelskou službu o služ-
bu ošetřovatelskou a přesídlila do nově pronajatých prostor v novém zdr. středisku v ulici Manž. Bur-
dychových. V září 1999 se pro občany Červeného Kostelce otevřel Dům s pečovatelskou službou „U 
Jakuba“ a Charitní ošetřovatelská služba zde zřídila svoje nové středisko. V roce 2005 jsme po skytli 
ošetřovatelskou službu 117 klientům, u kterých jsme provedli 11510 návštěv.

Naše činnost

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje řadu služeb dle potřeb občanů, úzce spolupracuje s obvod-
ními lékaři z Červeného Kostelce. Služby poskytujeme jak v pečovatelském domě, tak i v domácnos-
tech našich klientů. Občanům Červeného Kostelce a nejbližšího okolí nabízíme tyto služby: odběry 
biologického materiálu, aplikace inzulínu, vyšetření krve glukometrem, aplikace injekcí, přípravu 
a podání léků, měření krevního tlaku a pulsu, hodnocení aktuálního zdravotního stavu, měření gly-
kémie glukometrem, rehabilitační ošetřování - rozcvičování pacientů po endoprotézách, mozkových 
příhodách, převazy bércových vředů a jiných kožních defektů, s možností léčby Biolampou. 
Provádíme toaletu u imobilních klientů dle jejich potřeb, ošetřování stomií a permanentního katetru. 
Dále svým klientům zajišťujeme potřebné léky, hygienické a reha bilitační pomůcky a pomůcky při 
inkontinenci. 

Pro veřejnost

Půjčujeme zdravotní pomůcky jako např. antidekubitní podložky a matrace, polohovací lůžka s pří-
slušenstvím, stolky, invalidní vozíky, chodítka, hole, berle, toaletní židle, podložní mísy, nástavce na 
WC, sedáky do van a sprch, biolam py.

Sponzoři, financování

Charitní ošetřovatelská služba je poskytována na základě ordinace lékaře a je hrazena zdravotními 
pojišťovnami. Dále na ni přispívají drobní dárci.
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA – KONTAKTY

Spolupráce s médii

Prostřednictvím místního tisku pravidelně seznamujeme obyvatele se službami Charitní ošetřovatel-
ské služby.

Poděkování

Patří všem, kteří nám pomáhají při fungování naší ošetřovatelské služby. Snažíme se poskytnout 
pomoc těm, kteří nás potřebují. 

CHOS Červený Kostelec

ul. Manželů Burdychových 296
549 41 Červený Kostelec

tel.: 491 463 550
fax: 491 465 327

vrchní sestra: pí. Štěpánka Martincová – 776 76 76 36
e-mail: osetrovatelky@hospic.cz

Zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHOS:

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100, var. s. 8001 
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA

... a já cítím divné chvění u srdce
    a cítím divné chvění na nohou
    a mé myšlenky letí do Žirče
    k mým miláčkům do „Domova“
    - pod hvězdnou oblohou 

  (úryvek básně od Pavla Mrštiny - klienta Domova)

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. – péče o lidi s roztroušenou sklerózou

Domov svatého Josefa v Žirči je jediným místem v České republice, kde nacházejí opravdové útočiště 
lidé nemocní roztroušenou sklerózou. V domácí atmosféře s odbornou zdravotní péčí zde mají mož-
nost žít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

O Domově 

Domov sv. Josefa (DSJ) je 1. modelové a zatím stále jediné nestátní zdravotně – sociální zaříze ní 
v naší zemi zaměřené na komplexní péči o lidi nemocné roztroušenou sklerózou (RS). Zajišťuje těm-
to lidem podmínky pro důstojný život, a to jak samotnou komplexní individuální péčí v DSJ, tak 
poskytováním poradenských služeb ohledně domácí péče a RS, stejně jako půjčovnou pomůcek pro 
snadnější život se zdravotním postižením.

Naše poslání

Naším posláním je pomáhat lidem
nemocným roztroušenou sklerózou
žít plnohodnotný, důstojný a kvalitní život. 
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Naše cíle

Základem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. V péči 
o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný, aktivní a plnohod-
notný život, proto si klademe za cíl i nadále poskytovat a rozvíjet:

 ß  kvalitní zdravotní, rehabilitační a sociální péči

 ß  kvalitní psychoterapii a duchovní péči

 ß  arteterapii, muzikoterapii a ergoterapii (léčení tvořivou činností)

 ß  nabídku kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit včetně poznávacích výletů a tradič-
ního sportovního dne

 ß  možnost návratu uživatelů do domácího prostředí

 ß  aktivní zapojování veřejnosti formou dobrovolné a finanční pomoci a účastí na kulturních 
a vzdělávacích aktivitách

 ß  prolamování bariér a ostychu mezi světem zdravých a zdravotně postižených

 ß  dialog se zástupci státní správy a samosprávy, zákonodárných orgánů a zdravotních pojišťo-
ven ve prospěch péče o dlouhodobě nemocné

Naše priority

 ß  hodnota lidského života

 ß  pomoc člověku

 ß  tolerance, respekt a rovné příležitosti

 ß  týmová práce

 ß  důvěra

 ß  domácí přátelská atmosféra

 ß  profesionální péče zahrnující veškeré aspekty potřeb člověka

 ß  vytrvalost a odvaha
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O roztroušené skleróze 

Roztroušená skleróza (RS) je nemoc, která se začíná znenadání projevovat ve věku mezi 20. a 40. 
ro kem života. Jde o jedno z nejvážnějších neurologických onemocnění, na které není dosud znám 
žád ný opravdu účinný lék. Závažným poškozením nervového systému postupně dochází k nehyb-
nosti nohou a rukou, ztrátě zraku atd., to vše při zachování duševních schopností. Většina takto 
postižených lidí se stahuje do ústraní a ocitá se v izolaci, svobodní zůstávají jen se stárnoucími rodi-
či, u ženatých a vdaných mnohdy dochází k rozpadu manželství. Jejich situace je v naší zemi velmi 
nedostatečně řešena. Tito ve směs mladí lidé se ocitají v domovech důchodců nebo pu tují z jedné 
léčebny do druhé. Domov svatého Josefa nabízí lidem nemocným roztroušenou sklerózou důstojné 
řešení jejich nelehké životní situace.

Současnost 

V současné době pečujeme o uživatele na 3 odděleních, každé má kapacitu 14 lůžek. O uživatele se 
stará vyškolený zdravotnický a ošetřovatelský tým pracovníků 24 hod. denně. Odbornou péči se ma-
ximálně snažíme sladit s atmosférou domova.

 ß  oddělení pro trvalý pobyt – pro nemocné, kterým chybí funkční rodinné zázemí a jsou odká-
záni na cizí pomoc

 ß  oddělení pro rehabilitační pobyt – na 2 až 3 měsíce, důraz je kladen na rehabilitaci a nácvik 
sebeobsluhy

 ß  oddělení pro krátkodobý pobyt – pobyt na 1 až 3 týdny zaměřen na rehabilitaci, je zejména 
pro nemocné v domácím ošetřování.
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA – AKTIVITY V ROCE 2005

Terapeutické programy a volnočasové aktivity

Kromě základní péče rozvíjíme také širokou škálu terapeutických programů a volnočasových aktivit, 
které napomáhají nemocným uvědomit si svou vlastní hodnotu a aktivně se zapojit do svého léčeb-
ného procesu. V roce 2005 probíhaly tyto programy:

 ß  psychoterapie (pravidelně 1x týdně)
 ß  arteterapie (2x týdně, prodejem výrobků se dílna snaží pokrývat náklady na provoz)
 ß  duchovní doprovod (1x týdně dochází kněz k rozhovorům s uživateli, 1x týdně je v DSJ mše 

svatá).

Několikrát v roce klienti aktivně vystupují v divadelním představení. Po celý rok jezdíme na výlety do 
blízkého okolí. Oblíbenými cíli jsou hospitál Kuks, ZOO, Braunův Betlém, Babiččino údolí. Občas 
se vypravíme za kulturou do Hradce Králové, Dvora Králové či Jaroměře. Kulturní zážitky nabízíme 
také v domově (viz. dále). Příjemné chvíle trávíme v parku, kde v létě cvičíme rehabilitaci, obědváme, 
opékáme večeři, hrajeme na kytaru a zpíváme. Dochází zde k přirozenému setkávání obyvatel vesnice 
a našich uživatelů.

O blaho 42 uživatelů se stará:
 15 zdravotních sester (13 úvazků)
 22 ošetřovatelů (21,5 úvazků)
 6 fyzioterapeutů + 1 pracovník vodoléčby
 5 lékařů (1,5 úvazku) 
 1 ergoterapeutka
 4 uklízečky (2,25 úvazku)
 4 kuchařky (2,2 úvazku)
 2 pradleny (1,6 úvazku)
 1 údržbář 
 1 zahradník
  a na stránce č. 42 uvedení vedoucí a adminis-

trativní pracovníci
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Obložnost (%) 2002 2003 2004 2005
Leden 38,0 91,5 97,6 82,9
Únor 92,6 94,9 100,0 79,4
Březen 89,4 97,9 100,0 67,7
Duben 94,5 95,2 100,0 64,7
Květen 82,7 97,4 81,5 81,3
Červen 93,6 96,7 95,1 95,1
Červenec 91,5 98,6 96,2 99,5
Srpen 90,3 99,5 94,2 95,0
Září 96,2 97,9 74,8 85,8
Říjen 95,9 97,7 76,2 81,6
Listopad 93,1 96,2 71,4 80,2
Prosinec 87,6 100,0 84,1 71,7

 
Přehled přijatých uživatelů dle krajů (počet v r.) 2002 2003 2004 2005
Praha 18 14 32 33
Středočeský kraj 13 22 37 43
Jihočeský kraj 0 2 6 7
Plzeňský kraj 0 3 1 3
Karlovarský kraj 0 1 1 1
Ústecký kraj 2 2 4 3
Liberecký kraj 3 10 9 9
Královéhradecký kraj 33 32 44 39
Pardubický kraj 9 14 22 22
Kraj Vysočina 6 4 6 6
Jihomoravský kraj 3 3 6 6
Olomoucký kraj 1 3 6 10
Moravskoslezský kraj 0 1 1 3
Zlínský kraj 4 3 3 2
Celkem 92 114 178 187
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Věkové rozložení uživatelů
věk uživatelů 21 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 81 - 90 91 - 100
počet uživatelů 5 18 57 70 30 4 1 2

Počet uživatelů dle délky pobytu
do 14 dnů do 1 měsíce do 2 měsíců

21 53 113

Celkem bylo za r. 2005 hospitalizováno 187 uživatelů, z toho 116 žen a 71 mužů.
Do nového roku přešlo 11 uživatelů přechodných pobytů a 14 uživatelů trvalých pobytů.
Průměrný věk uživatelů přechodných pobytů za r. 2005 je 52 let.

Edukační centrum

Semináře: MSM – regionální vzdělávací seminář pro zdravotníky zaměřený na RS
Stáže: 87 stážistů, 550 stážových dnů
Exkurze: 18 skupin v celkovém počtu 400 lidí

V roce 2005 v Domově proběhly cestopisné přednášky, literární setkání, koncerty, divadelní a loutko-
vá představení, představení dětí ze základních škol ze Dvora Králové a Jaroměře.
Další významnou aktivitou je pořádání benefičních akcí na podporu Domova.

Přehled benefičních akcí
Tříkrálová sbírka 115 717,- Kč transportní zařízení ERILENS
Novoroční benefiční koncert 24 641,- Kč transportní zařízení ERILENS
Naděje pro Josefa 120 385,- Kč transportní zařízení ERILENS
Svatoanenské slavnosti 2005 78 240,- Kč transportní zařízení ERILENS
Koncert irské hudby COISCÉM 37 599,- Kč transportní zařízení ERILENS
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA – K VEŘEJNOSTI

Park a Dům v Zahradě

Součástí areálu DSJ je též park, jenž se rozkládá na ploše 1,6 ha. Je zařazen do kategorie přírodně 
krajinář ských parků, kde jsou dendrologicky významné dřeviny o stáří více jak 100 let a stavby tzv. 
malé zahradní architektury. V roce 1996 byl park registrován jako významný krajinný prvek. Park 
slouží nejen uživatelům DSJ (mohou zde trávit volný čas, cvičit, oběd vat, shlédnout různá kultur-
ní vystoupení apod.), ale i všem obyvatelům obce a ostatním návštěvníkům. K parku náleží Dům 
v Zahradě, který je částečně zrekonstruován na 2 bezbariérové chráněné byty pro stárnoucí rodiče 
a jejich dospělé děti, nebo pro životní partnery, z nichž má jeden zdravotní postižení. Součástí parku 
je i užitková zahrada, kde se ekologicky pěstuje zelenina a bylinky pro potřeby Domova a květiny pro 
výzdobu areálu i všech oddělení.

Svatoanenské zahradní slavnosti

Vyvrcholením kulturních aktivit jsou každoroční Svatoanenské zahradní slavnosti (vždy v sobotu po 
sv. Anně 26. 7.). Je to největší prezentační a zároveň benefiční akce, která oslovuje širokou veřejnost 
a se znamuje ji s činností Domova sv. Josefa. Všem návštěvníkům je nabídnut pestrý kulturní pro-
gram po celé odpoledne a večer (poutní mše svatá, koncerty, divadla, loutková představení, jarmark 
chráně ných dílen a řemesel, dětský koutek). Slavnosti se konají v celém areálu Domova včetně parku, 
nádvoří a kostela sv. Anny, všechny prostory jsou samozřejmě bezbariérové. Pokaždé je pro ně typická 
přátelská a pokoj ná atmosféra, která dává mnoho příležitostí ke krásným setkáním a seznámením 
i výměně zkušeností. Slavnosti nám vždy přivádějí nové dobrovolníky a dárce.

Spolupráce s dobrovolníky 

Pro neziskovou organizaci je nezbytná pomoc dobrovolníků. Kontakt s dobrovolníky jsme navázali 
již od počátku a spolupráce s nimi se stále rozvíjí. Nadále úspěšně pokračuje spolupráce s dobrovol-
nickým centrem Arnika ve Dvoře Králové n. L. Přibývají také pomocníci na oddělení, jako doprovody 
na výlety a procházky, na nákupy, ale také v zahradě a parku a při organizování kulturních akcí. Ně-
kteří našim uživatelům věnují svůj čas pravidelně 1x – 2x týdně, jiní přijdou pomoci několikrát za rok. 

Za 5 let provozu máme v databázi více než 50 dobrovolníků.
Jako výraz toho, jak moc si pomoci dobrovolníků vážíme, 
pořádáme setkání dobrovolní ků s občerstvením nebo 
opékáním u táboráku a poděkováním za jejich účast na rozvoji 
a fungování Domova.

Přehled dobrovolníků
Pravidelní 19
Občasní 10
Jednorázoví 30
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA – FINANCOVÁNÍ

Pro Domov sv. Josefa je velmi důležité rozšiřovat a upevňovat škálu finančních zdrojů. Peníze 
získáváme jednak díky projektům z grantových programů zejména Ministerstva práce a sociálních 
věcí, Ministerstva zdravotnictví, Královéhradeckého kraje a Evropské unie, žádostmi na městských 
úřadech a nadacích, a jednak oslovováním dárců, sponzorů, pořádáním benefičních akcí a podobně 
a také platbami od zdravotních pojišťoven, které pokryly přibližně 50% nákladů na provoz oddělení 
pro přechodné pobyty.

Spolupráce s dárci a firmami

Kromě dotací ze státního rozpočtu, příspěvků od nadací a benefičních akcí jsme získali řadu nových 
dárců a přispívajících firem.. Naše databáze dárců čítala na konci roku 2005 přibližně 3500 jmen.
I díky těmto dárcům se nám podařilo v květnu 2005 dokončit rekonstrukci fasády a střechy budovy DSJ.

Oficiální sponzorem Domova se od roku 2004 stala firma MSM, spol.s r.o., Příbram 
se svými pomůckami pro inkontinenci Attends, které jsme vděční nejen za finanční
a hmotou pomoc, ale i za rozsáhlou propagaci a podporu našich aktivit.
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Dárci jednoho dne

ABK - Pardubice a.s. ß ACI-AUTO COMP. INTER s.r.o., Praha ß AGRO Choceň a.s. ß Agrodružstvo 
Libčany ß Agropol Group, a.s. Praha ß ALUROL, s.r.o. Nové Město n. Metují ß ATE CR, a.s. Praha ß 
ATMOS, Bělá p. Bezdězem ß Barter Czech, s.r.o. Praha ß Biofaktory, s.r.o., Praha ß Bramac, s.r.o Praha 
ß ČEPS, a.s. Praha ß Eli Lilly ČR, s.r.o. Praha ß Exportní gar. a poj. spol., a.s. Praha ß Flair, a.s. Praha 
ß FORTA, s.r.o. Praha ß Granát, d.u.v. Turnov ß Cheming, a.s. Pardubice ß Imumed, s.r.o. Praha ß 
International Power Opatovice, a.s. ß Jednota Dvůr Králové n. L. ß Jednota, s.d. Hlinsko v Čechách ß 
Labeta, s.r.o. Chrudim ß Meibes, s.r.o. Praha ß PIS PROJEKTSERVIS, s.r.o. Jaroměř ß Pivovar Pardu-
bice, a.s. ß PRAGER-STAHL HANDEL, s.r.o. Praha ß PRO.MED.CS Praha, a.s. ß QUALITEST, s.r.o. 
Pardubice ß SANIZ, s.r.o. Liberec ß SGJW Hradec Králové, s.r.o. ß Správní byt. družstvo Nový Domov, 
Praha ß Springer Media CZ, s.r.o. Praha ß SURPMO, a.s. Praha ß Svoboda Dušan, Brno ß TNS AISA, 
s.r.o. Praha ß Transportservis, s.r.o. Beroun ß TSS, s.r.o. Třebechovice p. O. ß Velteko, s.r.o. Vlašim ß 
Výzkumný ústav piv. a slad., a.s. Praha ß WASTECH, a.s. Praha ß ZPA CZ, s.r.o. Trutnov 

Projekt Dárcovství jednoho dne je založen na faktu, že každý den nám na zajištění provozu DSJ (po 
odečtení plateb od zdravotních pojišťoven, státu, klientů atd). chybí částka 8.000,- Kč. Výše uvedené 
firmy zaplatily část dne nebo i několik dnů podle svých finančních možností. 

Ostatní významní dárci (s darem nad 10 tis. Kč):

Amos Typograf. studio, s.r.o. Praha ß Česká pojišťovna, a.s. Praha ß Diecézní charita Hradec Králové 
ß Dostál Josef ß Doubravská Marie ß FCC-První česká proj. a stavební, a.s. Praha ß Goliášová Bron-
islava ß IDEA, s.r.o. Praha ß Isolit Bravo, s.r.o. Jablonné n. Orlicí ß Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Praha 
ß Kašpar Jan, Ústí n. Orlicí ß Kimberly – Clark, s.r.o. Jaroměř ß Kinský František Kostelec n. Orlicí 
ß Králová Eva ß Maba, s.r.o. Praha ß Marázová Jarmila, Břeclav ß Nadace Divoké Husy, Praha ß Na-
dace Via, Praha ß Nadační fond nadaných, Jablonné n. Orlicí ß Nadační fond Zlatá Praha, Praha ß 
Novotný Vladimír ß Porkert Jan, Hradec Králové ß Poulová Jana, Černošice ß REPARE Trutnov, s.r.o. 
ß ROHDE&SCHWARZ Praha, s.r.o. ß Ryčl Ondřej, Nová Ves p. Pleší ß SUDOP Praha a.s. ß Šimeček 
Jaroslav, Předměřice ß TMT, s.r.o. Chrudim ß ŽIVOT 90, Praha

Významně nás podpořila rovněž tato města a obce (s darem nad 5 tis. Kč):

Broumov ß Dvůr Králové n.L. ß Hradec Králové ß Chlumec n. Cidlinou ß Jaroměř ß Kolín ß Solnice ß 
Třebechovice p. O. ß Měst. část Praha 1 ß Měst. část Praha 17 ß Doubravice
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA – PROJEKTY

EU – NROS - Modelový projekt Chráněného bydlení – Dům v Zahradě 

Modelový projekt rezidentní péče pro seniory a jejich dospělé děti se zdravotním postižením formou 
chráněného bydlení. 

Cílem tohoto projektu, podpořeného EU v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/000-282.02.01, 
re lokace, bylo zjistit rezidentní péči stárnoucím rodičům a jejich dospělým dětem, nebo životním 
partnerům, z nichž má jeden zdravotní postižení. Tato péče navazuje na široký komplex služeb Domo-
va svatého Josefa (DSJ) a poskytuje uživatelům chráněného bydlení zdra votní, sociální a kulturní 
podporu (asistenční ošetřovatelská péče, fyzioterapie, možnost donášení jídla a praní, volnočasové 
aktivity,…). V rámci aktivit DSJ je obyvatelům Domu v Zahradě umožněna aktivní účast na utváření 
mikroregionu. Jde o modelový projekt, proto získané zkušenosti chceme předávat dalším NNO
i jiným institucím prostřednictvím stáží, exkurzí, konzultací, webových stránek, letáků a tis kových 
zpráv. 

Podpořené projekty v roce 2005
MPSV provozní dotace
Královéhradecký kraj provozní dotace
Královéhradecký kraj rekonstrukce bývalé oranžerie
Královéhradecký kraj investiční dotace – dokončení opravy střechy a fasády
Státní fond životního prostředí dokončení rekonstrukce zeleně u DSJ a v parku
Ministerstvo zdravotnictví volnočasové aktivity 
Nadace Divoké husy transportní a zvedací zařízení ERILENS
Tříkrálová sbírka transportní a zvedací zařízení ERILENS
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA – ZÁVĚREM

Co chystáme v příštím roce 

Dokončíme zavádění Standardů kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje se zaměřením na 
cílovou skupinu - osoby se zdravotním postižením. Rádi bychom se pokusili získat prostředky na po-
kračování obnovy Domu v Zahradě, což zahrnuje dokončení rekonstrukce oranžérie, vnějšího pláště, 
střechy a ubytování pro stážisty. Chceme pokračovat v terénních úpravách kolem Domova, které by 
umožnily našim uživatelům více prostoru pro neomezený pohyb. Na jaře roku 2006 dojde k otevření 
nového střediska Oblastní charity Červený Kostelec - Chráněné dílny kuchyně, která zajistí obědy pro 
uživatele Domova a veřejnost z okolí. 

Všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, ať už finančně, dobrovolnou pomocí nebo duchov-
ně či morálně, upřímně děkujeme. Každý střípek pomoci je součástí jedinečné mozaiky lidského 
společenství a poslání našeho Domova.
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DOMOV SVATÉHO JOSEFA – KONTAKTY

Domov svatého Josefa

Žireč 1
544 04  Dvůr Králové n. L.

tel.: 499 628 500
fax: 499 628 501

e-mail: sekretariat@zirec.hospic.cz
web: http:\\www.domovsvatehojosefa.cz

vedoucí: Mgr. et Mgr. Lukáš Holub, 499 628 502, holub@zirec.hospic.cz
asistentka vedoucího: Kateřina Petříková, 499 628 500, petrikova@zirec.hospic.cz
lékařka: MUDr. Helena Pavlová, 499 628 504, pavlova@zirec.hospic.cz
vrchní sestra: Iva Valerová, 499 628 503, valerova@zirec.hospic.cz
staniční sestra: Bohuslava Vlková, 499 628 526, vlkova@zirec.hospic.cz 
sociální pracovnice: DiS. Jana Rýdlová, 499 628 505, rydlova@zirec.hospic.cz
fundraising + P.R.: Ing. Dagmar Flosová, 499 628 508, flosova@zirec.hospic.cz 
 Romana Dostálová, 499 628 537, dostalova@zirec.hospic.cz
účetní: Ing. Zdeněk Petira, 499 628 506, petira@zirec.hospic.cz

Příspěvkové konto na provoz a rekonstrukci Domova sv. Josefa:

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 78-8832560277/0100, var.s. 7000
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY U SV. ANNY

Naše činnost

Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči při Domově sv. Josefa byly založeny koncem roku 2005 jako za-
tím nejmladší středisko Oblastní charity Červený Kostelec s cílem zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. V současné době jsou v provozu 3 samostatná chráněná pracoviště – „umělecko-tvořivá 
chráněná dílna“ zaměřená na výrobu drobných předmětů, „počítačová chráněná dílna“ tvořící webo-
vé stránky, prezentace apod. a chráněné pracoviště „bufet“ určené pro prodej občerstvení, ve kterých 
pracuje 13 osob se ZP.
K těmto chráněným pracovištím přibudou v roce 2006 další dvě chráněné dílny – „chráněná dílna 
kuchyň a prodejna“ a „chráněná dílna skleník-zahradnictví“, kde vznikne dalších 7 pracovních míst 
pro osoby se ZP a 3 místa pro osoby bez postižení. Předpokladem pro vznik těchto chráněných pra-
covišť je rekonstrukce a stavební úpravy objektu bývalé Jednoty v Žirči a rekonstrukce skleníku při 
DSJ, které byly zahájeny na podzim roku 2005. 
Cílem projektu je vytvoření 5 samostatných chráněných pracovišť s celkem 19 pracovními místy - 16 
pracovních míst je plánováno pro osoby se ZP a 3 místa jsou pro osoby bez postižení. Pracovní místa 
jsou přepočtena na plné úvazky, neboť v případě zaměstnávání osob se ZP jsou uvažovány především 
úvazky částečné.

Projekty

Chráněné dílny jsou podpořeny v rámci dvou projektů financovaných z prostředků EU (PHARE 
2003 RLZ a SROP) a státního rozpočtu ČR.
První z projektů má název Chráněné dílny při Domově sv. Josefa v Žirči. Je podpořen v rámci opatře-
ní 3.1 SROP a jeho cílem je investiční část přípravy chráněných dílen spojená s rekonstrukcí potřeb-
ných budov a prostor a pořízení vybavení dílen.
Druhý projekt má název Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Je podpořen z pro-
středků Phare v rámci opatření 2.1 OP RLZ. Posláním projektu je pomoc při zaměstnávání a sociál-
ní integraci nezaměstnaných osob se zdravotním postižením v královédvorském regionu a podpora 
rozvoje lidských zdrojů v tomto regionu. Cílem projektu je zahájení provozu chráněných dílen (ná-
bor zaměstnanců, otevření dílen a po určitou dobu i jejich provoz).
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CHRÁNĚNÉ DÍLNY U SV. ANNY - KONTAKTY

Chráněné dílny u sv. Anny

Žireč 1        
544 04 Dvůr Králové nad Labem

tel.: 499 628 536
fax: 499 628 501
www.ochck.cz

vedoucí střediska: Ing. Jana Řezníčková, 499 628 536, 731 598 829, reznickova@zirec.hospic.cz
vedoucí umělecko-tvořivé CHD: Blanka Špačková, 499 628 533, spackova@zirec.hospic.cz

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj:

Číslo účtu: 35-6391060277/0100
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ CELÉ ORGANIZACE VČETNĚ STŘEDISEK

rok 2003 rok 2004 rok 2005
Název v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Tržby za vlastní výrobky a služby 5641 7036 7738
Tržby od zdravotních pojišťoven 13645 16994 17756
Tržby z prodeje DHIM 93
Provozní dotace ze státního rozpočtu 15870 8635 4649
Provozní dotace z krajů 1364 6934 9099
Provozní dotace z měst a obcí  1380 1190 1942
Granty ze zahraničí 3320 2800 3085
Přijaté příspěvky 4594 6577 9764
Ostatní výnosy  75 702 2514
Výnosy celkem  45889 50868 56640
Spotřeba materiálu a energie 13311 8964 9467
Náklady na nakupované služby  4013 5579 5518
Mzdové náklady 18390 22100 24778
Náklady na sociální a zdrav. pojištění 6071 7350 8363
Sociální náklady 378 249 0
Daně a poplatky 4 41 45
Odpisy nehmotného IM, HIM, prodaný majetek 3164 4655 6024
Ostatní náklady 555 1761 2255
Náklady celkem 45886 50699 56488
Zisk (+), Ztráta (-) + 3 + 169 + 152

Středisko Náklady v % rok 2005
Hospic Anežky České – lůžková část 34,9%
Domov sv. Josefa 44,8 %
Háčko 7,3 %
CHPS 6,8 %
CHOS 3,4 %
Chráněné dílny 0,9 %
Zisková činnost 1,9 %
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AUDIT

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření k 31.12. 2005

Organizace, u níž bylo ověření provedeno:
Oblastní charita Červený Kostelec - nestátní zdravotnické zařízení,
na adrese 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec,
registrováno: Okresní úřad Náchod, č.j.255/1995/Zdrav.
IČO: 48623814

Audit proveden v době: 1. 3. 2006 – 5. 4. 2006
Datum předání zprávy: 10. 4. 2006
Auditor: Ing. Antonín Falta, číslo osvědčení KAČR 0752, Zahradní 339, 547 01 Náchod – Běloves
Ověření bylo provedeno na základě objednávky Ing. Miroslava Wajsara, ředitele organizace.

Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku k 31. 12. 2005 organizace Oblastní charita Červený Kostelec, 
nestátní zdravotnické zařízení, Červený Kostelec, identifikované v této účetní závěrce. Za sestavení 
této účetní závěrky je zodpovědné vedení organizace. Mým úkolem je vydat na základě provedeného 
auditu výrok k této účetní závěrce.

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, 
aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neob-
sahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti 
a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení pou-
žitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací 
schopnosti účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro 
vyjádření výroku auditora.

Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a finanční situace organizace Oblastní charita Červený Kostelec k 31. 12. 2005 a náklady, 
výnosy a výsledek hospodaření za rok 2005 v souladu s předpisy platnými v České republice.

V Náchodě dne 6. dubna 2006

Součástí zprávy je příloha. Zpráva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva byly předány objednateli, jeden je založen ve spisu auditora.
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Červený Kostelec!

Vděčnost dotváří osobní vztah dvou konkrétních lidí a je odpovědí obdarovaného dárci. Vážíme si 
každé, i sebemenší Vaší podpory, kterou prostřednictvím naší organizace poskytujete jednotlivému 
pacientovi na hospicovém lůžku nebo pacientům s roztroušenou mozkomíšní sklerózou či dalším 
potřebným, o které se staráme. 

Bohužel zde nemůžeme poděkovat každému z Vás jednotlivě, neboť rodina příznivců naší organizace 
za 10 let provozu čítá velkou řadu jmen jednotlivců a firem.Věříme, že Váš osobní vztah k nemocným 
pomůže vytvářet ve Vašem životě prostor, který Vám dává šanci …



Pečovatelkám

Často je potkáváme
s taškou nákupů -
s kytičkou k svátku,
s hlavou schýlenou starostmi
co dobrého druhému dát.

Co na ně práce čeká
v pečovatelské službě -
co stařenkám po chuti
a po radosti,
které už na ně čekají -
z okna vyhlížejí
či na lůžku tiše bdí
a těší se na příchod přítele.

Těší se na chvíli nevšední
byť i krátkou,
na chvíli potřebnou
pro starou matku - otce,
kterým už na světě mnoho nezbývá
a na které snad
už ani vlastní děti čas nemají.

Je mezi námi mnoho dobrých lidí
a jim v té prvé řadě velký dík -
dík za lásku - jejich obětavost
a hlavně za ten čas,
kterým nešetří.

Tak až je někdy potkáte,
nešetřte úsměvem
a vzkažte pozdrav těm,
kteří už na ně čekají.

 Spokojená klientka pečovatelské služby
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Motiv obálky ztvárnili zaměstnanci Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči.



Výroční zpráva
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Oblastní charita Červený Kostelec

Tato výroční zpráva je vytištěna s laskavou finanční pomocí Evropské unie z programu Phare 2003 RLZ, 
českého státního rozpočtu a trutnovské tiskárny PRATR.
Grafická úprava: Filip Faun Vancl a R – AGENTURA s. r. o. Hostinné
Tisk: Tiskárna PRATR Trutnov 
Fotografie: archiv Oblastní charity Červený Kostelec
Vydáno v roce 2006 v nákladu 500 výtisků.
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