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Slovo ředitele

     Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé.

     Při pohledu z místnosti nevidíme, zda za oknem fouká 
vítr, pokud nehledíme do zahrady, kde se chvěje listí na 
stromech nebo se v prudkém větru klátí větve. 
     Přeji si, abyste z pohledu na činnost našich 7 středisek
v roce 2006 dokázali zahlédnout vanutí i vichr 
Neviditelného, neboť On je tou silou, která nás inspiruje,  
posiluje a pohání naše plachty.
    Chci poděkovat svým spolupracovníkům i všem našim příznivcům, že za každého „počasí“ a vždy 
znovu rozvinují a napínají plachty a nastavují je tak, aby zachytili správné vanutí.

S přáním dobrého větru do dalších dní

                                                                                                  Ing. Miroslav Wajsar
                                                                                                              ředitel
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Slovo biskupa

 
     15. výročí založení Diecézní charity nám ukazuje, jak nesnadné bylo po čtyřiceti letech uvést do chodu 
charitativní organizace a zařízení ve svobodné společnosti.
     O to větší je má radost, když se ohlížím zpět za uplynulým rokem 2006 v Oblastní charitě v Červeném 
Kostelci. Dokončení rekonstrukce střediska Háčko v Červeném Kostelci, otevření chráněných dílen sv. 
Anny v Žirči, školicí programy, kurzy a semináře vypovídají o kvalitě práce, ale také o potřebné míře 
samostatnosti.
     Zavádění standardů kvality sociálních služeb v zařízeních oblastní charity, ať už je to Hospic sv. Anežky 
České, Charitní pečovatelská služba či Domov sv. Josefa, jen potvrzuje profesionální zdatnost pracovníků 
charity. Titul pečovatelka roku 2006 udělený paní Renatě Drapačové z Červeného Kostelce je i pro mne 
uznáním nelehké práce pečovatelek, které jsou prvními vyslankyněmi zájmu církve o člověka. 5. výročí 
založení pečovatelského domu v Červeném Kostelci a Domova sv. Josefa v Žirči svědčí o tvůrčí 
vynalézavosti ředitele Ing. Miroslava Wajsara, ale i dobrém metodickém vedení, které naší Diecézní 
charitě zajišťuje její ředitel Dr. Jiří Stejskal s jejím prezidentem Mons. Josefem Suchárem a celým týmem 
spolupracovníků.
     Potřebný informační výčet aktivit oblastní charity v minulém roce poukazuje na realitu všedních dnů, 
kterou doprovází lidský soucit a obětavá láska k těm, kteří potřebují naši pomoc. Není to však jednostranný 
proces, ve kterém bychom jenom dávali ze sebe, nýbrž jsme obohacováni díky těm, kterým pomáháme.
    To nejsou jen slova, ale vztah, který formuje 
člověka v ušlechtilé lidské dimenzi. Vyprošuji 
celému vašemu dílu Boží požehnání a jsem vám 
zavázán díkem, který vychází z vědomí vaší velké 
pomoci při uskutečňování poslání naší církve
v této zemi, v tomto koutě naší vlasti.

 
+ Dominik Duka OP, biskup královéhradecký



provozní dotace
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POSLÁNÍ  A  CÍLE

PROJEKTY

Oblastní charita Červený Kostelec je nezisková organizace, která byla založená Královehradeckým 
biskupstvím 1. 12. 2004 jako Hospic Anežky České pro nemocné a umírající . Naším základním úkolem je 
poskytovat služby potřebným lidem v sociální, hmotné nebo duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím 
bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Jsme zde proto, abychom úsilí o ochranu lidské 
důstojnosti spojili s odbornou zdravotní a sociální péčí. Za léta činnosti se naše organizace rozrostla
o dalších pět středisek. Vedle Hospice Anežky České se jedná o Háčko, Charitní pečovatelskou a ošetřova- 
telskou službu, Domov sv. Josefa, Chráněné dílny u sv. Anny. Aby název organizace vystihoval 
různorodou činnost, došlo v říjnu 2004 k přejmenování Hospice Anežky České na Oblastní charitu Červe- 
ný Kostelec.

Oblastní charita Červený Kostelec realizuje projekt „Doprava dětí do Speciálních škol v Červeném 
Kostelci“. Cílem tohoto projektu je pomoci těžce postiženým dětem vzdělávat se ve škole, kde jsou pro ně 
vytvořeny ty nejlepší podmínky a současně mohou vyrůstat v klidu rodinného zázemí. To je maximum pro 
co nejlepší rozvoj jejich osobnosti.  Děti jsou sváženy z okresu Náchod a to z obcí Studnice, Náchod, 
Pavlišov, Hronov, Police nad Metují a Suchý Důl. Ráno nejprve řidič sváží děti z jejich domovů do školy, 
odpoledne je pak rozváží zpět domů. Při každém svozu je zajištěn pedagogický dozor v podobě 
vychovatelky, zaměstnankyně Speciální školy v Červeném Kostelci. Svoz je realizován osobním
8 místným automobilem VW Transporter a probíhá po celý školní rok.

V dubnu 2006 zahájila Oblastní charita Červený Kostelec realizaci projektu „Zvyšování kvalifikace 
pracovníků sociálních a zdravotních služeb“. Projekt je podpořen v rámci Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
a doba jeho trvání je 24 měsíců. Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců Oblastní charity Červený 

                                             
Doprava pro těžce postižené děti

Vzdělávání pro pracovníky Oblastní charity Červený Kostelec

Financování tohoto projektu:

Královehradecký kraj
Nadace O2

Oblastní charita Červený Kostelec

nákup osobního automobilu pro svoz dětí



Kostelec na seminářích, školících kurzech a stážích, které pořádají odborné vzdělávací organizace. 
Vzdělávání se týká pracovníků na všech pracovních úrovních. Je určeno jednak pro pracovníky v přímé 
péči, dále pro administrativní pracovníky a management. Tímto způsobem dojde ke zvýšení kvalifikace 
pracovníků a zkvalitnění jimi poskytovaných služeb s dopady i do oblasti zavádění standardů kvality
i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Přehled účetního hospodaření celé organizace včetně všech středisek 

Název rok 2004

  7 036
16 949

  8 635
6 934
1 190
2 800
6 577

702
50 868

8 964
5 579

22 100
7 350

249
41

4655

1761
50 699

+169 +152
56 488

2 255
38

6 024
45
0

8363
24 778
5 518
9 467

56 640
2 514
9 764
3 085
1 942
9 099
4 649

93
17 756

7 738 9 468
18 051

295
182

5 977
9 385
1 106
4 104

14 240
4 034

66 842
11 112
5 479

29 216
9 773

0
182

6 722
211

4 147
66 842

0

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
rok 2005 rok 2006

Tržby za vlastní výrobky a služby 
Tržby od zdravotních pojišťoven 
Tržby prodeje DHIM 
Změna stavu zásob výrobků 
Provozní dotace ze státního rozpočtu 
Provozní dotace krajů 
Provozní dotace měst a  obcí 
Nadace zahraniční i tuzemské - granty 
Přijaté příspěvky 
Ostatní výnosy 
Výnosy celkem 
Spotřeba materiálu a energie 
Náklady na nakupované služby 
Mzdové náklady 
Náklady na sociální a zdravotní pojištění 
Sociální náklady 
Daně a poplatky 
Odpisy nehmotného IM 
Zůstatková cena prodaného majetku 
Ostatní náklady 
Náklady celkem 
Zisk (+), Ztráta (-) 
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AUDIT
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření k 31.12. 2006
Organizace, u níž bylo ověření provedeno:
Oblastní charita Červený Kostelec – evidovaná právnická osoba, na adrese 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec, registrováno: Krajský úřad královéhradeckého kraje
IČO: 48623814

Audit proveden v době: 2. 3. 2007 – 21. 3. 2007
Datum předání zprávy: 26. 3. 2007
Auditor: Ing. Antonín Falta, číslo osvědčení KAČR 0752
Zahradní 339, 547 01 Náchod – Běloves
Ověření bylo provedeno na základě dodatku č. 2 ke smlouvě, uzavřeném Ing. Miroslavem Wajsarem, 
ředitelem organizace a auditorem Ing. Antonínem Faltou.
Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku k 31. 12. 2006 organizace Oblastní charita Červený Kostelec,
tj. rozvahu k 31.12.2006, výkaz zisku a ztráty a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých 
významných účetních metod. Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Výrok auditora:
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace 
Oblastní charita Červený Kostelec, nestátní zdravotnické zařízení, Červený Kostelec k 31. 12. 2006
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy.
V Náchodě dne 23. března 2007

Součástí zprávy je příloha. Zpráva byla vyhotovena ve třech provedeních, z nichž dvě byla předána 
objednateli, jedno je založeno ve spisu auditora.

Podíl jednotlivých středisek na nákladech organizace

Středisko Náklady v % za rok 2006

Hospic Anežky České
Domov sv. Josefa
Háčko
CHPS
CHOS
Chráněné dílny
Zisková činnost

30,9
41,9

5,9
5,1
2,6

12,1
1,5
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PODĚKOVÁNÍ

KONTAKTY

BANKOVNÍ SPOJENÍ

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 
se za 11 let provozu rozrostla na velkou řadu jmen 
jednotlivců a firem. Přejme si, aby Vás Váš činorodý 
přístup k nemocným a potřebným v osobním životě 
obohacoval.
                                                                                                                                                                                                                                                         

Adresa organizace:
Oblastní charita Červený Kostelec (dříve Hospic Anežky České)
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
IČO: 48623814, DIČ: CZ48623814
Statutární zástupce - ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
e-mail: wajsar@hospic.cz, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz

KB Červený Kostelec, číslo účtu: 8282670227/0100
tel.: 491 420 121, fax: 491 420 121 / kl.42

 

 

ZAKLADATEL
Biskupství Královéhradecké
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 611
www.diecezehk/biskupstvi.cz

Oblastní charita Červený Kostelec
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 PÉČE O TERMINÁLNĚ NEMOCNÉ

Motto:

Poslání

Cíl 

“…spěchejme milovat lidi, protože rychle odcházejí! 
Až budeme na konci, nebudeme trpět tím,
co jsme špatného udělali, pokud jsme toho litovali, ale tím,
že jsme mohli milovat, ale nemilovali,
že jsme mohli pomoci, ale nepomohli,
že jsme mohli zavolat, ale nezavolali,
že jsme se mohli usmát, ale neusmáli,
že jsme mohli podržet za ruku, ale nepodrželi“…
                                                            Jan Twardowski

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci pomáhá terminálně nemocným pacientům převážně s on- 
kologickým onemocněním a jejich rodinám. Pacientům poskytuje individuální a celistvou péči a paliativ- 
ní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života. Hospic podporuje pacientovy vztahy s rodinou a dalšími 
blízkými osobami. Nabízí jim ubytování i s pacientem, časově neomezené návštěvy, odborné poradenství 
i lidskou blízkost. Vedle lékařů, zdravotnického a pečovatelského personálu pomáhají pacientům i jejich 
doprovodům další členové hospicového týmu: sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní, ochotní 
dobrovolníci a stážisté. Na pomoc rodinám, které chtějí o své nemocné pečovat v domácím prostředí, 
provozuje hospic poradnu a půjčovnu zdravotnických pomůcek a v charitním edukačním centru jim 
nabízí vzdělávací programy zaměřené na teoretickou i praktickou stránku domácího ošetřovatelství. V za- 
řízení funguje čajovna, prodejna knih a levných oděvů.
Hospic Anežky České je prvním zařízením svého druhu v ČR. Jako modelové zařízení předává zkušenosti 
zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí.  

Cílem je, aby nemocní žili co nejplněji až do poslední chvíle svého života, obklopeni osobami, pro které 
mají jedinečnou hodnotu. Hospic se zaměřuje na uspokojování všech 4 okruhů potřeb, tělesných, 
duševních, sociálních a spirituálních.

Hospic Anežky České
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Dalším cílem je pomoc blízkým osobám nemocného, 
které s nimi pobývají v hospici nebo o ně pečují
v domácím prostředí. V případě smrti pacienta usiluje 
hospic o zmírnění dopadu ztráty na pozůstalé 
nabídkou osobní blízkosti zkušených pracovníků 
(korespondence, pravidelná setkání s pozůstalými, 
osobní návštěvy).
Hospic podporuje péči o pacienty v domácím 
prostředí díky poradně s půjčovnou zdravotnických 
pomůcek a formou teoretického i praktického 
vzdělávání pečujících osob.
Dalším cílem je vzdělávání odborníků a veřejnosti
v problematice hospicové péče pořádáním seminářů
a nabídkou stáží. Hospic podporuje snahy o budování 
dalších zařízení paliativní péče. 

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti. 
Hospic se snaží naplnit dny nemocného životem, zároveň respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou 
součást života. Hospic usiluje pro pacienta zajistit:

1) ulehčení od bolesti 
2) respektování lidské důstojnosti
3) stálou osobní blízkost ošetřující osoby 

Léčba v hospici je vždy orientována na jednotlivé problémy - symptomy, které v komunikaci s lékařem 
určuje pacient jako nejpalčivější. Cílem léčby je zlepšení kvality života, a to až do jeho posledních 
chvil. Pobyt pacienta v hospici je dobrovolný. Klient podepisuje před přijetím formulář „Svobodný 
informovaný souhlas“ po řádném poučení odesílajícím lékařem.

Na osobu nemocného je pohlíženo jako na celistvou bytost, která má potřeby nejen biologické, ale
i vztahující se k jeho rodině a k jeho psychické i duchovní pohodě. Proto není v hospici  zapomínáno ani

Principy práce

Hospic Anežky České
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na duchovní potřeby pacientů. Při příjmu je každému nabídnuta duchovní péče a podpora. Denně sem 
dochází katolický kněz, který hovoří s nemocnými, udílí svátosti a každou středu a sobotu slouží mši 
svatou přímo v kapli hospice, jejíž využívání je pojímáno ekumenicky. Každý týden za pacienty přichází 
kazatel Církve bratrské. Pokud si pacient přeje duchovního z jiné církve, jsme schopni mu tuto službu 

zajistit.

Filozofie hospice vyžaduje hluboce lidský
a současně profesionální přístup, stejně tak
i týmovou práci všech zúčastněných, včetně 
dobrovolníků a osob doprovázejících pacienta. 
Blízcí pacienta podle svých možností spolupracují
s personálem. V hospicové péči hrají neza- 
stupitelnou roli. Hospic jim k tomu nabízí oporu,
a to i po smrti nemocného.
 

Uživateli služeb jsou tyto cílové skupiny: pacienti
a osoby, které doprovázejí pacienty, osoby pečující
o své blízké v domácím prostředí, pozůstalí, široká 
odborná i laická veřejnost.

          
Nemocní jsou přijímáni z celé republiky bez ohledu na národnost, vyznání či sociální postavení a věk. 
Rozhodujícím kritériem pro přijetí do hospice je stav pacienta, vyplývající z pokročilosti nemoci a jeho 
sociální situace. 

nemocný trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním (především onkologické onemocnění) 
kauzální léčba (směřující k vyléčení nemoci) byla ukončena a je nahrazena léčbou 
symptomatickou 
stav pacienta není stabilizován vzhledem k jeho jasně definovanému terminálnímu nebo 
preterminálnímu zdravotnímu stavu
péči o pacienta není možné zajistit v domácím prostředí

Cílové skupiny

 Nemocní

Kritéria pro přijetí nemocného
- 
-

-

-

Hospic Anežky České
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V případě, že má zařízení volnou kapacitu, může 
přijmout nemocného na přechodný pobyt, sjednaný
s osobami pečujícími o nemocného. Jedná se o pobyt 
na omezenou dobu, během níž není možné zajistit 
péči v domácím prostředí. Důvodem přijetí je 
zhoršení zdravotního stavu pacienta.
  
          
Blízké osoby pacienta jsou zahrnuty do péče hospice 
na jedné straně jako spolupracovníci, kteří mají v 
poslední části života nemocného nezastupitelnou 
úlohu, na druhé straně jako objekt péče, protože jsou 
blízkostí smrti pacienta více či méně zasaženi. 
Hospic jim poskytuje odborné poradenství, možnost 
návštěv u pacienta (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), duchovní nebo psychologickou pomoc. Za úhradu jim 
nabízí ubytování v pokoji nemocného a stravování. V neposlední řadě jim pracovníci hospice poskytují 
osobní blízkost a ukazují jim postupy odborné péče o nemocného.

         
Pokud mají pacientovi blízcí zájem, hospic s nimi zůstává v kontaktu i po smrti pacienta. Oslovuje je 
písemnou formou, pořádá pravidelná setkání s pozůstalými, svépomocné skupiny a je také otevřený 
osobním návštěvám. Hospic se snaží pomoci pozůstalým vyrovnat se se smrtí jejich blízkých. Dává jim 
prostor, aby mohli svoji bolest a další silné prožitky a emoce sdílet s někým z hospicového týmu.  

          
Ti, kdo pečují o své blízké (zvláště pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu nemocného, nebo když se 
vrací ze zařízení do domácího prostředí apod.), potřebují být vybaveni informacemi a praktickými 
dovednostmi, aby se mohli o nemocného správně postarat tak, aby mohl nadále zůstat v domácím 
prostředí. Pro osoby, které chtějí pečovat o své těžce nemocné doma, zřídil hospic poradnu s půjčovnou 
zdravotních pomůcek. Získají zde praktické rady, jak nejlépe ošetřovat nemocného a jaké pomůcky jim 
mohou péči usnadnit. Na poradnu se mohou obrátit zájemci z celé ČR osobně, písemně či telefonicky. Za 
tímto účelem zorganizoval hospic Kurzy domácího ošetřování. 

 O soby, které doprovázejí pacienta

Pozůstalí

Osoby pečující o své blízké v domácím prostředí

Hospic Anežky České
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Zájemci o hospicovou péči z řad odborníků, 
studentů, zakladatelů a pracovníků nově 
vznikajících hospiců aj. mohou získat nové 
vědomosti, informace i praktické dovednosti
v hospici při stážích, praxích, školeních a exkur- 
zích. Hospici tato otevřenost při předávání 
zkušeností nabízí zpětnou vazbu o kvalitě 
poskytované péče a je mu povzbuzením k další 
činnosti.

Hospic je střediskem Oblastní charity 
Červený Kostelec.
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma: evidovaná právnická osoba, IČO: 486 238 14
Údaje o platbách a další praktické informace jsou shrnuty v dokumentu Informace před přijetím viz 
www.hospic.cz. 
Kapacita zařízení je 30 lůžek pro pacienty a 14 lůžek pro doprovázející. Ubytování doprovodů je možné 
též na „Háčku“, dalším středisku Oblastní charity Červený Kostelec. Zde jsou ubytováni též stážisté
a účastníci kurzů.

Zařízení usiluje o udržení a růst kvality poskytovaných služeb. Pracovníci se řídí dokumentem Práva 
pacientů a dalšími obecně platnými předpisy a podle požadavků Standardů kvality sociálních služeb.
V roce 2006 byly v Hospici Anežky České ve spolupráci s pracovní skupinou paliativní péče MZ ČR 
vytvořeny specializované standardy hospicové a paliativní péče. Tyto standardy přijala Asociace 
poskytovatelů hospicové paliativní péče jako závazné pro všechny její členy.
Uživatelé služeb a jejich doprovody se mohou ke kvalitě péče vyjadřovat v komunikaci s personálem 
nebo mohou podat písemnou stížnost (do schránky ve vstupní hale hospice nebo poštou na adresu zařízení 
k rukám vedoucího provozu). Poskytované služby vyhodnocujeme a upravujeme podle požadavků 
standardů kvality sociálních a zdravotnických služeb a požadavků klientů...

Široká odborná i laická veřejnost

Další údaje o zařízení

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

V průběhu 11-ti let provozu hospice posloužil odborný personál doprovázením 4057 nemocným a jejich 
rodinám v těžkém období jejich života. 
     V roce 2006 byla průměrná obložnost 84,2%. Největší zastoupení pacientů bylo z Královéhradeckého 
a Pardubického kraje, dále z kraje Libereckého, Středočeského, Jihočeského a Ústeckého. 

Následující tabulka zachycující spektrum diagnóz hospicových pacientů, potvrzuje zkušenosti 
zahraničních hospiců a to, že rozhodující podíl připadá na klienty s velmi pokročilým stádiem 
onkologického onemocnění.

Spektrum diagnóz hospicových pacientů

Hospic Anežky České

 

Počty pacientů v hospici v roce 2002 až 2006

Počty pacientů

počet přijatých pacientů

počet zemřelých pacientů

počet propuštěných pacientů

počet pacientů převedených do příštího roku

procento opakovaných pobytů

2002

 471

 352

 113

   21

7,22%

2003

 470

 356

 113

   22

8,72%

2004

 440

 332

 104

   26

7,72%

2005

 377

 282

 100

   21

8,48%

2006

 402

 294

 105

   24

11,44%

rok:

Hospic Anežky České



Domov svatého Josefa

  1,86 

  0 

% 

% 

25,46 

  0,27 

11,14 

  0 

  0,27 

  0 

  1,59 

  1,06 

  0,27
 

  1,33
 

  6,63 

11,94 

  7,43 

  0,27 

  3,98 

  0 

  8,49
 

  0
 

5,84 

  1,33 

 0,53

   0,27

 5,31

   0,53

  3,98 

  0 

   0,27

83,02 

  1,24 

  0 

% 

% 

14,18 

  1 

  1,74 

  1,24 

  0,25 

  0,5 

  2,49 

  0,25 

  0,5
 

  2,24
 

  8,46 

12,44 

  5,97 

  0 

  3,73 

  0,5 

  5,97
 

  0
 

  5,22 

  0,75 

   7,46

   0

   1

   0,25

20,4 

  0,75 

   1,49

80,85 

   5 

  0 

počet  

počet  

počet  

počet  

počet  

počet  

Rok 2004  

Rok 2004  

Rok 2005  

Rok 2005  

Rok 2006 

Rok 2006 

 57 

  4 

   7 

  5 

   1 

  2 

 10 

  1 

   2
 

  9
 

 34 

50 

 24 

  0 

 15 

  2 

 24
 

  0
 

 21 

  3 

  30

   0

   4

   1

82 

  3 

   6

325 

  7 

  0 

96 

  1 

42 

  0 

  1 

  0 

  6 

  4 

  1
 

  5
 

25 

45 

28 

  1 

15 

  0 

32
 

  0
 

22 

  5 

   2

   1

 20

   2

15 

  0

   1

313 

13 

  0 

125 

  0 

64 

  0 

  0 

  6 

  4 

  2 

  2
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34 

54 

34 

  3 

17 

  2 

27
 

  0
 

20 

  2 

  2 

  0 

   5

  4 

  6 

  0 

   1

354 

Onkologické DG 

Neonkologické DG 

Zhoubné novotvary rtu, dutiny ústní a hltanu 

Infekční a parazitární nemoci 

  3 

  0 

% 

% 

28,4 

  0 

14,5 

  0 

  0 

  1,4 

  0,9 

  0,5 

  0,5
 

  3
 

  7,7 

12,3 

  7,7 

  0,7 

  3,9 

  0,5 

  6,1
 

  0
 

  4,5 

  0,5 

   0,5

   0

   1,1

   0,9

  1,4 

  0 

   0,2

80,5 

Zhoubné novotvary trávícího ústrojí

Nezhoubné novotvary

Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů 

Nemoci krve, krvetvorných orgánů a poruchy týkající se mechanismu imunity

Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky 

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže 

Poruchy duševní a poruchy chování

Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně

Nemoci nervové soustavy

Zhoubné novotvary prsu 

Nemoci oběhové soustavy

Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů 

Nemoci dýchací soustavy 

Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů 

Nemoci trávící soustavy 

Zhoubné novotvary močového ústrojí 

Nemoci kůže a podkožního vaziva 

Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy 

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí 

Nemoci močové a pohlavní soustavy 

Zhoubné novotvary nepřesně určených, sekundárních a neurčených lokalizací 

Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin 

Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně 

Zhoubné novotvary mnohočetých samostatných (primárních) lokalizací 

Novotvary nejistého nebo neznámého chování 

CELKEM 

16,98 19,15 77 64 86 19,5 CELKEM 

Hospic Anežky České



DALŠÍ ČINNOST
Exkurze v hospici s prohlídkou a výkladem v roce 
2006

Stáže v Hospici Anežky České v roce 2006

Poradna a půjčovna zdravotnických pomůcek

Průběžně po celý rok nás navštěvovali jednotlivci, např. 
příbuzní pacientů, malé skupiny i autobusové zájezdy 
(především SZŠ). Celkem nás navštívilo 78 skupin, tj. 
celkem 758 návštěvníků, kterým byl poskytnut odborný 
výklad. 

Významnou součástí předávání zkušeností je pořádání 
stáží pro různé skupiny osob. V roce 2006 se školilo v edukační centru hospice 123 stážistů, kteří 
odpracovali 792 dní. 

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 blízkých. Za tímto účelem 
jsme vybavili půjčovnu širokým sortimentem zdravotnických pomůcek. V roce 2006 bylo uzavřeno 119 
půjčovních smluv. Nejžádanější byly antidekubitní matrace, polohovací postele, vozíky a WC židle i po- 
jízdná. Koncentrátor kyslíku spíš na delší dobu, ale protože není v jiných půjčovnách, pacienti si ho s pov- 
děkem vypůjčují u nás. Chodítka se půjčují měně, přestože jsou po zlomenině krčku k rehabilitaci 
nezbytná.  Aktuální ceník je uveden na www.hospic.cz.
Nabízíme též možnost konzultace s lékařem tel.: 491 467 035, nebo staniční sestrou pí. Petrou Novákovou 
tel.:  491 467 037.

Pracovníci ze sociálních služeb

Studenti z církevních škol a zařízení

Ostatní laici se zájmem o hospicovou péči

Studenti sociálních, zdravotnických a psychologických škol a fakult

Celkem stážistů

17

7

19

80

123

Úvodní exkurze před zahájením praxe 123 osob
635 osobExkurse pro školy a jednotlivce

15

Hospic Anežky České
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Kavárna a čajovna

Prodejna s levnými oděvy

Karavan

V hospici nabízíme příjemné posezení nad dobrou kávou
a voňavým čajem nejen pro nemocné  a jejich příbuzné, ale
i pro širokou veřejnost. Příjemnou obsluhu zajišťují 
pracovníci hospice a dobrovolníci (tel.: 491 467 048).

V rámci prodejny umístěné v budově hospice nabízíme 
levné oděvy dovážené z Německa a Švýcarska. Dále zde 
nabízíme možnost kopírování dokumentů do velikosti A3. 
Zisk z této prodejny je určen k podpoře hospicového 
oddělení (prodejna tel.: 491 467 047).

Nabízíme možnost ubytování pro 7 osob v luxusním obytném karavanu v přímořském letovisku v Chor- 
vatsku. Informace získáte na www.ochck.cz/hacko  nebo u vedoucího hospice (tel.: 731 598 825).

 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Sociální pracovnice

Duchovní

Ošetřovatelé

Zdravotní sestry

Lékaři (částečný úvazek)

Uklízečky

Technik

Kuchařky (stravování pro pacienty HAČ,

zaměstnance OCH, peč. službu , ostatní)

Dobrovolníci

Tým pečující o 30 klientů

13

11

 5

  1

 1   

   2 

  1  

  11  

  9  

Služba v čajovně

Žehlení

Péče o pacienty

Péče o květiny

Služba v recepci

Šití a opravy

Administrativní práce

Celkem

Pomoc dobrovolníků v Hospici

  9

 6

14

 14

    1  

   4 

   35

  83 

 

Dobrovolníci jsou místní obyvatelé, kteří sympatizují s hospicem a pravidelně, ale i nárazově zde 
vypomáhají bez nároku na odměnu. Pro dobrovolníky jsme v průběhu roku 2006 připravili dvě setkání, 
kurz domácího ošetřování a volný vstup na benefiční koncert Bratří Ebenů.

Hospic Anežky České
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

FINANCOVÁNÍ

Zdravotní personál hospice si neustále zvyšuje odbornou 
kvalifikaci účastí na seminářích z oboru 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 pravi- 
delně účastní školení, kurzů a konferencí zaměřených na fund-
raising, PR, grantové a dotační řízení, účetnictví, počítače,  jazyky, 
sociální práci, dobrovolnictví 
apod.

Financování hospice je vícezdrojové - viz kapitola Přehled hospo- 
daření celé organizace. Nedílnou součást rozpočtu hospice tvoří 
dotace, granty a dary. V následujících přehledech uvádíme největší 
podporovatele hospicové péče formou darů, dotací a příspěvků v roce 
2006.

MPSV provozní dotace

instituce účel

Královehradecký kraj provozní dotace

Pardubický kraj provozní dotace

Ministerstvo zdravotnictví kurzy domácího ošetřování

Královéhradecký kraj kurzy domácího ošetřování

Ministerstvo zdravotnictví obnova vybavení poradny a půjčovny zdr. pomůcek

Královéhradecký kraj obnova vybavení poradny a půjčovny zdr. pomůcek

Nadace Jistota Komerční banky

Nadace umění pro zdraví kancelářské potřeby

obnova vybavení hospice

Konzum, obchodní družstvo klimatizační jednotka

Nadační font Most naděje čistící prostředky a léky nehrazené zdr. pojišťovnou

EU, Phare 2002 - NROS kurzy domácího ošetřování

Tříkrálová sbírka oprava a obnova vybavení

Hospic Anežky České
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DÁRCOVSTVÍ JEDNOHO DNE
Na zajištění provozu Hospice Anežky České i po započítání plateb od zdravotních pojišťoven, státu, 
klientů atd., stále ještě chybí částka přibližně 5 500,- Kč/na den. Proto jsme vyhlásili projekt Dárcovství 
jednoho dne. Následující přehled uvádí firmy a fyzické osoby, které svým příspěvkem uhradily část 
provozních nákladů jednoho nebo i několika dnů. Všem dárcům děkujeme! 

AGRO Žamberk a.s., Žamberk  AGS Bohemiastav a.s., Hradec Králové  ALIEN TECHNIK s.r.o., 
Hronov  ARMOTRADE s.r.o., Hradec Králové  ATAS elektromotory Náchod a.s., Náchod  Aveflor, 
a.s., Kopidlno  A-Z LOKOMAT s.r.o., Česká Třebová  BOCO Pardubice machines s.r.o., Pardubice  
BOHEMIA FR SYSTEMS s.r.o., Hradec Králové  BSB spol. s r.o., Broumov  CEGELEC a.s., Praha 41 

 CERTUS SPEDITION s.r.o., Sezemice  COMPO PRAHA s.r.o., Praha 3 - Žižkov  ČSAO Praha-
Černokostelecká a.s, Praha 10  Drašnar Jiří, Česká Třebová  ELBA Čechy, a.s., Dobřenice  
ENERGOLAND spol. s r.o., Srnojedy  EREBOS-podpovrch.výst. s.r.o., Malé Svatoňovice  FLUX, 
Praha 5  Frapo Trading s.r.o., Pardubice  GALEX, a.s., Hradec Králové  GEOVAP, spol. s r.o., 
Pardubice  GRUND Spinning s.r.o., Mladé Buky  HaS Lanškroun s.r.o., Lanškroun  Hayes Lemmerz 
Autokola, a.s., Ostrava - Kunčice  HNG - Czech s.r.o., Hradec Králové 4  INEX SPEDITION s.r.o., 
Trutnov 1  International Power Opatovice, a.s., Pardubice 2  KOMPAS Praha s.r.o., Praha 1  
LABSKÁ, stroj. a staveb.spol., s.r.o., Pardubice  LEPŠ, maloobchod Kamenice, s.r.o., Náchod 1  
LISOFT, a.s., Praha 8  Lužanská Zemědělská, a.s., Lužany u Jičína  MALUS s.r.o., Choustníkovo 
Hradiště  MELCO spol. s r.o., Trutnov  METZLER International s.r.o., Domažlice  MICROTHERM 
CZ s.r.o., Police nad Metují  Moto-Pol, spol. s r.o., Hradec Králové  NÁŘADÍ Beránek s.r.o., Pardubice 
 NATURAL MEDICAMENTS, Chrudim 2  NTC Stav.technika spol.s.r.o., Nové Město nad Metují  

O.K. STAVEBNÍ s.r.o., Červený Kostelec  OBIS s.r.o., Nová Paka  ORSO Lanškroun s.r.o., Lanškroun 
 OS VODOVODY A KANALIZACE, a.s., Pardubice  Pardubická tiskárna Silueta s.r.o., Pardubice 

MUDr. Pleskot Robert, Praha 1  Mgr. Poláček Martin, Hradec Králové  PRAJZKO Hronov a.s., Hronov 
 PROFI - ELRO s.r.o., Pardubice  PROGRES OCEL HK s.r.o., Hradec Králové  PROMAN s.r.o., 

Chrudim  PROTECO s.r.o., Pardubice  REGIO, projekt. ateliér s.r.o., Hradec Králové 2  ROVINA 
PÍSEK a.s., Chlumec nad Cidlinou  SATUM CZECH s.r.o., Ostrava  SEVEN K - M, s.r.o., Lanškroun
SGJW Hradec Králové s.r.o., Hradec Králové  Stavební podnik Klatovy a.s., Klatovy  SVITAP J.H.J. 
spol. s r.o., Svitavy  TESLA Stropkov Čechy a.s., Dobřenice  TUKOV spol. s r.o., Červený Kostelec 
Optika D+O, Sušice  Služby ekonom.rozvoje s.r.o., Přelouč  Vodovody a kanalizace s.r.o., Vysoké Mýto

Dárci jednoho dne v roce 2006
* *

* * *
* * *

* *
* * *

* * *
* *

* * *
* * *

* *
* * *

* *
* *

* * *
 * *

* * *
* *

* * *
* *

* * *
* * *

*  *  *
* *

* * *
* *
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* * *

Největší dárci z řad firem i fyzických osob v roce 2006
*  * *

* * *
* * *

* * *
* * * *

* * *
* * * *

* * *
* *

 * * *
* * *

* *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * * *

*

 VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o., Červená Voda  YATE s.r.o., Hradec Králové  ZS Kratonohy a.s., 
Kratonohy 

ASANACE spol. s.r.o.  Autodíly Švorc, s.r.o., Libice nad Cidlinou  Babická Helena, Praha 4  Blažek 
Ladislav  Brahová Hana, Vysokov  Bucur, s.r.o., Nové Město nad Metují  BUREŠ ART s.r.o., Horní 
Radechová  Burešová Jarmila, Trutnov  Cacková Marie, MUDr., České Heřmanice  Citibank a.s., 
Praha 6  Čančara Michal  DAMAN, spol.s.r.o.,Ostrava - Moravská Ostrava  Dámský pravicový klub, 
Praha 7  Didunyk Vít  Dolejší Marie, Praha 8  Dyntera Zdeněk, Trutnov  Foltová Milada, Hradec 
Králové 2  GAMATEC s.r.o. Náchod, Náchod  Gengela Oldřich, Praha 8  Havránková Blanka, 
Náchod  Hrdinová, MUDr., Praha 2  Chesterton ČR, s.r.o., Telč  Chmelař, Třebechovice pod Orebem  
Jídelní a Lůžkové vozy, a.s., Praha 41  Jílková Miroslava, Ing., Mladá Boleslav  Kaipr Jiří, Ing.,  
KAMAT spol. s r.o., Nové Město nad Metují  KFP, Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o., Mníšek pod Brdy  
Konzum obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí  Kotík Petr, Ing., Zlín  Kozumplík M., Brno  Kroka Štefan, 
Bohuslavice nad Metují  Kukrál Pavel, Ing., Červený Kostelec  Kvapil Miroslav, Hradec Králové 2  
Laboutková Marie, Psáry - Dolní Jirčany  Langová Jarmila, Praha 1  Liga proti rakovině Náchod, 
Náchod  LISOFT, a.s., Praha 8  Matějů Marie, Jaroměř  Matuškovičová Miroslava, MUDr., Chomutov 
4  MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o., Červený Kostelec  Most naděje - nadační fond, Praha 1 MTX 
spol.s.r.o., Praha 7  NOVOPOL a.s., Velký Třebešov  Novotná Marie, MUDr., Vysoké Mýto  Novotný 
Jan, Pohled  OMEGA TEPLOTECHNA, Praha 3  Pečinková Ludmila, Brno  Petráček Jiří, Ing., 
Hradec Králové  Popelka Josef, Hostěradice  PRETIS s.r.o., Nové Město nad Metují  PRŮMSTAV 
Náchod s.r.o., Náchod  REC, spol. s r.o., Němčičky u Židlochovic  REPARE TRUTNOV s.r.o., Trutnov 
4  Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec  Sbor církve bratrské, Česká Skalice  Schweizer Rolf, 
Ing., Náchod  Skalský Stanislav, P., Vrchlabí  Slévárna přesného lití s.r.o., Velké Svatoňovice  Steiner 
Markus, MUDr., Lázně Bělohrad  SUDOP Praha a.s., Praha 3  SUPERDISKONT, Praha 4  Šetřil Jan, 
Ing., Hradec Králové 3  Šmahovský Štefan, Praha 9  Švorc Martin, Poděbrady  Švorcová Miroslava, 
Poděbrady  Tomečková Mária, Brno  Transgas, a.s. (prostřednictvím org. ŽIVOT 90)  Vaníček 
Miroslav, Ing., Praha 5 - Stodůlky  Vávra Radek, Uherské Hradiště  Vepřek Jiří, Praha 5  Vít Milan, 
Červený Kostelec  Vojáček Vladimír, Milín  Vrana Stephen, Houston, USA  Vymazal Petr  Wágner 
Jan, Praha Horní Počernice  

 

Hospic Anežky České
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V r. 2006 nás významně podpořila tato města a obce:
* * * * * *

* * * * * *
* * * * * * *

* * * * * * * * *
* * * * *

* *  * * *
* * * * * * *

* * * * * *
* * * *

Významní dárci věcných darů:
*

Projekt dárcovské SMS

Albrechtice nad Orlicí  Bílá Třemešná  Bílý Újezd  Brandýs n/L. - Stará Boleslav  Broumov  Býšť  
Častolovice  Černilov  Červená Hora  Červený Kostelec  Česká Skalice  České Meziříčí  Dolany
u Jaroměře  Hajnice  Havlovice  Horní Brusnice  Hořiněves  Hostinné  Hradec Králové  Janské 
Lázně  Jaroměř  Jičín  Kocbeře  Kostelec nad Orlicí  Kučerov  Libňatov  Luže  Meziměstí  
Milovice  Mokrovousy  Náchod  Nemojov u Dvora Králové n. L.  Nové Město nad Metují  
Novosedly nad Nežárkou  Nový Hrádek  Police nad Metují  Přelouč  Rasošky  Rtyně v Podkrkonoší 
 Rychnov nad Kněžnou  Smiřice  Stárkov  Studenec u Horek  Studnice  Špindlerův Mlýn  

Těchlovice  Trutnov  Týniště nad Orlicí  Ústí nad Orlicí  Velké Poříčí  Velké Svatoňovice  Vítězná - 
Kocléřov  Vlčkovice v Podkrkonoší  Vrchlabí   Všestary  Ždírec nad Doubravou 

Komerční banka, a.s., Praha 1  Nadace Adra, Praha 5

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

5. 5. 2006 byl zahájen projekt Dárcovská SMS (DMS), v rámci kterého je možné ve prospěch HAČ 
zasílat dárcovské SMS. Do konce roku 2006 bylo zasláno hospici 1670 DMS, zaslaná částka na náš účet 
v roce 2006 činila zatím 23 382 Kč, ze které byl pořízen počítač pro lékaře v hospici. I nadále můžete 
přispět na zkvalitnění péče o těžce nemocné a umírající posláním SMS ve tvaru:

                                                                                                                                                                                                                                                           

        DMS HOSPICCK na číslo 87777
           Přispějete tak částkou  27 Kč, cena DMS je 30 Kč

 

PROJEKTY

Hospic Anežky České
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Vzdělávací kurzy na podporu domácího ošetřování

Kulturní program v roce 2006 pro klienty

Benefiční akce

Hospic Anežky České, realizoval v roce 2006 projekt domácího ošetřování. Cílem projektu je pořádání 
školení zaměřeného na 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 pobytů 
vypomáháme v hospici rodinám, které takto doma své blízké ošetřují. Je jim k dispozici i poradna s půj- 
čovnou pomůcek.
    V roce 2006  proběhlo 5 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 sociální 
pomoci. Celkem se v rámci  projektu proškolilo 53 osob.

V budově hospice se uskutečnila hudební vystoupení 
Mateřské školky Větrník, Speciální školy ČK, Základní 
školy Lhota u ČK, ZUŠ ČK (soubor Hlahol, flétnový 
soubor), pana Möglicha (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. Mezi významné kulturní akce pro klienty patří 
návštěva a krátké vystoupení Spirituál Kvintetu v hale 
hospice, která se uskutečnila v září 2006.

  

K VEŘEJNOSTI

Akce Kdy Výtěžek Použití

V roce 2006 jsme pořádali několik benefičních akci:

Benefiční koncert Bratří Ebenů
divadlo J. K. Tyla 137 080 Kč

 83 000 Kč

podpora domácího ošetřování15. 1. 2006

Benefiční koncert Spirituál Kvintet
Jiráskovo divadlo Hronov 10. 9. 2006 klimatizační jednotky pro HAČ

Vernisáž výstavy soutěže a koncert
"Šikovné ruce pro hospic"
Kino Luník v Červeném Kostelci

Prodej výrobků:
      21 000 Kč
Dárci:
     211 500 Kč
Nad. Divoké husy
       4 0 000 Kč

klimatizační jednotky pro HAČ

další vybavení hospice

6. 10. 2006

Hospic Anežky České



Konference paliativní medicíny

Spolupráce s médii

Z kroniky

Při příležitosti Světového dne hospiců 7. října 
2006 zorganizoval Hospic Anežky České 
certifikovanou odbornou konferenci  předních 
odborníků paliativní medicíny pro pracovníky
hospiců, lékaře, střední zdravotnický personál, 
dobrovolníky a ostatní zájemce. Témata jednotli- 
vých přednášek byla: „Důstojnost člověka z po- 
hledu bible“ Mons.Dominik Duka OP, biskup 
královéhradecký, „Hospic a paliativní péče“  
MUDr. Jan Král, „Doprovázení nemocných
a umírajících“ MUDr. Josef Drbal, „Eutanazie 
nebo paliativní péče“ prof. MUDr. Marta 
Munzarová, „Nejčastější omyly v osobním vztahu 
s pacientem“ MUDr. Marie Svatošová, „Zraněný 
uzdravovatel“ MUDr. Viola Svobodová.

Naše činnost je pravidelně zveřejňována v místním Červenokosteleckém zpravodaji i ve zpravodajích 
okolních obcí. Pravidelně dopisujeme do Novin Náchodska, Mladé fronty DNES, Rádia Proglas, 
Českého rozhlasu Hradec Králové a místních soukromých regionálních rádií. Český Rozhlas Hradec 
Králové byl v roce 2006 partnerem zmíněné benefiční akce „Šikovné ruce pro hospic“.

„..Když jsem byl mladý a volný, moje fantazie neznala hranic, snil jsem o tom, že změním svět. Když jsem 
byl starší a moudřejší zjistil jsem, že svět se nezměnil a tak jsem trochu okleštil svoje plány a rozhodl
jsem se změnit jenom svojí vlast. Ale zdá se, že to nepomohlo.
Když jsem prožíval podzim svého života, naposled jsem se zoufale  snažil něco změnit. Spokojil jsem
se s tím, že změním mojí rodinu. Bohužel. Nesnesli to.
A nyní, když ležím na smrtelné posteli, jsem, najednou pochopil. Kdybych byl změnil nejprve sebe, byl 
bych příkladem pro moji rodinu… Nikdy však není pozdě začít!“
K.
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KONTAKTY

Adresa:
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Tel.:  491 467 030
Fax.: 491 462 154
e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: http://www.hospic.cz

Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 420 121, e-mail: wajsar@hospic.cz
Vedoucí : Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 467 034, e-mail: melichar@hospic.cz
Asistentka ředitele: Petra Hebká, tel.: 491 420 121, e-mail: sekretariat@hospic.cz
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Král, tel.: 491 467 035, e-mail: lekari@hospic.cz
Vrchní sestra: Michaela Růžičková, tel.: 491 467 033, e-mail: ruzickova@hospic.cz
Staniční sestra: Petra Nováková, tel.: 491 467 037, email: novakova@hospic.cz
Sociální pracovnice: Zdena Kafková, tel.: 491 467 038, e-mail: social.prac@hospic.cz
Fundraising, P.R.: Eva Wagenknechtová, tel.: 491 420 121/27, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz
Stáže, praxe, edukační centrum: Mgr. Lenka Litomiská, tel.: 491 467 057, e-mail: litomiska@hospic.cz    

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 5000 

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj hospice:
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Háčko
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Poslání

Cíl

Další informace

Centrum Háčko podporuje svými aktivitami osobnostní rozvoj
a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých v Červeném Kostelci
a okolí. Vzdělávání je zaměřeno též na pracovníky v sociálních
a zdravotních službách.

Cíl centra Háčko je zaměřen na to, aby děti, mládež a dospělí
 v okruhu Červeného Kostelce měli možnost smysluplně trávit 
volný čas v kontaktu s vrstevníky a lidmi podobného zaměření
a aby zde nacházeli dostupnou možnost dalšího vzdělávání. 
Cílem je také zvýšit kvalitu sociálních a zdravotních služeb 
prostřednictvím certifikovaných kurzů a seminářů s aktuální 
tématikou pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních
 a zdravotních službách ze širokého okolí.

Zřizovatelem Háčka je Oblastní charita Červený Kostelec. 
Háčko je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec.
Adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma: evidovaná právnická osoba, IČO: 486 238 14
Další praktické informace najdete na stránkách www.hacko.zde.cz

Háčko bylo částečně otevřeno v listopadu roku 1999 a 
od té doby se stále rozvíjí. V současné době jsou v 
Háčku provozovány činnosti zaměřené na volnočasové 
aktivity pro děti, mládež a dospělé. Můžete navštívit 
mateřské centrum, vzdělávací centrum nebo služby 
(např. masáže, kosmetika, kadeřnictví). V neposlední 
řadě zde nabízíme i kvalitní ubytování v nových 
podkrovních pokojích s celkem 21 lůžky.

 
 

NAŠE ČINNOST



Volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé

- 
- 
- 
- 
- 

Během roku 2006 byly provozovány tyto kroužky:
cvičení maminek s dětmi
jazykové (anglický i německý jazyk)
hudební (hra na kytaru)
výtvarný (keramika)
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 - 
karneval, pálení čarodějnic, Pohádkový les, 
výstavy, Mikuláš, Živý Betlém, vánoční
a velikonoční aranžování, výstavy, cestopisné 
přednášky, sportovní klání atd.

Pro dospělé probíhaly  v Háčku po celý rok 2006 jednou měsíčně (kromě letních prázdnin)  výtvarné 
soboty např. malování na hedvábí, pletení ošatek z proutí, ubrousková technika a další. Jednou týdně  
probíhá cvičení těhotných na velkých míčích
a jednou měsíčně přednášky pro těhotné. Obojí 
vedou porodní asistentky.
Další významnou aktivitou pro děti jsou 
příměstské tábory, které pořádáme o letních 
prázdninách a jsou určeny pro děti a mládež
ve věku 6 – 14 let. V roce 2006 byl organizován  
příměstský tábor ve třech turnusech a opět měl 
velký úspěch.
V Háčku je možné si také zasportovat  např. 
sálovou hru rikoše, dráhový minigolf a půjču- 
jeme zde sportovní pomůcky (badminton, líný 
tenis, kroket, petanque, pomůcky na míčové 
hry).
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Mateřské centrum

Co v mateřském centru děláme? 

Další poskytované služby
-

- 

- 

-
-  
-  
-  
- 

Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů a jejich předškolních dětí ve věku 1 – 6 let.
Navštěvují ho převážně maminky na mateřské dovolené s dětmi. Některé přicházejí pravidelně jednou
či vícekrát týdně, jiné při špatném počasí nebo když už děti omrzí jejich vlastní domácí hračky. Podle věku 
dětí setrvávají maminky v herně různě dlouhou dobu. Větší část návštěvy dětí v mateřském centru
je vyplněna volnou hrou. Každé dopoledne je však v centru přítomna vychovatelka, která připravuje
a organizuje činnosti pro děti a hraje si s nimi.

Společně zpíváme a tancujeme, učíme se říkanky, malujeme a tvoříme z přírodních i odpadových 
materiálů, papíru či textilií. Výběr aktivit a jejich rozsah vždy záleží na konkrétním rozpoložení dětí
a jejich rodičů. Menší děti si převážně jen hrají. K dispozici mají skluzavku do bazénku s kuličkami, 
kočárky a spoustu panenek, autíček a plyšových zvířátek, malou houpačku, skákací míč a zebru, dětské 
knížky a leporela, různé dřevěné hračky a skládačky na rozvoj jemné motoriky, představivosti a zručnosti. 
Pro děti předškolního věku pořádáme pravidelné jednorázové akce, kterých se hojně účastní i se svými 
rodiči. Jedná se například o lampiónový průvod, mikulášskou nadílku, dětský karneval či Pohádkový les  
apod..

R e c  epce - občerstvení, prodej občerstvení a kosmetických 
doplňků
Edukační a vzdělávací centrum – společenská místnost pro 50  
osob, organizování vzdělávacích 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. Okolí skýtá bohatou možnost turistiky v Jestřebích 
horách, krásném podkrkonošském podhůří a návštěvy mnoha historických a zajímavých míst.
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FINANCOVÁNÍ

PROJEKT

Činnost v Háčku je  z převážné části hrazena z plateb klientů a drobných dárců. Dalšími významnými 
přispěvovateli jsou:

Děkujeme, že svou návštěvou, případně svými dary a granty, podporujete provoz Háčka – víceúčelového 
charitního zařízení.

V roce 2006 pokračovala v Háčku realizace projektu: 
Zvýšení absorbční kapacity sociálních organizací 
vzděláváním 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 sociálním vyloučením. Jsou určeny jak pro 
pracovníky, kteří přicházejí přímo do styku s klienty 
(syndrom vyhoření, základy komunikace, psychi- 

atrické minimum, komunikace a poradenské dovednosti, zavádění standardů kvality práce
do praxe, atd.), tak pro management těchto organizací (time management, cyklus seminářů zaměřen
na sociální management a vztah sociální organizace ke klientům). Kurzy probíhají v edukační místnosti 
této budovy.

Poděkování

 

Dotace a příspěvky v roce 2006

MPSV
MŠMT
MPSV a EU, Phare 2003 RLZ - NVF
Renovabis

provozní dotace - mateřské centrum
volnočasové aktivity pro děti a mládež
vzdělávání pracovníků sociálních služeb
stavební rekonstrukce Háčka
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KONTAKTY
Adresa:
Manželů Burdychových 245, 
549 41 Červený Kostelec
tel./fax: 491 465 148, 491 420 121
e-mail: hacko@hospic.cz
web: www.hacko.zde.cz, www.ochck.cz

Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 420 121, e-mail: wajsar@hospic.cz
Vedoucí: Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 465 148, mob.: 731 598 825  e-mail: melichar@hospic.cz
Vedoucí mateřského centra a volnočasových aktivit: 
Mgr. Radka Kolisková, e-mail: koliskova@hospic.cz         
Mgr. Markéta Šolcová, e-mail: solcova@hospic.cz
Vedoucí probíhajícího projektu EU: 
Mgr. Marcela Frýbová, e-mail: frybova@hospic.cz

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 9000

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj Háčka:
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Poslání

Cíle služeb

Naše činnost

-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 

-

-
-

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) ve spolupráci s Charitní pečovatelskou službou Červený 
Kostelec, Městským úřadem a Městskou policií v Červeném Kostelci a s okolními obecními úřady usiluje 
o vytvoření komplexní domácí péče.

Hlavním cílem CHOS je poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči potřebným lidem v jejich domácím 
prostředí, pomáhat nemocným zvládat jejich zdravotní handicap, dohlížet na jejich zdravotní stav. CHOS 
zajišťuje ošetřovatelské služby v takovém rozsahu, aby klienti nemuseli s námahou docházet za těmito 
službami mimo domov a nemuseli být předčasně umisťováni v různých zařízeních.   

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje řadu služeb dle potřeb občanů, úzce spolupracuje s obvodními 
lékaři z Červeného Kostelce. Služby poskytujeme jak v pečovatelském domě, tak i v domácnostech 
našich klientů. Občanům Červeného Kostelce a nejbližšího okolí nabízíme tyto služby:

odběry biologického materiálu
aplikace inzulínu 
vyšetření krve
aplikace injekcí
přípravu a podání léků
měření krevního tlaku a pulsu
hodnocení aktuálního zdravotního stavu
měření glykémie glukometrem
rehabilitační ošetřování
rozcvičování pacientů po endoprotézách a mozko-
vých příhodách
převazy bércových vředů a jiných kožních defektů 
s možností léčby biolampou
toaletu u imobilních klientů dle jejich potřeb
ošetřování stomií a permanentního katetru

Dále svým klientům zajišťujeme potřebné léky, hygienické, inkontinentní a rehabilitační pomůcky.
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V roce 2006 jsme poskytli ošetřovatelskou službu 140 klientům, u kterých jsme provedli 9 842 
návštěv.

CHOS je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma: evidovaná právnická osoba, IČO: 486 238 14
Zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec.
Další praktické informace naleznete na  www.ochck.cz/osetrovatelky

Pro veřejnost a klienty půjčujeme zdravotní pomůcky jako např. antidekubitní podložky a matrace, 
polohovací lůžka s příslušenstvím, stolky, invalidní vozíky, chodítka, hole, berle, toaletní židle, podložní 
mísy, nástavce na WC, sedáky do van a sprch, biolampy.

Prostřednictvím místního tisku  pravidelně  seznamujeme  obyvatele  se  službami  CHOS.

Farní charita Červený Kostelec byla založena 1. čer- 
vence 1992 na základě zřizovací listiny Diecézní 
katolickou charitou v Hradci Králové. 1. 11. 1993 rozšířila 
Farní charita pečovatelskou službu o službu ošetřovatel- 
skou a přesídlila do nově pronajatých prostor v novém 
zdravotním středisku v ulici Manž. Burdychových. V září 
1999 se pro občany Červeného Kostelce otevřel Dům
s pečovatelskou službou „U Jakuba" a Charitní 
ošetřovatelská služba zde zřídila pro veřejnost svoje nové 
středisko.

Další údaje o zařízení

Půjčovna

Spolupráce s médii

Historie střediska

PRO VEŘEJNOST
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FINANCOVÁNÍ

KONTAKTY

Charitní ošetřovatelská služba je poskytována na 
základě ordinace lékaře a je hrazena zdravotními 
pojišťovnami. Dále na ni přispívají drobní dárci. 
Poděkování patří všem, kteří nám pomáhají při 
fungování naší ošetřovatelské služby. Společně se 
snažíme pomoci těm, kteří nás potřebují.

     
   A d resa:

  C   HOS Červený Kostelec
  u  l . Manželů Burdychových 296
549 41 Červený Kostelec   
tel.: 491 463 550

   f a x: 491 465 327

Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 420 121, e-mail: wajsar@hospic.cz
mob.: 776 767 636,      Vedoucí: Vrchní sestra  Štěpánka Martincová, e-mail: osetrovatelky@hospic.cz     

  B   ankovní spojení - KB Červený Kostelec
  Č   . účtu: 8282670227/0100, var. s. 8001

   

  P  ř íspěvkové konto na provoz a rozvoj CHOS:
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Poslání 

Cíle služeb

Charitní pečovatelská služba (CHPS) v Červeném Kostelci pomáhá seniorům s omezenou soběstačností
a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami nebo
za pomoci blízkého okolí. Služby jsou poskytovány ve vymezeném čase v jejich domácnostech
a v pečovatelských domech. CHPS dále zajišťuje 24 hodinový dohled pro všechny zájemce z řad klientů 
pomocí bezpečnostních tlačítek napojených na tzv. Pult centralizované ochrany městské policie. Zařízení 
zajišťuje sociální služby v takovém rozsahu, aby klienti mohli setrvat co nejdéle ve svých domovech
za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. Služby CHPS jsou 
poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a to na základě dohody uzavřené mezi 
CHPS a klientem. 

Cílem je umožnit našim klientům prožívat aktivní stáří ve svém přirozeném prostředí. 
Pečovatelská služba v Červeném Kostelci plní úkoly vyplývající z požadavků klientů, přičemž má své 
priority, jako jsou např. donáška obědů, úklid domácností, nákupy dle objednávky, starost o hygienu, 
obstarávání léků a ve spolupráci s ošetřovatelskou službou dohlíží na zdravotní stav klientů. Tyto služby 
poskytuje v pracovních dnech, službu tísňové péče poskytuje nepřetržitě. 

Stále významnější součástí nabídky služeb 
CHPS je poskytování poradenství a příprava 
volnočasových aktivit jako jsou společenské
a kulturní akce, kroužky, módní přehlídky, 
cvičení, přednášky, besídky, výlety... 
Pracovníci podporují aktivní prožívání staří 
klientů a uspokojování jejich potřeb 
vyplývajících z jejich věku a zdravotního stavu.

CHPS ve spolupráci s Charitní ošetřovatelskou 
službou Červený Kostelec, Městským úřadem 
a Městskou policií v Červeném Kostelci
a s okolními obecními úřady usiluje o vytvoření
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komplexní domácí péče. Ke komplexnosti velmi přispívá zavedení služby tísňového volání. Díky tísňové 
péči je každý klient ve své domácnosti napojený 24 hodin na linku pomoci, což zvyšuje jeho pocit bezpečí 
a jistoty a podporuje možnost jeho setrvání v domácím prostředí. 

Charitní pečovatelská služba v Červeném Kostelci (dále jen CHPS) poskytuje  péči osobám, které mají 
sníženou schopnost zajistit si sami osobní péči nebo užívání veřejných míst a služeb včetně udržení 
kontaktu s komunitou a rodinou, uplatňování práv a nároků. Toto si nemohou zajistit ani s pomocí rodiny 
či jiných blízkých osob. Jedná se především o tyto skupiny: senioři s omezenou soběstačností a dospělé 
osoby s tělesným postižením nebo s kombinovaným postižením.

CHPS poskytuje služby v domácnostech klientů průměrně pro 170 osob na území města Červený 
Kostelec a v jeho spádové oblasti. O zavedení pečovatelských služeb rozhoduje vedoucí CHPS. 
Rozhodujícím kritériem pro poskytování služeb je, zda zájemce pečovatelskou službu potřebuje. CHPS 
poskytuje své služby také ve dvou domech s pečovatelskou službou v Červeném Kostelci s kapacitou 53 
obyvatel. Ubytování se poskytuje přednostně občanům města Červený Kostelec, v případě volné kapacity 
i obyvatelům okolních obcí. O přijetí do domu 
s pečovatelskou službou rozhoduje bytová 
komise při Městském úřadu v Červeném 
Kostelci.

Respektujeme a podporujeme:
důstojnost a soukromí
 jednání na partnerské úrovni, možnost 
volby
soběstačnost a seberealizaci

Pracovníci při práci s klienty využívají 
schopnost empatie a trpělivého naslouchání. 
Jednají s klienty na partnerské úrovni,

Cílová skupina

Principy poskytování sociálních služeb

 - 
 -

 - 
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podporují jejich samostatnost. Ke všem klientům se snaží přistupovat rovnocenně, všem umožňují 
využívat jednotnou nabídku služeb, přičemž s každým klientem plánují rozsah služeb individuálně
s ohledem na jeho specifické potřeby. Usilují o zapojení klientů do společnosti  (pořádají kulturní akce, 
besídky, výlety...). Posilují v nich vědomí, že jsou stále potřební, že je o ně zájem, že jsou součástí lidské 
společnosti. Při návštěvách klientů v jejich domácnostech se pracovníci snaží, aby zachovávali soukromí 
a místní letité zvyklosti. V zájmu komplexnosti služeb spolupracují s rodinou klienta, s lékaři,
s ošetřovatelskou službou, s úřady a dalšími osobami a institucemi.

Charitní pečovatelská služba je střediskem
Oblastní charity Červený Kostelec,
5. května 1170, 
549 41 Červený Kostelec

Právní forma: evidovaná právnická osoba
IČO: 486 238 14
Údaje o platbách a podrobný seznam posky- 
tovaných služeb jsou shrnuty v aktuálním ceníku 
(viz. www.ochck.cz/pecovatelky)

Kapacita zařízení je 53 lůžek pro klienty
v domechs pečovatelskou službou, roční 
průměrný počet klientů v terénu je cca 170 osob. 
Ubytování návštěv klientů v domech 
s pečovatelskou službou je v omezené míře 
možné.

Zařízení usiluje o udržení a růst kvality 
poskytovaných služeb. Pracovníci se řídí  
Listinou práva svobod, dalšími obecně platnými předpisy a podle požadavků Standardů kvality sociál- 
ních služeb. Klienti a jejich blízké osoby se mohou ke kvalitě péče vyjadřovat přímo v komunikaci

Další údaje o zařízení
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s personálem nebo mohou podat ústní či písemnou stížnost (do schránky ve vstupní hale DPS U Jakuba 
nebo poštou na adresu zařízení k rukám vedoucí CHPS). Stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího 
doručení na CHPS. Podrobný postup pro podávání a vyřizování stížností obdrží naši klienti při sjednávání 
služeb, dále je vyvěšen ve vstupní hale DPS U Jakuba nebo Vás s ním na požádání seznámíme (žádejtena 
níže uvedených kontaktech CHPS). 

Pečovatelská služba je  z převážné části hrazena z plateb klientů. Dalšími významnými přispěvovateli 
jsou:

Dále na provoz přispěly obce Zábrodí, Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou. V neposlední 
řadě přispívají i jednotlivci.
     Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dobrém fungování naší pečovatelské služby, patří naše 
poděkování.

26. ledna - p. Hepnar, lidový léčitel, přednáška „Umíme správně a zdravě žít?“
15. února - přednáška pana prof. Šolce o historii Červeného Kostelce, doplněná kronikami
a vyprávějí p. Nermutě o vzniku místního zpravodaje doplněné o fotografie
22. března - přátelské posezení s velkým hercem p. Josefem Hruškou /92 let/, vzpomínání na chvíle, 
kdy začínal hrát i na humorné příběhy z jeho kariéry. Nechyběla ani ukázka z některých jeho divadelních 
her ani fotografie. /45 posluchačů/
29. března - výstava VÍTÁNÍ JARA - výstava kraslic a výšivek z České republiky i cizích zemí ze sbírky

FINANCOVÁNÍ 

DALŠÍ ČINNOST
Nejvýznamnější akce v pečovatelském domě U Jakuba za r. 2006:

 

Dotace a příspěvky v roce 2006

instituce účel
Královéhradecký kraj
Městský úřad Červený Kostelec

Tříkrálová sbírka

provozní dotace
provozní dotace

zlepšení dostupnosti pečovatelských služeb v terénu

35

Charitní pečovatelská služba



p. Anny Rusové, ukázka zdobení kraslic
30. března - pohádka JIRKA A KOUZELNÁ HŮLKA – při příležitosti 15ti let literárně-dramatické 
výchovy ZŠ V. Hejny v Č. Kostelci – nacvičili žáci pohádku na motivy K. J. Erbena v režii a úpravě Sylvy 
Pavlíkové
24. února - hudba Vladimír Kábrt s dcerou, předtančení tanečnice z obou peč. domů na country tanec 
Zuzana, zpěv Eva Ošmerová /J. Horáková/, zpěv Helena Vondráčková – Červená řeka /L.Vlčková/, 
doktor Pitkinová – Jar. Horáková,taneční skupina Ballare ze Rtyně v Podkrkonoší pod ved. p. Kašparové, 
vyhlášení nejlepší masky večera, bohatá tombola /okolo 70 klientů, svoz i z terénu/
21. dubna - Oslava k pěti letům pečovat. domu 
24. dubna - besídka VÍTÁNÍ  JARA – vystoupily děti ze ZUŠ Červený Kostelec – pěvecký soubor 
HLAHOL pod vedením p. uč. Hanušové L. a taneční kroužek pod vedením paní uč. Šourkové
25. dubna - divadelní představení červenokosteleckých ochotníků Z pohádky do pohádky
pod vedením pana Klepáčka /účinkuje 17 herců/ - účast 60 klientů
4. května - divadelní představení, vystoupily děti z dramatického kroužku ze Rtyně v Podkrkonoší
pod vedením p. Vlkové
9. května - besídka ke dni matek, účinkovaly děti ze ZŠ Č. Kostelec-Lhota
17. května - divadelní představení Rómeo a Julie a kramářské písně a balady, režie: Kretschmer, 
hrají: v podání obyvatel DPS  U Jakuba a pečovatelek
29. května - výtvarný kroužek – věnečky z pomněnek
31. května - besídka - vystoupily děti z MŠ Větrník a děti ze Speciální školy z Č. Kostelce
31. května -  beseda na téma: “ Co nás trápí a zajímá“ s poslancem p. Ing. Jiřím Hanušem
9. června -  hudební odpoledne ABECEDA HVĚZD – vystoupili známé mažoretky „KOPRETINKY“ 
z peč. domu U JAKUBA, skupina „KVÍTKA“ s módní přehlídkou, pan Středa s veselými příběhy, hrála
se hra „Nikdo není dokonalý“, celé odpoledne nám zpříjemňoval Vlad. Kábrt s dcerou
13. června - výlet pro účastníky pravidelných kondičních cvičení - vyhlídka nad Rtyní v Podkrkonoší, 
skalka Bohdašín a Malé Svatoňovice + cukrárna u p. Kábrta
29. června - Odborná zdravotní přednáška týkající se bolesti páteře, svalů, kloubů /altrozy/, 
revmatismu - osteoporózy /možnost měření hladiny krevního cukru a krevního tlaku
28. srpna - výlet na Hořičky na Barunčinu vyhlídku, prohlídka malebné vesničky Brzice
12. září - ve společ. místnosti divadelní představení NEJSTARŠÍ  ŘEMESLO – režie: Jana Jančíková, 
hrály: Lelková J., Janouchová L., Jančíková J., Hořejší M., Langrová M.
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18. září - schůzka se zástupci města v peč. domě  /Ing. Tošovský, Cejnar, Vondrová/
20. září - výtvarný kroužek – výroba výrobků pro soutěž „Šikovné ruce pro HOSPIC“
26. září - celodenní výlet do malebných míst našeho okolí
13. října - návštěva výstavy „Šikovné ruce pro Hospic“ v Háčku /i naše výrobky/
24 .října - návštěva podzimní výstavy /ovoce, zeleniny, hub, suš. květin…/ ve Slatině nad Úpou
26. října -  hudební odpoledne MOŽNÁ PŘÍJDE I KOUZELNÍK
31. října -  výlet do Malých Svatoňovic – cukrárna Vlad. Kábrta
6. prosince -  účast na anketě „Pečovatelka roku 2006“ Praha, Novoměstská radnice
8. prosince - vánoční besídka – kouzlo Vánoc
13. prosince - vystoupil pěvecký soubor ZÁBOJ pod vedením sbormistra p. Šolce
21. prosince -  MŠE SVATÁ 

Pod záštitou  ministra práce a soc. věcí ČR Petra Nečase se konal 6. 12. 2006 v Praze 2 na Novoměstské 
radnici 5. ročník slavnostního vyhlášení celostátního ocenění „Pečovatelka roku “. Několikačlenná 
porota vybrala  pečovatelky za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou sociální službu v oboru 
pečovatelství. Mezi deseti oceněnými z celé České republiky a jako jediná z celého 
Královéhradeckého kraje získala titul 
„Pečovatelka roku 2006“ paní Renata 
Drapačová, pečovatelka naší Charitní 
pečovatelské služby z Červeného Kostelce při 
Oblastní charitě Červený Kostelec. Vzhledem
k tomu, že toto ocenění získala již čtvrtá 
pečovatelka z kolektivu našich pečovatelek, 
považujeme toto ocenění za velký úspěcha 
povzbuzení do naší další práce. Neníto vůbec 
jednoduché obstát v této konkurenci 
pečovatelek z celé republiky. Tato skutečnost je 
ukazatelem toho, že naše město má skutečně 
kvalitní a velice obětavé pečovatelky, které

K VEŘEJNOSTI
Celostátního ocenění „Pečovatelka roku“
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tuto práci nepo važují za zaměstnání, 
aleza poslání. Paní Drapačová byla 
následně zveřejněna v přímém přenosu 
České tele vize v pořadu Sama doma.

Česká televize natočila pro pořad Barvy 
života s paní redaktorkou Retkovou 
záznam ze života v pečovatelském 
domě U Jakuba. Tento příspěvek bude 
uveřejněn 20. 4. od 9,00 hod. Natáčení 
bylo velmi příjemné a milé. První 
záznamy se odehrály v  terénu u našich 
klientů a dále v pečovatelském domě byl 
natočen průběh výtvarného kroužku

a tanečního kroužku seniorek na který navázal rozhovor s vedoucí pečovatelské služby.

Poděkování našim pečovatelkám: 
Čím více člověk stárne, tím více pociťuje závislost na těch druhých. Ještě, že máme pečovatelskou službu 
s pečovatelkami, které část svého života zasvětily péči o druhé. Díky těmto vzácným a úslužným ženám, 
které nejenže pečují o zdárný chod těchto domovů s pečovatelskou službou, ale starají se i o vhodné 
vyplnění volného času klientů, jako jsou kroužky, přednášky, kulturní programy, taneční zábavy, 
společenské hry, zájezdy, návštěva  různých vzácných hostů, kulturních pracovníků i celých souborů
a vždy s nezbytným úsměvem a pohodou dovedou těmto lidem zpříjemnit jejich stáří a zahnat chmurné 
myšlenky do pozadí. I já sám osobně pociťuji jejich ochotu a snahu, třebas býť jenom při dovážení 
chutného jídla prakticky až do domu.
     A proto bych chtěl z tohoto místa poděkovati Vám všem, tak vzácným pečovatelkám za kladný přístup 
a vždy milý úsměv, kterým nám dodáváte další chuť do života. Ať pevné zdraví Vás na této chválihodné 
cestě stále provází. Čest Vaší práci !!!!!
                                                                                                                                                   Otto Středa

Televizní přenos z pečovatelského 
domu

Z kroniky
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    KONTAKTY

    

  
     
     

 Adresa:
     ul. Manželů Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec
     tel./fax: 491 465 327
     linka pomoci: 608 224 041
     e-mail: pecovatelky@hospic.cz
     web: http://www.ochck.cz / Charitní pečovatelská služba

     Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 420 121, e-mail: wajsar@hospic.cz
     Vedoucí střediska: Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327, e-mail: pecovatelky@hospic.cz

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

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHPS:
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….vzpomínám a lituji, že to tak brzy skončilo. Dokázali jste mi po letech, že jsem tady a  že jsem platný 
člen společnosti a ještě jsem nezapomněla komunikovat a umím se začlenit i pobavit. Ten cit, který jste ve 
mně uvolnili a který jsem myslela, že už ve mně odumřel, se zvolna probudil a vyzařuje….
(úryvek z dopisu klientky)

Domov sv. Josefa si připomněl 7. prosince 2006 
již páté výročí od svého vzniku. Celých těchto 5 
let bylo naplněno  každodenní službou našim 
blízkým, kteří nemají tolik štěstí jako převážná 
část populace, ale naopak je postihla vážná 
choroba, a to mnohdy již v mladém a produktiv- 
ním věku. Tam, kde fyzické síly schází, přichází 
síla jiná, síla k pomoci, síla k oběti, síla k poro- 
zumění. To vše doplněno a podpořeno pokorou 
vytváří v našem Domově prostředí, které je 
člověku vlastní, ve kterém nachází sílu k radost- 
nému životu lidé potřební, lidé nemocní dosud 
nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou.
Za uplynulých pět let si Domov sv. Josefa získal 
pověst zařízení, které pečuje o své klienty na 
vysoké odborné úrovni v přátelské atmosféře, 

naplněné úctou a láskou k bližním. Jsme stále jediné zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje v naší 
zemi komplexní péči nemocným roztroušenou sklerózou. Máme zájem na tom, aby zde všichni žili 
důstojný a aktivní život. Domov sv. Josefa nejenom poskytuje útočiště nemocným a potřebným, což je
a vždy bude naším prvořadým úkolem, ale také nabízí smysluplné povolání těm, kteří jsou zde 
zaměstnaní. Rekonstrukcí, která zde probíhala v uplynulých letech, se podařilo také zachránit a zvelebit 
historicky  cennou, památkově chráněnou budovu Domova sv. Josefa.

Domov sv.Josefa v Žirči u Dvora Králové n.L.- komplexní péče o lidi nemocné roztroušenou 
sklerózou trvá již pět let

Domov svatého JosefaDomov svatého Josefa
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NAŠE  POSLÁNÍ

NAŠE CÍLE 

Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické a sociální zařízení, které zajišťuje lidem nemocným 
roztroušenou sklerózou (RS) a jejich blízkým osobám podmínky pro důstojný, plnohodnotný a kvalitní 
život, a to jak samotnou komplexní péčí v DSJ, tak poskytováním poradenských služeb ohledně domácí 
péče o lidi nemocné nejen roztroušenou sklerózou. 
Prioritou je poskytování komplexní péče zahrnující zejména:

zdravotní, rehabilitační a sociální péči
psychoterapii a duchovní péči
arteterapii, ergoterapii (léčba uměním a tvořivou činností)
kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity včetně poznávacích výletů a tradičního sportovního        
dne
aktivní zapojování veřejnosti formou dobrovolné  pomoci včetně spolupráce při zajišťování 
kulturních a vzdělávacích programů a akcí pro klienty

Hlavním cílem je umožnit důstojný život nemocným roztroušenou sklerózou, kteří pobývají přechodně či 
trvale v Domově sv. Josefa. Dalším cílem je posílení schopnosti pečujících osob v domácím prostředí, aby 
mohly dlouhodobě pečovat o nemocné RS a celkové zvýšení možností nemocných zapojit se do běžného 
života společnosti.

hodnota lidského života
pomoc člověku
tolerance, respekt a rovné příležitosti
týmová práce
důvěra
domácí přátelská atmosféra
profesionální péče zahrnující veškeré aspekty potřeb člověka
vytrvalost a odvaha

•
•
•
•

•

Naše priority
•
•
•
•
•
•
•
•
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O roztroušené skleróze

Současnost

•

•

•

Roztroušená skleróza (RS) je progresivní 
degenerativní onemocnění centrálního 
nervového systému. Jde o jedno z nej- 
vážnějších neurologických onemocnění, 
které se začíná znenadání projevovat 
zpravidla mezi 20. a 40. rokem života a na 
které není dosud znám žádný opravdu 
účinný lék. Poškozením nervového sys-
tému postupně dochází k nehybnosti 
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 rodiči u ženatých a vdaných mnohdy 
dochází k rozpadu manželství. Jejich situace je v naší zemi velmi nedostatečně řešena. Tito vesměs mladí 
lidé se ocitají v domovech důchodců nebo putují z jedné léčebny do druhé. Domov sv. Josefa nabízí 
důstojné řešení lidem, kteří se dostali do velmi těžké životní situace a jsou vystaveni nelehkému boji
s nepřítelem v podobě nemoci  roztroušená skleróza.

V současné době pečujeme o klienty na 3 odděleních, každé má kapacitu 14 lůžek. Stará se o ně vyškolený 
zdravotnický a ošetřovatelský tým pracovníků 24 hod. denně. Odbornou péči se maximálně snažíme 
sladit s atmosférou domova.

oddělení pro trvalý pobyt – pro nemocné, kterým chybí funkční rodinné zázemí a jsou odkázáni 
na cizí pomoc
oddělení pro zdravotní pobyt – na 2 až 3 měsíce, důraz je kladen na rehabilitaci a nácvik 
sebeobsluhy
oddělení pro krátkodobý pobyt – pobyt na 1 až 3 týdny zaměřen na rehabilitaci, je určen zejména 
pro nemocné v domácím ošetřování, cílem je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek
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Terapeutické programy a volnočasové aktivity

•  
•  
•  

O blaho 42 uživatelů se stará:

Našim klientům poskytujeme nejen základní zdravotní péči, ale nabízíme také širokou škálu terapeu- 
tických programů a volnočasových aktivit, které napomáhají nemocným uvědomit si svou vlastní 
hodnotu a aktivně se zapojit do svého léčebného procesu. V roce 2006 probíhaly tyto programy:

 psychoterapie (pravidelně 1x týdně skupinová a 1x týdně individuální)
 ergoterapie (léčba tvořivou činností)
 duchovní doprovod (1x týdně dochází kněz k rozhovorům s klienty, 1x týdně je v DSJ mše svatá)

Našim klientům nabízíme i možnost účastnit se 
poznávacích výletů do blízkého okolí. Oblí- 
benými cíli jsou hospitál Kuks, ZOO, Braunův 
Betlém, Babiččino údolí, jindy se vypraví za 
kulturou do Hradce Králové, Dvora Králové či 
Jaroměře. Kulturní zážitky nabízíme také v Domo- 
vě (viz. dále). Příjemné chvíle tráví naši klienti 
v parku, kde v létě mohou cvičit, rehabilitovat, 
relaxovat, obědvat nebo hrát na kytaru. Tradicí se 
stal i sportovní den v parku, který pro naše klienty 
počátkem měsíce června chystají zaměstnanci 
Domova. Velmi oblíbené a našimi klienty hojně 
využívané jsou nákupy v nedalekém Dvoře 
Králové nad Labem.

15 zdravotních sester (12,25 úvazků)
22 ošetřovatelů (19 úvazků)
7 fyzioterapeutů + 1 pracovník vodoléčby (6,35 + 0,75 úvazku)
3 lékařů (1,2375 úvazku), 1 ergoterapeutka
2 uklízečky (1,875 úvazku)
2 pradleny (1,5 úvazku)
1 údržbář a na stránce č. 52 uvedení vedoucí a administrativní pracovníci
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Obložnost (% ) 2003 2004 2005 2006
Leden                          91,5 97,6 82,9 71,5
Únor                          94,9  100,0 79,4 80,4
Březen                          97,9  100,0 67,7 69,9
Duben                          95,2  100,0 64,7 86,4
Květen                         97,4 81,5 81,3 94,4

                       96,7 95,1 95,1 96,5Červen  
             98,6 96,2 99,5 97,5Červenec

Srpen                          99,5 94,2 95,0 88,4
                         97,9 74,8 85,8 97,1Září
                         97,7 76,2 81,6 92,9Říjen

Listopad              96,2 71,4 80,2 72,7
           100,0 84,1 71,7 78,7Prosinec

Přehled přijatých uživatelů dle krajů (počet v r.) 2003 2004 2005 2006
                                                                         14  32  33   34Praha

                                             Středočeský kraj     22  37  43   37
                                                               2    6    7     7Jihočeský kraj

                                                          Plzeňský kraj     3    1    3     1  
                                             Karlovarský kraj       1    1    1     2

                                                         Ústecký kraj       2    4    3     6
                                                       Liberecký kraj    10    9    9         15   

                                              Královéhradecký kraj    32  44  39   48
                                               Pardubický kraj   14  22  22   19                                                          Kraj Vysočina    4    6    6     8                                              
     Jihomoravský kraj   3    6    6   12                                               

    3    6  10     9Olomoucký kraj                                            
   1    1    3     2Moravskoslezský kraj                                         

Zlínský kraj                             3    3    2     2                                   
                        114      178      187 202Celkem
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Věkové rozložení uživatelů
          21 – 30    31 – 40     41 – 50     51 – 60     61 – 70     71 – 80     81 - 90     91 - 100věk uživatelů

počet uživatelů   4       18           50    80       44            4    2        0

Délka pobytu uživatelů
do 14 dnů            do 1 měsíce             do 2 měsíců

         13                       55                  134
 
Celkem bylo za r. 2006 hospitalizováno 202 klientů, z toho 140 žen a 62 mužů.
Do nového roku jich přešlo 17  z přechodných pobytů a 14 z trvalých pobytů.
Průměrný věk klientů přechodných pobytů za r. 2006 je 53 let.
 

  Institut bazální stimulace – školení bazální stimulace pro zdravotníky
 96 stážistů, 598 stážových dnů

 21 skupin v celkovém počtu 450 lidí

V roce 2006 se v Domově konal velký počet cestopisných a vzdělávacích přednášek, mnoho koncertů, 
divadelních, loutkových a tanečních představení, představení dětí ze základních a mateřských škol
v okolí, výtvarné dílny a vernisáže.
Další významnou aktivitou je pořádání benefičních akcí na podporu a rozvoj Domova.

Přehled benefičních akcí                 výtěže  k                                         využití výtěžku
                              Rozvoj a zkvalitnění služeb v DSJTříkrálová sbírka                57 636,- Kč      
                              Provoz a rozvoj služeb v DSJNaděje pro Josefa                57 285,- Kč      
                             Nákup transport. a koupacích vakůKoncert Gentlemen Singers     32 840,- Kč      
                              Dodláždění před vstupem do DSJSvatoanenské slavnosti 2006   114 989,- Kč      
                             Transportní a zvedací zařízeníKoncert skupiny PANGEA     66 812,- Kč      

Edukační centrum – aktivity v roce 2006

Semináře:
Stáže:
Exkurze:

Benefiční akce

Domov svatého Josefa
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K VEŘEJNOSTI
Park a Dům v Zahradě

Svatoanenské zahradní slavnosti 

Součástí areálu DSJ je též park, jenž se rozkládá na ploše 1,6 ha. Je zařazen do kategorie přírodně 
krajinářských 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, obědvat, shlédnout různá kulturní 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.

Jednou z mnoha kulturních aktivit, které Domov pořádá, jsou tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti, 
aneb slavnosti bez bariér (vždy v sobotu po sv. Anně 26. 7.). Je to největší prezentační a  benefiční akce, 
která oslovuje širokou veřejnost a seznamuje ji s činností Domova sv. Josefa. Slavnosti se konají v celém 
areálu Domova, v kostele, na nádvoří a v parku, všechny prostory jsou samozřejmě bezbariérové. 
Návštěvníkům je po celé odpoledne a večer nabídnut pestrý kulturní a zábavný program (poutní mše 

svatá, koncerty, divadelní představení, 
dětský zábavný koutek), včetně prezen- 
tace chráněných dílen a lidových řeme-
sel. Po celou dobu slavností probíhá Den 
otevřených dveří v Domově. Tato akce 
má též velkou mediální podporu 
a každý rok se jí účastní i zástupci z řad 
různých zdravotnických organizací. Pro 
Svatoanenské zahradní slavnosti je 
typická přátelská a pohodová atmosféra, 
která přirozeně přispívá k prolamování 
bariér mezi světem lidí zdravých
a zdravotně postižených. V roce 2007 se 
Svatoanenské zahradní slavnosti usku- 
teční v sobotu 28.července.
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Spolupráce s dobrovolníky
Nezisková organizace se neobejde bez obětavé pomoci dobrovolníků. Dobrovolníci pravidelně 
navštěvují naše klienty jako pomocníci na odděleních, 
při doprovodech na výlety, procházky či nákupy, ale 
také v zahradě, parku a při organizování kulturních 
akcí. Nemalá pomoc dobrovolníků probíhá i při práci 
klientů v ergoterapeutické dílně a pracovní terapii. 
Kontakt s dobrovolníky jsme navázali již od  vzniku 
DSJ a spolupráce s nimi se stále rozvíjí. Nadále 
úspěšně pokračuje i spolupráce s dobrovolnickým 
centrem Arnika ve Dvoře Králové nad Labem. Jako 
výraz toho, jak moc si pomoci dobrovolníků vážíme, 
pořádáme setkání dobrovolníků s občerstvením nebo 
opékáním u táboráku a poděkováním za jejich účast na 
rozvoji a fungování Domova.

Přehled  dobrovolníků
                    19Pravidelní       
                    10Občasní           
                    30Jednorázoví    

Jako součást nestátní neziskové organizace poskytující zdravotní
a sociální služby včetně služeb ubytovacích se dlouhodobě potýkám
s finančními nedostatky. Náročnost, rozsah a potřebnost námi 
poskytované péče si nepochybně zasluhuje lepšího finančního ocenění 
a ohodnocení, než tomu je doposud. Finanční prostředky získáváme
z několika zdrojů, zejména  ze systému veřejného zdravotního 
pojištění, z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
zdravotnictví, Královéhradeckého kraje, dalších krajů, měst, obcí a v 
neposlední řadě rovněž od firemních a individuálních dárců. Bez 

FINANCOVÁNÍ
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pomoci těchto dárců by nebylo prakticky možné zajistit 
péči v potřebné kvalitě a rozsahu. Je nutno zmínit také 
přímé platby našich klientů. Netvoří rozhodující položku, 
nicméně nový zákon o sociálních službách, který vstoupil 
v platnost 1. 1. 2007, přinesl zásadní změnu v tom, že 
finanční prostředky určené k pomoci a podpoře fyzických 
osob v nepříznivé sociální situaci jsou poskytovány přímo 
těmto osobám ve formě příspěvku na péči a každý 
příjemce má možnost rozhodnout, kdo mu potřebnou 
sociální službu poskytne. Rozvojové programy se 
snažíme financovat také pomocí různých grantů, 
oslovujeme nadace, žádáme o finanční prostředky ze 
strukturálních fondů EUz Norských fondů, pořádáme 
benefiční akce.

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 2006 přibližně 3700 jmen. 

U příležitosti významnějších událostí, jako jsou např. 
Svatoanenské slavnosti či benefiční koncerty, jsme 
vydali více než desítku tiskových zpráv. Několik 
desítek článků o Domově vyšlo i v novinách, 
časopisecha regionálních listech. Během roku jsme 
prohlubovali vztahy zejména s regionálními médii, 
kde bychom zvláště rádi uvedli Deníky Bohemia, MF 
Dnes, rádia Proglas, Metuje, OK a Český rozhlas 
Hradec Králové. Velmi významná byla návštěva 
štábu České televize, která k pátému výročí vzniku 
natočila a odvysílala dokument o Domově.

Spolupráce s dárci a firmami

Spolupráce s médii
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Oficiální sponzorem Domova se od roku 2004 stala firma MSM, spol.s r.o., Příbram se svými 
inkontinentními pomůckami Attends. Jsme  vděčni nejen za jejich finanční a hmotou pomoc, ale i za 
rozsáhlou propagaci a podporu našich aktivit.

Aktiva Consulting s.r.o., Hradec Králové  ALEMA Lanškroun a.s.  Annonce k.s., Praha  Antonín 
Šlesinger s.r.o., Jablonné n. O.  APA Hradec Králové s.r.o.  Autobox BMC s.r.o., Pardubice  AutoQualt 
s.r.o., Choustníkovo Hradiště  BL s.r.o. (sklárny Bydžov), Nový Bydžov  BOCO Pardubice machines 
s.r.o.  BONUS Železnice s.r.o.  BORTA PJ CZ s.r.o., Pardubice  BOSS s.r.o., Vysoké Mýto  CAV s.r.o, 
Hradec Králové  Cesorg Plus, Hradec Králové  CS CABOT s.r.o, Valašské Meziříčí  CS 
FINANCOVÁNÍ GROUP s.r.o., Pardubice  Čásenský – Hlavatý s.r.o., Hradec Králové  Dřevařské 
závody Vysoké Veselí s.r.o.  ED – EURO s.r.o., Hradec Králové  EGO 93 s.r.o., Chrudim  EKG s.r.o., 
Hradec Králové  HEBA CZ s.r.o., Jičín  HRÁBEK s.r.o., Broumov  IMUREX s.r.o., Rtyně v 
Podkrkonoší  Jídelní a lůžkové vozy a.s., Praha  KD PRAGMA a.s., Praha  KOFTEX s.r.o., Hradec 
Králové  Kooperativa pojišťovna a.s., Praha  Lesy České republiky, Hradec Králové  LINDE Praha 
a.s.  LINE ART s.r.o., Praha  LUDUS s.r.o. Praha  MALUS s.r.o., Choustníkovo Hradiště  Martin 
Arnošt, Pardubice  MERO ČR a.s., Kralupy n. Vltavou  OMEGA Teplotechna, Praha   PRO.MED.CS 
Praha a.s.  RENE s.r.o., Hradec Králové  SMP CZ a.s., Praha  Stavby silnic a železnic a.s., Praha   
TEZA s.r.o., Česká Třebová  TNS AISA s.r.o., Praha  

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 přibližně 8.000,- Kč. Výše 
uvedené firmy uhradily část provozních nákladů jednoho dne nebo i několika dnů, a to  podle svých 
finančních možností. 

ACI-AUTO COMPONENT  INTER s.r.o., Praha  Belošovič Svetozár, Praha  Bluma Aleš, 
D.S.M.OLJ:, Prof. Dr., Velké Přílepy  ČEPS a.s., Praha   Exportní garanční a pojišťovací společnost 
a.s., Praha  GALEX a.s., Hradec Králové  Gengela Oldřich, Praha  Hitzger Jan, Praha  International 
Power Opatovice, Pardubice  ISOLIT BRAVO s.r.o., Jablonné n. O.  Jirsa František, Praha  Kašpar 
Jan, Ústí n.O.  Kimberly – Clark s.r.o. Jaroměř  Kinský František, Kostelec n. O.  Kolomý Vladimír, 

DÁRCI JEDNOHO DNE
* * *

* * *
* *

* * * *
* * *

* *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * * *

* * *
* * * *

* *

Další významní dárci (s darem nad 10 tis. Kč)
* *

* *
* * * *

* * *
* * *
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Úvaly  KOVOTEX  Králová Eva  Kubát Jan, Praha  Kuslová Milada, Buštěhrad  Marázová Jarmila, 
Břeclav  Nadace Divoké Husy, Praha  Nadace CHARTY 77, Praha  Nadace Občasnkého fóra, Praha  
Nadační fond Ludmila, Praha  Nosek Jan, Liteň  Novotný Tomáš, Praha  Novotný Vladimír, Jičín  
PACTUM s.r.o., Praha  Poulová Jana, Černošice  Samal Pavel   Sedlář Jiří, Hodonín  Siemens s.r.o., 
Praha  Stříbrná Jana  TMT s.r.o., Chrudim  TP Holding a.s., Praha  Transportservis s.r.o., Beroun  
Vambera František, Pec p. Sněžkou  Vlach Pavel, Praha

Město Brandýs n.L. – Stará Boleslav  Město Dvůr Králové n.L.  Město Jaroměř  Město Jičín  Městská 
část Praha 3  Městská část Praha 14  Obec Doubravice  Obec Černilov  Obecní úřad Staré Město
u Moravské Třebové  Statutární město Kladno

HELP CENTRUM s.r.o., Mělník  IWAP, Praha (Mezinárodní asociace žen v Praze)  Nováková 
Ludmila, Praha  TIBA a.s., Dvůr Králové n.L.  TIPSPORT, Praha

                                                              p rovozní dotaceMPSV
  provozní dotaceKrálovéhradecký kraj                                      

   provozní dotacePardubický kraj                                     
  rekonstrukce bývalé oranžerieKrálovéhradecký kraj                                      

                                                  transportní a zvedací zařízeníSiemens
               Královéhradecký kraj                        Svatoanenské  zahradní slavnosti
               rehabilitační aktivity pro klienty DSJNadace Charty 77 (Konto bariéry)

                           volnočasové aktivityMinisterstvo zdravotnictví
                               transportní a zvedací zařízeníMPSV                                 
                             Siemens                      antidekubitní matrace
                            vydláždění části cesty za DSJVize 97                       
                             transportní a zvedací zařízeníNadace Divoké husy           
                         Nadace Občanského fóra   restaurování vstupních dveří

* * * * *
* * * *

* * * *
* * * *

* * * * *
*

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

* * * *
*

Věcní dárci
* *

* *

Podpořené projekty v roce 2006

 

 

PROJEKTY
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ZÁVĚREM
Co připravujeme v roce 2007

Poděkování

V roce 2007 se zaměříme na zkvalitnění a zlep- 
šení péče o naše klienty a také hodláme dále 
zlepšovat prostředí Domova sv. Josefa a jeho 
okolí. První úkol jsme již začali naplňovat tím, že 
jsme dne 4. 1. 2007 absolvovali evaluační 
návštěvu, jejímž cílem bylo především zhodnotit, 
jak zavádíme do praxe Standardy kvality 
sociálních  služeb. Výstupem z této kontroly je 
pro nás Osvědčení o úspěšném absolvování 
evaluační návštěvy. Kvalitu poskytovaných 
služeb chceme zlepšovat i nadále, důraz při tom 
klademe na odborné vzdělávání našich praco- 

vníků, zejména těch v přímé péči o klienty. V letošním roce se rovněž zaměříme na zlepšování prostředí
v Domově sv. Josefa a jeho blízkém okolí tak, aby zde všichni nalézali příjemné a přátelské prostředí, ve 
kterém se budou cítit co nejlépe. Konkrétně chystáme dokončení oprav komunikací v okolí Domova. 
Prostřednictvím dotací a grantů se pokusíme získat finanční prostředky na opravu střechy a omítky 
zahradního domku, abychom vytvořili vhodné podmínky pro využití tohoto objektu na chráněné bydlení 
a rovněž pro ubytování stážistů, kteří nám  pomáhají při péči o naše klienty.

Naše upřímné poděkování patří všem, kteří nás 
jakýmkoliv způsobem podporují, ať už finančně, 
materiálně, dobrovolnou pomocí, nebo duchovně či 
morálně. Přízeň a podpora dobrých lidí nám dodává 
sílu i nadále pomáhat lidem, kteří se rozhodli svést 
svůj životní boj s těžkým soupeřem v podobě 
nemoci roztroušená skleróza.
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KONTAKTY:

Domov svatého Josefa
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 628 500
fax: 499 628 501
e-mail: sekretariat@zirec.hospic.cz
web: http:\\www.domovsvatehojosefa.cz
statutární zástupce, ředitel: Ing Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 420 121, e-mail: wajsar@hospic.cz
vedoucí: Ing. Václav Osladil, tel.: tel.: 499 628 502, osladil@zirec.hospic.cz
asistentka vedoucího: Kateřina Petříková, tel.: 499 628 500, petrikova@zirec.hospic.cz
lékařka: MUDr. Helena Pavlová, tel.: 499 628 504, pavlova@zirec.hospic.cz
vrchní sestra: Stanislava Marelová, tel.: 499 628 503, marelova@zirec.hospic.cz
staniční sestra: Bohuslava Vlková, tel.: 499 628 526, vlkova@zirec.hospic.cz
sociální pracovnice: Dis. Markéta Nosiánová, tel.: 499 628 505, nosianova@zirec.hospic.cz
fundraising + P.R.: Ing. Dagmar Flosová, tel.: 499 628 508, flosova@zirec.hospic.cz
                                 Jitka Holcová,  tel.: 499 628 537, holcova@zirec.hospic.cz
účetní: Ing. Zdeněk Petira, tel.: 499 628 506, petira@zirec.hospic.cz

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 78-8832560277/0100 var.s. 7000

Příspěvkové konto na provoz a rekonstrukci Domova sv. Josefa:
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Poslání

Cíl

Naše činnost

Umělecko-tvořivá chráněná dílna
- 
-

-

  Počítačová chráněná dílna
-
-
-

-
-

Posláním Chráněných dílen u sv. Anny (CHD) je integrace osob
se zdravotním omezením do pracovního procesu, jejich sociální za- 
členění a předcházení jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností.

Naším cílem je vytváření pracovních míst vhodných pro osoby
se zdravotním postižením (ZP) v královédvorském regionu. V roce 
2006 jsme zahájili provoz 6-ti samostatných chráněných pracovišť
s celkem 16 pracovními místy pro osoby se ZP (přepočteno na plné 
úvazky, protože zaměstnanci CHD pracují převážně na úvazky 
částečné).  

Chráněné dílny u sv. Anny (CHD) byly založeny koncem roku 2005 
jako zatím nejmladší středisko Oblastní charity Červený Kostelec. 
Nacházejí se v prostorách Domova sv. Josefa (DSJ) v Žirči u Dvora 
Králové. Jednotlivá pracoviště zajišťují služby nejen pro jednotlivá 
střediska Oblastní charity Červený Kostelec, ale nabízejí svoje služby 
i široké veřejnosti.

výroba dekorativních, dárkových a reklamních předmětů 
polštáře dekorativní i rehabilitační, obrázky malované na sklo a hedvábí, hedvábné šály a šátky (ručně 
malované, batikované), kravaty, dekorační keramika, ozdobné podnosy, dekorativní lampičky...
zajišťuje ergoterapii pro klienty Domova sv. Josefa

správa počítačové sítě

pořizování a zpracování dat, skenování dokumentů,  převod dokumentů do digitální podoby, úprava 
fotografií apod. 
tvorba propagačních materiálů - plakáty, pozvánky, vizitky apod.
počítačová grafika (bitmapová, vektorová), předtisková úprava

   

 

 

 

 

                 
 
 

           
 

            

 tvorba a správa webových stránek
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Chráněné pracoviště občerstvení 
-

Chráněná dílna kuchyň
-  
 -   
  
   Chráněná dílna prodejna
-

  Chráněná dílna zahradnictví
- 
-

Další informace

       
 

              
      
    
          
      
 

         

 

poskytuje občerstvení s posezením pro klienty, zaměstnance i návštěvníky Domova sv. Josefa

V červnu 2006 - po dokončení rekonstrukce objektu bývalé Jednoty v Žirči a rekonstrukci skleníku při 
DSJ – byla uvedena do provozu další chráněná pracoviště:

připravuje obědy pro klienty a zaměstnance Domova sv. Josefa a Chráněných dílen u sv. Anny
nabízí možnost odběru obědů firmám i jednotlivcům v regionu

umožňuje obyvatelům Žirče nákup potravin přímo v obci, kde obchodní síť nepostačuje místním 
potřebám

pečuje o údržbu a úpravu zeleně v areálu Domova sv. Josefa a přilehlém parku
pěstování zeleniny, sadby, květin a okrasných keřů pro potřeby organizace i drobný prodej

Zřizovatelem Chráněných dílen u sv. Anny je Oblastní 
charita Červený Kostelec. CHD jsou střediskem 
Oblastní charity Červený Kostelec.

Adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma: evidovaná právnická osoba
 IČO: 486 238 14
Další praktické informace naleznete na stránkách  
www.ochck.cz/dílny 

Firmám nabízíme možnost náhradního plnění za 
povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním
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postižením formou nákupu našich výrobků a služeb [§81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti].

Vybudování a zahájení provozu chráněných pracovišť bylo podpořeno v rámci projektů financovaných
z prostředků Evropské unie (PHARE 2003 RLZ a SROP) a státního rozpočtu ČR.

(srpen 2005-červen 2006)  - investiční část přípravy chráněných dílen spojená s rekonstrukcí potřebných 
budov a prostor a pořízení vybavení dílen. Projekt byl podpořen v rámci SROP opatření 3.1.

(listopad 2005 - srpen  2006) - pomoc při zaměstnávání a sociální integraci nezaměstnaných osob se 
zdravotním postižením v královédvorském regionu. Cílem projektu bylo zahájení provozu chráněných 
dílen - nábor zaměstnanců, otevření dílen a po určitou dobu i jejich provoz. Projekt byl podpořen z pro- 
středků Phare 2003 RLZ - opatření 2.1.

V září 2006 byl v rámci našeho střediska zahájen projekt zaměřený na vzdělávání osob se ZP, za účelem 
zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce.

- cílem tohoto projektu je zlepšení 
podmínek a usnadnění přístupu k zaměstnání pro 
osoby ohrožené sociální exkluzí a pomoci jejich 
integraci do společnosti. Projekt je financován ze 
struktu- rálních fondů a státního a krajského roz- 
počtu v rámci SROP opatření 5.3.2 Podpora soci- 
ální integrace v regionech.

PROJEKTY

              

              

     

 Projekt  „Chráněné dílny při Domově sv. Josefa v Žirči“

Projekt  „Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením“

Projekt „Kurzy pracovní integrace
v Chráněných dílnách u sv. Anny při Domově 
sv. Josefa" 
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vybudování a vybavení chráněných dílen
vytvoření 9 pracovních míst pro osoby se ZP
kurzy pracovní integrace

FINANCOVÁNÍ

KONTAKTY

Provoz Chráněných dílen je hrazen více zdrojově - z prodeje výrobků a služeb, dotací, příspěvků a darů 
drobných dárců.

Chráněné dílny u sv. Anny
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 628 536
fax: 499 628 501
web:  www.ochck.cz/dilny  

Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 420 121, e-mail: wajsar@hosplic.cz
Vedoucí střediska CHD: Ing. Jana Řezníčková, e-mail: reznickova@zirec.hospic.cz, mob. 731 598 829
Vedoucí umělecko-tvořivé CHD: Blanka Špačková, e-mail: spackova@zirec.hospic.cz, tel. 499 628 533
Vedoucí počítačové CHD:  Jan Bílek, e-mail: bilek@zirec.hospic.cz
Vedoucí kuchyně:  Ladislav Pilař, e-mail: pilar@zirec.hospic.cz, tel.: 499 628 542
Vedoucí zahradnictví: Pavel Špaček (kontakt viz vedoucí střediska)

Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Číslo účtu:   35-6391060277/0100

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHD:

Dotace a příspěvky v roce 2006
Státní rozpočet a EU - SROP 3.1
MPSV a EU - Phare 2003 RLZ - NVF
Státní rozpočet a EU - SROP 3.2
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