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Slovo ředitele
OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC
Vážení přátelé, pracovníci a příznivci Oblastní charity Červený Kostelec,
uplynul opět další rok služby nemocným, seniorům, dětem i dospělým v našich střediscích. Byl to také čas spolupráce, společného úsilí a vzdělávání s ostatními pracovníky v sociálních a zdravotnických službách. Jenom v naší charitě se školilo více jak
550 pracovníků. Při zpětném hodnocení této služby mi vytane v mysli především velká vděčnost. Rád bych vyjádřil vděčnost
především za Boží lásku, dobrotu a požehnání, které jsme po celý rok pociťovali. Skrze ni dostáváme stále novou inspiraci ke
službě druhým, novou sílu překonávat mnohé překážky a následně dospět k vlastní realizaci z toho vyplývajících úkolů.
.

S vděčností pohlížím k vám, kteří se podílíte na péči svojí motivovanou a pečlivou prací, a to jak profesionální nebo
dobrovolnou. Vděčnost a upřímné poděkování patří těm z vás, kteří naše střediska podporujete finančně nebo
materiálními dary. Bez Vaší podpory by se poskytované služby nemohly uskutečnit v takovém rozsahu, jak je tomu dnes.
Není možné Vás, dárce, všechny vyjmenovat, ale přijměte prosím naši vděčnost vyjádřenou alespoň symbolickým stiskem
ruky, který představuje vyobrazení titulního snímku na deskách (foto ze slavnostní aukce obrazů ve Strahovském klášteře,
která se díky Galerii Gema v roce 2016 uskutečnila).
.

Jsem vděčný za neméně důležitou duchovní a modlitební podporu. Každodenně
prožíváme s pacienty a jejich rodinami různé situace, které nás utvrzují o hlubokém
smyslu poskytované péče, a vnímáme, že žádná přinesená oběť není zbytečná. Vážím
si i několika ocenění, které v tomto roce obdrželi zaměstnanci Oblastní charity
Červený Kostelec. V říjnu jsme uskutečnili pro veřejnost konferenci paliativní
medicíny v Náchodě, v jejímž závěru byla uvedena premiéra dokumentárního
filmu o činnosti našeho mobilního hospice. Rád bych doporučil jeho
zhlédnutí na www.hospic.cz, vypovídá více o dopadu poskytované péče.
V závěru roku 2016 jsme si také připomněli 15 let od otevření Domova
sv. Josefa, kdy jsme začali poskytovat zdravotní a sociální služby lidem
nemocným roztroušenou sklerózou z celé republiky. Za 15 let existence
Domova prošel celý areál neuvěřitelnou proměnou a nyní jsme schopni
nabízet 4 druhy pobytů, při kapacitě 88 lůžek, s historií více než 3800
pobytů. Uvědomujeme si, že je to i Vaše zásluha. Upřímně si Vaší pomoci
vážím a věřím, že budeme ve spolupráci pokračovat.
.

Přeji vám všem požehnání a sílu pro zvládání vašich každodenních
povinností, ale i ke společnému dílu, které je nám svěřeno.
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel
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Slovo
našich dárců
Z dopisu jednatele firmy MTX spol. s r. o. po návštěvě v Hospici Anežky České
Návštěva u Vás ve mně zanechala hluboký dojem a krásný pocit z poznání, jakým
způsobem se staráte o své klienty. Jsem obohacen o nové poznatky a cestou
domů jsem měl o čem přemýšlet. Jsem velmi rád, že jsem váš hospic poznal.
Mám dobrý pocit z toho, že naše podpora je směřována právě k Vám. Přeji vám
všem, abyste mohli pokračovat ve vaší záslužné práci pokud možno bez větších
problémů a i nadále mohli věnovat svůj čas zejména činnostem, které umožňují
vašim klientům pokud možno klidné prožití sklonku života.
Ing. Vladimír Ondroušek, jednatel MTX spol. s r. o.
.

Z dopisu herečky Simony Babčákové Hospici Anežky České
Jsem ráda, že zajišťujete péči pro lidi, na které už se moc nemyslí.
Simona Babčáková

Z dopisu ředitele ZOO Dvůr Králové nad Labem Domovu sv. Josefa
… Děláte nesmírně užitečnou práci, která je společností stále nedoceněna. Každý sportovec, herec, nebo třeba zvíře v zoo,
má víc pozornosti než bohulibá činnost lidí ve vašem kolektivu. Chtěl jsem jen, aby bylo jasné, že si to uvědomuji.
Přemysl Rabas – ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem
.

Z dopisu starosty Městyse Velké Poříčí Hospici Anežky České
Víme, že Vaše činnost je velmi rozsáhlá, finančně i duševně náročná, velmi záslužná a potřebná, především pro nevyléčitelně
nemocné i ostatní pacienty.
Ing. Josef Král, starosta Městyse Velké Poříčí
.

Z dopisu manželů, kteří navštívili Domov sv. Josefa v Žirči
Byli jsme bez dechu a velice příjemně uneseni, potěšeni, neumím to ani slovy vyjádřit, jak se o tyto postižené lidi staráte, jak
jsou pro ně vybaveny pokoje, vany – prostě celý areál. Nádherně upravený park a bylinková zahrádka – přepych. Snažíte se
dělat různé akce pro ně a pro veřejnost, což není vůbec jednoduché. Prostě všem velký dík, především za opatrování
a ošetřování těchto postižených lidí a za všechny akce, které zde pořádáte. Určitě se k Vám ještě někdy přijedeme podívat
a podpořit Vás.
I. a J. B.
.

Z dopisu rodiny pacientky Mobilního hospice Anežky České
….Vaši práci považujeme za nesmírně užitečnou a smysluplnou. Jak pro pacienty tak jejich příbuzné. V případě Vašeho
kolektivu pak navíc oceňujeme lidskost, citlivost a vstřícnost Vašich kolegyň při řešení tak těžkých životních situací. Musíme
přiznat, že bez Vaší pomoci bychom situaci doma nezvládli. Za to Vám náleží velký dík. Do dalších let Vám osobně a všem
Vaším kolegům a kolegyním přejeme hodně zdraví a radosti a uspokojení z práce a vytvoření takových legislativních
podmínek, které by Vaši nelehkou práci usnadnily.
S pozdravem M. M., manžel; V. A., dcera
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OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
„Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly,
tím větší je tvé nadšení. Čím více dáváš, tím se stáváš větším.“
Antoine de Saint - Exupéry
POSLÁNÍ A CÍLE
Základním cílem neziskové organizace Oblastní charity Červený Kostelec (dále OCHCK) je provozování charitativních
a zdravotnických obecně prospěšných činností, jako je
poskytování zdravotně-sociálních služeb, spojených s ochranou lidské důstojnosti, poskytování služeb potřebným lidem
v sociální, hmotné nebo duchovní nouzi, lidem nemocným
a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení, sociální a zdravotní poradenství, poskytování pečovatelské služby a tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním omezením, práce s dětmi a mládeží, práce s rodinami,
vzdělávání, koordinace a zajišťování dobrovolnické služby.
.

HISTORIE OBLASTNÍ CHARITY
ČERVENÝ KOSTELEC
(původně Hospice Anežky České)
.

Hospic Anežky České vznikl jako společný projekt Diecézní charity Hradec Králové a občanského sdružení Ecce homo
(Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí). Organizace Hospic Anežky České byla zaregistrována 1. prosince
1994 jako samostatný právní subjekt, nestátní zdravotnické zařízení, jejímž zakladatelem bylo Biskupství Královéhradecké
a zřizovatelem Diecézní charita Hradec Králové. Statutárním orgánem Hospice Anežky České byl jmenován ředitel Ing.
Miroslav Wajsar a jeho zástupcem MUDr. Marie Svatošová. Stavba hospice byla po roce dokončena 1. 12. 1995 a slavnostně
uvedena do provozu 1. 1. 1996.
V krátké době po zahájení provozu byl Hospic Anežky České v Červeném Kostelci doslova zavalen žádostmi o přijetí.
Důvodem bylo nejspíše hezké prostředí, volný režim dne, neomezené návštěvy, zásadně nedirektivní přístup a partnerský
vztah mezi personálem a nemocným, pro někoho i možnost účasti na bohoslužbách. V listopadu 1999 bylo částečně
otevřeno středisko Háčko (počáteční písmena Hospice Anežky České), centrum volného času a vzdělávání. V roce 2000 došlo
k dokončení částečné vnitřní rekonstrukce budovy a zprovoznění zbývající části objektu, aby sloužil široké veřejnosti.
Následovaly další úpravy v návaznosti na poskytované služby. Od 1. 1. 2000 se Hospic Anežky České sloučil s Farní charitou
Červený Kostelec, čímž se rozrostl o dvě střediska: Charitní pečovatelskou službu a Charitní ošetřovatelskou službu.
V červnu 2001 darovala Kongregace sester nejsvětější svátosti z Českých Budějovic areál bývalého jezuitského kláštera v Žirči
u Dvora Králové (v sousedství Kuksu), aby zde vznikl Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou mozkomíšní
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OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
sklerózou. Po částečné rekonstrukci zde byl 7. prosince 2001
slavnostně zahájen provoz jednoho oddělení pro přechodný
rehabilitační pobyt nemocných, na konci roku 2002 bylo
zprovozněno druhé oddělení pro trvalý pobyt a v březnu 2004
bylo otevřeno třetí oddělení pro krátkodobé pobyty. V roce
2012 byla služba rozšířena o ambulanci fyzioterapie v souladu
s § 48 zák., s důrazem na specializovanou rehabilitaci.
Následovaly další úpravy objektu v návaznosti na poskytované
služby.
14. 10. 2004 se změnil název organizace, Hospic Anežky České
byl přejmenován na Oblastní charitu Červený Kostelec
vzhledem k tomu, že tento název již nevyjadřoval zaměření pěti
středisek, o která se organizace v průběhu osmi let rozrostla.
Název Hospic Anežky České je nadále používán pouze pro
středisko s péčí o terminálně nemocné.
Jako šesté středisko vznikly při Domově sv. Josefa v Žirči koncem roku 2005 Chráněné dílny u sv. Anny, které zaměstnávaly
osoby se zdravotním postižením v šesti chráněných pracovištích. V roce 2009 organizace převzala na dobu jednoho roku
psychologickou poradnu Nová naděje v Novém Městě nad Metují. V roce 2010 zřídila OCH ČK sociální podnik Pro-Charitu
s. r. o. s cílem zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V roce 2010 došlo také k rozšíření o Charitní pečovatelskou
službu v Hostinném a Rudníku. V říjnu 2010 byl v Červeném Kostelci slavnostně zahájen provoz středisek Mobilní hospic
Anežky České a Ambulance paliativní péče a léčby bolesti. 3. října 2014 otevřela Oblastní charita Červený Kostelec v areálu
Domova sv. Josefa v Žirči nové Centrum služeb, které bude
nabízet pro potřeby veřejnosti, firem a také klientů Domova
sv. Josefa praní a žehlení prádla, úklidové služby a drobné
údržbové práce.
.

Od 1. 9. 2013 probíhal v naší organizaci projekt na vybudování
Mateřské školy Studánka pro děti charitních zaměstnanců
předškolního věku naší organizace s kapacitou 12 dětí. Od 1. 9.
2015 má Mateřská škola Studánka kapacitu 20 dětí a je
otevřena veřejnosti. V roce 2015 byla rekonstrukcí bývalého
pivovaru rozšířena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením §48 o 15 lůžek – Dům sv. Damiána, Žireč
čp. 3, zahájení 1. 12. 2015. Rekonstrukcí bývalé fary vznikl
Dům sv. Kláry, Žireč čp. 124, zahájení 1. 12. 2015 kapacita
odlehčovacích pobytů § 44 navýšena o 22 lůžek na finálních
29 lůžek.
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OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2016
.

 V únoru 2016 byly dokončeny úpravy ve cvičebním sále










v Domě sv. Damiána instalací celoplošného transportního
zařízení. Díky němu budou moci naše rehabilitační pracovnice
lépe cvičit s nemocnými roztroušenou sklerózou.
1. června 2016 Otevřen zrekonstruovaný výrobně administrativní objekt Oblastní charity Červený Kostelec. Oblastní charita
Červený Kostelec otevřela nové výrobně – administrativní
centrum svého sociálního podniku Pro-Charitu s. r. o. Vytvořila
tak nové zázemí pro výrobnu bylinných sirupů Camellus
a výrobnu fixačních roztoků Histofor. Zrekonstruovaná budova
dále slouží pro expedici, obchodní oddělení podniku, administrativu a skýtá skladové prostory ostatním střediskům Oblastní
Charity Červený Kostelec. Nové prostory v Červeném Kostelci
požehnal královéhradecký biskup Jan Vokál.
V září 2016 se uskutečnila již druhá Konference o roztroušené
skleróze v Žirči. Přednášeli na ní nejen lektoři z Oblastní charity
ČK, ale i další odborníci na roztroušenou mozkomíšní sklerózu
a jiná neurologická onemocnění.
20. října 2016 k říjnovému Světovému dni hospicové a paliativní péče zorganizoval Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci Konferenci paliativní medicíny v Městském divadle
Dr. Josefa Čížka v Náchodě v rámci projektu česko-švýcarské
spolupráce. Akce byla určena nejen lékařům, zdravotníkům
a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti a formou i obsahem byla srozumitelná i středoškolským studentům, kteří se
také konference zúčastnili.
30. listopadu 2016 otevření Charitního domu Sv. Terezie čp.
9 v Žirči (2 lůžka pro nemocné, zázemí pro duchovní péči
v Domově).
V Hospici Anežky České bylo v průběhu roku 2016 zrekonstruováno11 koupelen v pokojích nemocných; vybaveno 6 pokojů
novým nábytkem; zakoupeny 2 myčky do kuchyněk personálu;
v budově hospice byl zřízen bezdrátový internet..
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OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
OCENĚNÍ V ROCE 2016
 Cenu Královéhradeckého kraje obdržel ředitel OCHCK pan Ing. Mgr. Miroslav Wajsar za dlouhodobou
systematickou práci v sociálních službách
 Na Cenu Ď byla nominována Mgr. Marie Paclíkové za organizaci všech ročníků Tříkrálové sbírky. Za tuto obdivuhodnou
činnost získala mimořádnou cenu Ústeckého kraje
 Cenu Charity ČR 2016 získala za 20 letou práci ošetřovatelky u lůžka v Hospici Anežky České Elzbieta Grécová
 Řád Elišky Přemyslovny získala pracovnice Oblastní charity Červený Kostelec Eva Wagenknechtová, která již
14. rokem pracuje jako vedoucí oddělení PR a fundraisingu
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OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
PROPAGAČNÍ ČINNOST OCHCK
Informuje Eva Wagenknechtová, vedoucí public relations, fundraising
.

V tomto roce vydala naše organizace třikrát Informační bulletin Oblastní charity Červený Kostelec (v nákladu 2,75tis kusů),
třikrát byl vydán Informační bulletin Hospice Anežky České (v nákladu 5,5 tis. kusů) a třikrát Informační bulletin Domova sv.
Josefa (v nákladu 2,75 tis. kusů). V rámci spolupráce s firmami byl dvakrát vydán a distribuován Newsletter Hospice Anežky
České a Newsletter Domova sv. Josefa a to v červnu a listopadu 2016.
Za Oblastní charitu jsme zorganizovali celkem 9 benefičních akcí a k tomu ještě další akce veřejné sbírky. Nejznámější
sbírkovou akcí je Tříkrálová sbírka, která v roce 2016 přinesla pro Oblastní charitu Červený Kostelec a její střediska 479 tis. Kč
a dalších 49 tis. na mimořádnou pomoc a pomoc pro Indii. Nejznámějšími a již tradičními benefičními akcemi jsou
Svatoanenské slavnosti aneb slavnosti bez barier, Běh pro hospic, Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem a Charitní ples.
Mezi významné benefice, které pro nás zorganizovali naši přátelé určitě patří aukce obrazů ve Strahovském klášteře (viz
titulní strana), kterou zorganizovala pro náš hospic Galerie Gema v rámci svého 25. výročí a Benefiční večer pro Josefa, kterou
pro Domov uspořádali kamarádi a známí Josefa Zelmana z Kolína. Oblastní charita zorganizovala 29 odborných seminářů pro
zdravotní sestry a pro pracovníky v sociálních službách. Těchto seminářů se zúčastnilo 549 účastníků. V Hospici
se uskutečnilo 22 skupinových exkurzí (305 osob) a 74 stáží (388 dní). V Domově sv. Josefa proběhlo 87 stáží
(496 odpracovaných dnů) a při exkurzích provedli cca 800 osob.
V říjnu jsme zorganizovali v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě Konferenci paliativní medicíny pro lékaře,
zdravotníky, sociální pracovníky a širokou veřejnost. Dále byl uspořádán Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních
službách s celkouvou dotací 187 hod. Domov sv. Josefa uspořádal Konferenci o roztroušené skleróze v Žirči, dva dvoudenní
semináře na Kuksu pro rodinné příslušníky nemocných RS a další semináře pro sociální pracovníky.
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC
HNUTÍ PRO ŽIVOT
Informuje Ing. Dana Lipovská
.

V rámci OCHCK funguje pobočka Hnutí pro život, jejímž smyslem je vyvíjení činnosti ve prospěch informovanosti veřejnosti
o nedotknutelnosti přirozenosti lidského života ve všech jeho formách a fázích od počátku do smrti. Jejím úkolem je
poukazovat na možná rizika zneužití vědeckých poznatků a lékařských dovedností pro možné politické či tzv. módní proudy.
Klade důraz na etiku a morálku při péči o lidi. Jde především o to, aby společnost pochopila, že pokud se bude člověk
(nenarozený či umírající) cítit bezpečně, bude to výhoda nejen pro něho samotného, ale do budoucna i pro celou rodinu,
lékaře, ošetřující personál, celou společnost. V roce 2016 byly distribuovány veřejnosti pozvánky a články spojené
s ochranou života.
.

PROJEKTY
Oblastní charita Červený Kostelec usiluje o získávání projektů a realizuje projekty, které pomáhají rozvíjet jí poskytované
služby. Jedná se o projekty směřující k rozvoji nových služeb, projekty zaměřené na zkvalitňování služeb stávajících
a projekty usilující o zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Projekty realizované v rámci středisek Hospice Anežky České
a Domova sv. Josefa, jsou uvedeny v oddíle těchto středisek. Za Oblastní charitu jako celek probíhaly v roce 2016 následující
projekty:
.

Posílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního
hospice Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí
Tento roční projekt skončil v říjnu 2016. Pomohl dále rozvíjet terénní paliativní
péči poskytovanou Mobilním hospicem Anežky České. Díky němu byly
rozšířeny služby půjčovny zdravotních pomůcek, byla zlepšena dostupnost
služeb pořízením 2 nových automobilů, probíhalo vzdělávání zaměstnanců
a zvyšování informovanosti dalších poskytovatelů terénních paliativních
služeb i veřejnosti. Jeho celkové náklady byly 1303000 Kč.
.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Doprava pro těžce postižené děti
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 a měst: 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 vychovatelkou
Speciální školy v Červeném Kostelci. Svoz je realizován osobním 8 místným automobilem VW Transportér a probíhá po celý
školní rok. Projekt spolufinancoval Královéhradecký kraj.

Dotace a příspěvky pro OCHČK
Královéhradecký kraj

provozní dotace (doprava dětí do Speciální školy v ČK)
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM
Velmi děkujeme všem donátorům a podporovatelům
z řad státních i samosprávních orgánů, zástupcům
nadací, fondů, firem i jednotlivcům, že podporují
služby Oblastní charity Červený Kostelec. V tabulkách
jednotlivých středisek jsou uveřejněni dárci, kteří
uhradili podstatnou část provozních nákladů na provoz
daných středisek. Obdrželi jsme mnoho dalších
finančních, věcných i duchovních darů od našich
příznivců, které jsou v souhrnu velkou pomocí.
Omlouváme se však, ale není možné v rozsahu této
publikace uveřejnit všechny dárce. Přesto jsme si vědomi toho, že poskytované služby v našich zařízeních jsou
naším společným dílem! Každý dar, byť jen malý, má
velký význam.
.

Všem dárcům a podporovatelům
srdečně děkujeme!
.
.

TOP dárci Oblastní charity Červený Kostelec
(podpora všech středisek, zejména Domova sv. Josefa a Hospice Anežky České)
.

* AMADEUS REAL a. s., Praha 6 * AXANT a. s., Hradec Králové * CCV s. r. o., Brno * Hejnová Blanka, Náchod * Hejzlar Radko
Ing., Náchod-Malé Poříčí * ISOLIT BRAVO s. r. o., Jablonné nad Orlicí * Stadt Küsnacht, Švýcarsko *
.

Firemní dárci
* CCV s. r. o., Brno * ISOLIT BRAVO s. r. o., Jablonné nad Orlicí * AXANT a. s., Hradec Králové * AMÁDEUS REAL a. s., Praha 6 *
SUPERDISKONT s. r. o., Praha 4 * SUDOP Praha a. s., Praha 3 * VIA-NM s. r. o., Velké Poříčí * BUSINESS MEDIA CZ s. r. o., Praha 5
* Čásenský & Hlavatý s. r. o., Praha 1 * FLAIR a. s., Praha 5 * FRANKE s. r. o., Praha 9 *
.

Individuální dárci
* Netuka Václav P., Lovčice u Nového Bydžova * Potůčková Marie, Praha 10 * Prokopová Zdeňka PhDr., České Budějovice *
Seifertová Drahomíra MUDr., Pečky * Středová Miroslava MUDr., Hradec Králové * Svoboda Václav, Praha 10 * Škarda Petr,
Náchod * Šnapková Marie, Prostějov * Trlifajová Kateřina, Praha 3 * Václavů Vladimír MUDr., Cheb *
.

Dary a dotace od měst a obcí
Stadt Küsnacht, Švýcarsko
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Finanční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec
Přehled hospodaření celé organizace včetně všech středisek – údaje v tis. Kč
Název
2013
2014
2015
2016
Tržby za vlastní výrobky a služby
Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby z prodeje DHIM
Změna stavu zásob výrobků
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace z krajů
Provozní dotace z měst a obcí
Přijaté příspěvky a dary
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy, prodaný majetek
Ostatní náklady
Náklady celkem

18 270
25 040
981
0
14 984
4 430
3 234
13 287
3 298
83 524
12 160
14 321
47 959
107
7 059
2 286
83 892

18 512
28 479
16
0
18 766
3 131
3 322
12 187
4 998
89 411
11 624
17 348
52 081
140
7 125
2 065
90 383

18 063
27 715
658
0
24 019
1 886
3 272
17 350
6 091
99 054
14 558
16 245
56 112
124
7 975
4 437
99 451

22 896
33 229
11
0
30 370
3 234
3 753
14 462
11 659
119 614
13 796
19 095
71 817
127
10 484
4 266
119 585

NÁKLADY
NA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA

Náklady na jednotlivá střediska
OCH v roce 2016

Hospic Anežky České

60 000

Domov sv. Josefa
Háčko
CHPS Červený Kostelec

50 000
40 000
30 000

CHPS Hostinné
Charitní ošet. služba
Mobilní HAČ

20 000
10 000
0
Hospic Domov
Anežky
sv.
České Josefa

Háčko

CHPS
CHPS
Červený Hostinné
Kostelec

CHOS

MHAČ Zbývající
činnost

Zbývající činnost
NÁKLADY CELKEM:

11

30 365
58 704
1 626
99 451

7 790

2 141
2 851
2 762
13 346
119 585

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC
Přehled o peněžních příjmech a výdajích

P
Ř
Í
J
M
Y
V
Ý
D
A
J
E

dary

provozní
dotace

investiční
dotace

platby
pojišťoven

12%

24%

28%

21%

0%

10%

20%

materiál majetek
a energie

10%

40%

50%

60%

70%

8%

80%

7%

90%

100%

služby

DPH

mzdové
výdaje

sociální a zdravotní pojištění

ostatní

11%

7%

36%

14%

11%

11%

9%

0%

30%

platby
ostatní
klientů

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Přehled zaměstnanců OCHČK k 31. 12. 2016
středisko

zaměstnanci
44

úvazek
37,90

3

1,65

11

10,75

Stavba VPP

21

4,90

CHPS Hostinné

5

4,25

Správa OCH

21

19,22

Charitní ošetřovatelská služba

6

4,37

CELKEM

209

181,45

Hospic Anežky České
Háčko
CHPS Červený Kostelec

Domov sv. Josefa
Mobilní hospic Anežky České
a Ambulance paliativní péče

12

108

95,26

8

3,15

OBLASTNÍ CHARITA
ČERVENÝ KOSTELEC
ROZVAHA K 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
stav
31. 12. 2013

stav
31. 12. 2014

stav
31. 12. 2015

stav
31. 12. 2016

168 618

186 012

292 150

295 141

99

99

234

279

251 119

264 145

378 575

393 090

0

10 063

8 322

6 725

-82 600

-88 295

-94 981

-104 953

14 938

10 966

12 695

7 949

730

666

615

565

11 770

6 890

8 460

4 378

1 908

2 862

3 300

2 360

530

548

320

646

183 556

196 978

304 845

303 090

stav
31. 12. 2013

stav
31. 12. 2014

stav
31. 12. 2015

stav
31. 12. 2016

A. Vlastní zdroje celkem

175 038

176 738

220 299

249 608

I. Jmění celkem

181 610

184 381

286 596

253 964

-6 572

-7 643

-66 297

-4 356

8 518

20 240

84 546

53 482

I. Rezervy

0

0

0

0

II. Dlouhodobé závazky celkem

0

7 256

22 134

35 056

7 927

11 631

62 017

18 338

IV. Jiná pasiva

591

1 353

395

88

Pasiva celkem

183 556

196 978

304 845

303 090

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
II. Pohledávky celkem
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
IV. Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem

PASIVA
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje celkem

III. Krátkodobé závazky celkem
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STAV A POHYB MAJETKU
V ROCE 2016 (V TIS. KČ)

Přehled výnosů v členění
dle zdrojů (v tis. Kč)
tržby od klientů za vlastní výkony

18 437

tržby od ZP

33 229

ostatní tržby

4 602
488

zúčtování fondů

V roce 2016 došlo k nákupu tohoto majetku:
kolejnicový a zvedací systém

149

motomedy 5 kusů

659

ostatní výnosy

11 039

automobily 2 kusy

přijaté příspěvky a dary

14 462

kávovar

provozní dotace:

37 357

schodišťová plošina

– dotace z MPSV

27 669

rehabilitační stroj RecCord rehab

– dotace ostatní ministerstva
– dotace z Úřadu práce

1 830
3 234

– dotace od měst a obcí

3 753

CELKEM:

119 614

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
stav fondů k 1. 1. 2016

14 600

úbytek fondů

14 850

stav fondů k 31. 12. 2016

2 537

46
240
40
180
2 218

CELKEM:

Zařazení a tech. zhodnocení budov a staveb:
2 472

ČOV
oplocení

289
32 885

tech. zhodnocení stávajících budov

CELKEM:

2 787

přírůstek fondů

805

účetní program

871

– dotace od krajských úřadů

99

keramická pec

35 646

V roce 2016 došlo k vyřazení majetku:
automobil

287
11

polohovací křeslo

CELKEM:
Stav staveb, pozemků a inv.
movitého majetku k 31. 12. 2016
14

298
381 371

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
o ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec za účetní období od 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016
.

Přílohy:
Rozvaha k 31. 12. 2016, Výkaz zisku a ztrát za rok 2016, Příloha v účetní závěrce za rok 2016 v plném rozsahu,
Výroční zpráva za rok 2016
Všechny přílohy této zprávy jsou opatřeny razítkem a podpisem auditora.
.

Rychnov nad Kněžnou, dne 28. 6. 2017
.

c. k. audit, s. r. o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1927
.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
.

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky k 31. 12. 2016
.

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Předmět činnosti:
Ověřované období:

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
48623814
CZ48623814
viz příloha v účetní závěrce
01. 01. 2016 – 31. 12. 2016

.

Příjemce: uživatelé účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky Oblastní charita Červený Kostelec,
se sídlem 5. května 1170
.

Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Oblastní charita Červený Kostelec („účetní jednotka") sestavené na základě
českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za období od 01. 01. 2016 do 31. 12.
2016, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace za rok končící 31. 12. 2016 a audit
výroční zprávy. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny na straně 1 přílohy v této účetní závěrce.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy.
.

Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou
mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená
těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti
vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ
pro vyjádření našeho výroku.
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.

Zdůraznění skutečnosti
Upozorňujeme na skutečnost uvedenou v oddíle 3 přílohy v účetní závěrce, která popisuje, že došlo ke změně hodnoty neuhrazené ztráty
(výsledku hospodaření) minulých let na účtu 932 z hodnoty 65.900 tis. Kč na 4.385 tis. Kč, a to na základě úpravy minulých období
týkajících se účtů 901xx – Vlastní jmění (zdroj vzniklý z titulu darů na dlouhodobý majetek). Účty 901xx v minulosti nebyly postupně
proúčtovávány do provozních výnosů, tj. nebylo rozpouštěno ve výši účetních odpisů, protože to tak neukládaly účetní předpisy. Po
novele účetních předpisů se zúčtování fondů v poměrné části za rok 2016 již provádí průběžně do výnosů a účetní jednotka nyní
upřednostnila postup dle zákona o účetnictví, kdy nad rámec prováděcích účetních předpisů (vyhlášky a standardů) provedla toto
doúčtování i za roky minulé, avšak proti účtu 932, tj. výsledky hospodaření minulých let, aby nebyly ovlivněny výnosy roku 2016. Z toho
důvodu jsou zůstatky účtu 901 a 932 roku 2014, 2015 a 2016 nesrovnatelné. Tato skutečnost nepředstavuje výhradu, v minulosti bylo
postupováno dle platných účetních předpisů, toto doúčtování je z důvodu plynulosti přechodu na novou právní úpravu od roku 2016, kdy
novelizované účetní předpisy již ukládají postupné rozpouštění vlastních zdrojů vzniklých z titulu darů na dlouhodobý majetek.
.

Jiné skutečnosti
Při auditu bylo ověřeno, že dotace uvedené v příloze v účetní závěrce poskytnuté od Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce
a sociálních věcí a Královéhradeckého kraje byly použity v souladu s podmínkami uzavřenými ve smlouvách a byly zaúčtovány v souladu
s platnými předpisy.
.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši
zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní
závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu
s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace
nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních)
ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky
právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné
nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní
informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích
žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový
vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat,
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a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení
její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.
.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou
podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou,
že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze
reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:
• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou,
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich
základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší
než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné
dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem.
• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli
navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního
kontrolního systému.
• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této
souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.
• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohledem
na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou
významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky,
a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky trvat
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.
Naší povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho
průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ověření provedla auditorská společnost:
c. k. audit, s. r. o., Komenského 41,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
zapsaná v seznamu auditorských společností
vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 392

Auditor:
Mgr. Ing. Dagmar Christophová
auditor ev. číslo: 1668
Rychnov nad Kněžnou, dne 20. 06. 2017
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Karavan
Nabízíme možnost ubytování pro 7 osob v luxusním obytném
karavanu v přímořském letovisku v Chorvatsku. Informace
získáte na www.ochck.cz/hacko nebo u vedoucího hospice
(tel.: 731 598 825). Využití této služby podpoří činnost
Oblastní charity Červený Kostelec.

Kontakty
Adresa organizace:
Oblastní charita Červený Kostelec
(dříve Hospic Anežky České)
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
IC: 48623814, DIČ: CZ48623814, www.ochck.cz
.

Statutární zástupci: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 300, e-mail: wajsar@hospic.cz
Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 310, e-mail: melichar.pavel@hospic.cz
Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 601, e-mail: melichar.d@dsj-zirec.cz
.

Bankovní spojení: ČSOB Náchod, číslo účtu: 267509412/0300
KB Červený Kostelec, číslo účtu: 8282670227/0100
.

ZAKLADATEL
Biskupství Královéhradecké, Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 495 063 611, www.diecezehk/biskupstvi.cz
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Hospic Anežky České
ČERVENÝ KOSTELEC
POSKYTUJE
.

⦁
⦁
⦁

Hospicovou a paliativní péči terminálně nemocným
Odlehčovací služby dle § 44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
Sociální poradenství a půjčovnu zdravotnických pomůcek dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

„Jednou z nejkrásnějších odměn, které život přináší, je to,
že, pomáháme-li upřímně druhým, pomáháme i sami sobě.“
Ralph Waldo Emerson

POSLÁNÍ
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci pomáhá terminálně nemocným lidem převážně s onkologickým onemocněním.
Poskytuje individuální, celistvou péči a paliativní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života.
Hospic podporuje klienty v udržování přirozených rodinných a přátelských vazeb, nabízí možnost časově neomezených
návštěv i lidské blízkosti.
.

Hospic Anežky České je prvním zařízením
svého druhu v ČR, které slouží již od roku
1996. Jako modelové zařízení předává
zkušenosti zájemcům o hospicovou péči
z ČR i zahraničí. Kromě služeb, poskytovaných těžce nemocným, podporuje
také rodiny, které chtějí o své blízké
nemocné pečovat doma v jejich přirozeném prostředí, zapůjčuje jim pomůcky
usnadňující péči a poskytuje poradenství.
Na službu lůžkového hospice navazuje
péče v domácnostech prostřednictvím
Mobilního hospice Anežky České a Ambulance paliativní péče a léčby bolesti
(viz dále). Pro příjemné posezení s přáteli
je v přízemí hospice veřejná čajovna,
půjčovna knih a DVD.

19

.
Hospic Anežky České
CÍLE

.

Multidisciplinární tým hospice usiluje o co nejplnější prožití závěru života nemocného, nejlépe v kruhu nejbližších osob, pro
které má jedinečnou hodnotu.
Zaměřuje se na uspokojování všech 4 okruhů potřeb člověka – tělesných, duševních, sociálních a spirituálních.
Pozornost je věnována i osobám blízkým, které s nemocným pobývají v hospici nebo které o ně pečují doma, v jejich
přirozeném sociálním prostředí. Pečujícím je poskytována jak odborná rada, tak i nezbytný odpočinek po dobu přijetí klienta.
V případě smrti pacienta usiluje hospic o zmírnění dopadu ztráty na pozůstalé, nabízí osobní blízkost zkušených pracovníků
(korespondence, pravidelná setkání s pozůstalými, osobní návštěvy). Vzdělávání odborníků a veřejnosti v problematice
hospicové péče, nabídky stáží a pořádání seminářů se stalo během uplynulých let nedílnou součástí práce hospice.
.

Principy práce
Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti. Hospic usiluje o smysluplné naplnění často posledních dnů nemocného a zároveň respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.
.

Hospic se snaží pro pacienta zajistit:
1) ulehčení od bolesti
2) respektování lidské důstojnosti
3) stálou osobní blízkost ošetřující osoby
4) komplexní péči

Kritéria pro přijetí
 nemocný trpí pokročilým nevyléčitelným

onemocněním především onkologického charakteru
 kauzální léčba (směřující k vyléčení nemoci) byla








ukončena a je nahrazena léčbou symptomatickou
stav nemocného není stabilizován vzhledem
k jeho jasně definovanému terminálnímu nebo
preterminálnímu stádiu onemocnění
odlehčovací pobyt, tj. pobyt pouze na omezenou
dobu, během níž není možné zajistit péči
v domácím prostředí
volná lůžková kapacita
pacient bez výrazné psychiatrické symptomatologie
agrese (výrazný psychomotorický neklid)
stav pacienta nevyžaduje intenzivní
rehabilitační péči

.
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Léčba v hospici
Léčba v hospici je vždy orientována na jednotlivé problémy – symptomy, které v komunikaci s lékařem určuje pacient jako
nejpalčivější. Jejím cílem je zlepšení kvality života nemocného, a to až do jeho posledních chvil. Pobyt v hospici je dobrovolný.
Klient, po řádném poučení odesílajícím lékařem, podepisuje před přijetím formulář „Svobodný informovaný souhlas“.
Na osobu nemocného je pohlíženo jako na celistvou bytost, která má potřeby nejen biologické, ale i vztahující se k psychické
a duchovní pohodě, potřeby sociální – související zejména s jeho rodinou. Proto není v hospici zapomínáno ani na duchovní
potřeby. 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 nemocný přeje duchovního z jiné církve, pracovníci hospice
jsou 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. Nezastupitelnou roli v hospicové péči mají pacientovi blízcí. Podle svých možností
spolupracují s personálem, který jim nabízí oporu, a to i po smrti nemocného. V rámci hospicové péče zajišťuje hospic odlehčovací služby v režimu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovými skupinami v hospici jsou: nemocní a doprovázející osoby,
pečující o své blízké v domácím prostředí, pozůstalí, široká odborná
i laická veřejnost.
.

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

Osoby doprovázejí nemocné
Blízké osoby 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 více či méně zasaženi. Hospic jim poskytuje odborné poradenství, neomezené návštěvy (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.
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.

Pozůstalí
Pokud mají pozůstalí zájem, hospic s nimi zůstává i nadále v kontaktu. Oslovuje je písemnou formou, pořádá pravidelná setkání a svépomocné skupiny. Je také otevřený osobním návštěvám, snaží se pomoci pozůstalým vyrovnat se se smrtí
jejich blízkých, dává jim prostor, aby mohli svoji bolest, další silné prožitky a emoce sdílet s někým z hospicového týmu.
.

Osoby pečující o své blízké v domácím prostředí
Ti, kdo pečují o své blízké v domácím prostředí, 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 i doma. Za účelem jejich podpory provozuje hospic poradnu s půjčovnou zdravotnických pomůcek. Nemocní mohou využít Mobilní hospic Anežky České a Ambulanci paliativní péče a léčby bolesti.

Široká odborná i laická veřejnost
Zájemci o hospicovou péči z řad odborníků, studentů, zakladatelů a pracovníků nově vznikajících hospiců aj. mohou získat
potřebné vědomosti, informace i praktické dovednosti v hospici při stážích, praxích, školeních a exkurzích. Hospici tato
otevřenost při předávání zkušeností nabízí zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče a je mu povzbuzením k další činnosti.
.

Standardy kvality sociálních služeb
V Hospici Anežky České usilujeme o udržení kvality a růstu poskytovaných služeb. Pracovníci se řídí dokumentem Práva
pacientů, dalšími obecně platnými předpisy a požadavky standardů kvality sociálních služeb. Poskytované služby vyhodnocujeme a upravujeme podle požadavků standardů kvality sociálních a zdravotnických služeb a požadavků klientů.
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Lidské osudy z pohledu sociální pracovnice
Bc. Zdena Kafková, sociální pracovnice
.
.

V roce 2016 vstoupil hospic do třetího desetiletí své existence. Uvědomila jsem si, o jak velký počet nemocných jsme již
pečovali, s kolika rodinami jsme se setkali, do kolika lidských osudů jsme na krátkou chvíli vstoupili a kolik příběhů z toho nás
oslovilo.
Po skončení péče o nemocné nabízíme pomoc také pozůstalým. Vybavuji si tuto početnou skupinu lidí, kteří se musí
vypořádat s těžkou ztrátou blízkého člověka. Ať už to byl manžel, manželka, syn nebo dcera, matka, otec – prostě truchlící
rodina, se kterou jsem mluvila, snažila jsem se je povzbudit a vyslechnout. S každou takovou rodinou jsme následně
i v písemném či telefonickém styku. Mimo korespondenci a možnosti pohovorů s psychoterapeutkou pořádáme pro pozůstalé rodiny 3 krát do roka vzpomínková setkání. V rámci setkání je sloužena také bohoslužba za zemřelé nemocné
za předchozí období a následuje posezení s občerstvením. Vloni se takových setkání zúčastnilo celkem 110 osob.
Příjemná atmosféra v přátelském duchu dává prostor vzpomínkám na poslední měsíce, týdny či dny strávené s jejich
blízkými, objeví se i slzy, ale to k tomu patří. Pozůstalí se často svěřují se svými bolestmi a starostmi, s tím, jak prožívají období
zármutku či samoty. Ne vždy o všem mohou nebo chtějí mluvit ve své rodině nebo mezi přáteli. Ví, že my je vyslechneme
a nebudeme věci zlehčovat. Jsem ráda, když vidím, že někteří mezi sebou naváží přátelství a jsou dále v kontaktu.
.

Program pro nemocné
I v loňském roce jsme se snažili zpestřit pobyt nemocných v hospici vystoupeními dětí ze základní školy, z umělecké školy,
vystupovali také někteří dobrovolníci. Tradičně v srpnu přichází do hospice jeden ze souborů Mezinárodního folklorního
festivalu, který v tento čas v Červeném Kostelci probíhá. Tentokrát to byl soubor z Indonésie, který hrál, zpíval a tančil
na terase hospice. Všem velmi děkujeme!
.

Zdravotní a ošetřovatelská péče
Petra Nováková, vrchní sestra
Začátkem roku 2016 jsme překročili hranici 20 let od zprovoznění hospice, tedy kdy hospic přijal prvního pacienta. Na oslavu
tohoto „výročí“ byl personál hospice pozván na společné posezení do restaurace „U Bulánka“. Pozvání zaměstnanci přivítali
a oslava měla kladné ohlasy. Byla zde pěkná atmosféra, dobré jídlo, na kterém jsme si pochutnali a společně se pobavili.
Tento rok nám opět dopřál hodně nových setkání a příběhů s pacienty, jejich rodinami a přáteli. Stále se přesvědčujeme jak
hluboký má tato služba smysl, jak je důležité těžce nemocným pomáhat a jak je těžké, když někdo zůstane osamocen.
V zájmu podpory pracovníků jsme na toto téma uspořádali přednášku ThLic. Davida Boumy, Th.D., „Jak dobře pečovat
a nevyčerpat se“. Přednáška s diskuzí byla velmi přínosná, a tak bychom s panem Boumou rádi spolupracovali i nadále.
Během roku jsme se vzdělávali v našem edukačním centru Háčku. Účastnili jsme se mezinárodní paliativní konference
v Brně, semináře „Duchovní potřeby pacientů“ v Neratově, Kurzu paliativní a hospicové péče – ELNEC v Rajhradě a dalších
akcí. Tři kolegyně nám odešly na mateřskou dovolenou a nově jsme do našeho týmu přijali dvě zdravotní sestry, dva
ošetřovatele a rehabilitační pracovnici.
Všem spolupracovníkům bych chtěla poděkovat za skvělou spolupráci a za nadšení při akcích, které pro hospic vykonávají
dobrovolně.
.
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Počet nemocných v průběhu 21 let:
z toho v roce 2016:
počet zemřelých:
Procento opakovaných pobytů:
Fyzioterapie, počet pacientů:
Počet uživatelů odlehčovací služby § 44:
Průměrný věk pacientů v roce 2016
Průměrná doba pobytu v roce 2016

8 150 pacientů
418 pacientů
283 pacientů
5,86 %
133
444
70,9 let
19,4 dnů

Ubytování doprovodů je možné v hospici a též v „Háčku“
– dalším středisku Oblastní charity Červený Kostelec.
Údaje o platbách a další praktické informace jsou shrnuty v dokumentu:
Informace před přijetím viz www.hospic.cz nebo na vyžádání v recepci hospice.
Kapacita zařízení:
30 lůžek pro nemocné a 14 lůžek pro doprovázející
Kapacita lůžko/dny:
10 950
Využitá kapacita lůžko/dny: 8 604, tj. 79%

VĚKOVÁ ROZMEZÍ PACIENTŮ (POČET)
věkové rozmezí 2011 2012 2013 2014 2015
0
0
0
1
1
20-29 roků
3
3
0
1
1
30-39 roků
7
7
7
6
11
40-49 roků
28
20
17
24
21
50-59 roků
87
108
105
92
72
60-69 roků
70-79 roků
110
108
106
113
127
145
146
161
152
80-89 roků
142
90 roků a více
30
29
71
27
42
Počet nemocných
Počet přijatých pacientů
Počet úmrtí
Počet propuštěných
Počet převedených
Procento opakovaných pobytů

2016
0
6
5
31
77
115
141
43

2011 2012 2013 2014 2015 2016
400
453
293
294
154
106
19
24
6,25 % 6,84 %

425
436
418
417
286
283
307
283
131
143
139
137
16
24
22
26
6,71 % 7,70 % 7,57 % 5,86 %
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Spektrum diagnóz – Zpracovala Hana Gottsteinová
rok 2012 rok 2013 rok 2014
rok 2015 rok 2016
počet
počet
počet % počet
%
%
% počet %
Infekční a parazitární nemoci
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
1 0,24
Nezhoubné novotvary
0 0,00
0 0,00
2 0,48
4 0,64
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Nemoci krve, krvetvorných orgánů a poruchy týkající se mechanismu imunity
0 0,00
2 0,46
1 0,24
3 0,69
2 0,44
5 1,20
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
1 0,24
5,41
3,90
23
17
26
1,77
6,22
0,96
4
8
Poruchy duševní a poruchy chování
22 4,86 26 6,24 16 3,76 15 3,44 16 3,82
Nemoci nervové soustavy
103 22,74 79 18,94 85 20,00 76 17,43 66 15,79
Nemoci oběhové soustavy
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
0 0,00
Nemoci oka a oční adnex
0,22
1,18
0,46
1
5
2
4 0,96
2 0,48
Nemoci dýchací soustavy
3 0,71
4 0,92
2 0,48
0 0,00
1 0,22
Nemoci trávící soustavy
1 0,24
2 0,46
1 0,24
2 0,48
Nemoci kůže a podkožního vaziva
0 0,00
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
5 1,20
5 1,18 11 2,52
9 2,15
8 1,77
Nemoci močové a pohlavní soustavy
1 0,24
2 0,44
4 0,96
4 0,94
4 0,92
Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin
6 1,44
0 0,00
1 0,24
3 0,71
2 0,46
3 0,72 10 2,35
7 1,55
Příznaky, znaky, abnormální a jiné klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde
2 0,48
8 1,83
154 34,00 141 33,81 160 37,65 146 33,49 127 30,14
NEONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY CELKEM

Neonkologické DG

Onkologické DG
Zhoubné novotvary rtu, jazyka, dutiny ústní, hltanu, nosohlatanu a jiných neurčitých lokalizací rtu,ústní dutiny a hltanu
Zhoubné novotvary jícnu, žaludku, tlustého a tenkého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu
Zhoubné novotvary trávícího ústrojí (jater, žlučových cest, žlučníku a slinivky břišní)
Zhoubné novotvary nosní dutiny, středního ucha a dýchacího ústrojí
Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
Zhoubné novotvary jiné pojivové a měkké tkáně
Zhoubné novotvary prsu
Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
Zhoubné novotvary ledvin a močového ústrojí
Zhoubné novotvary mozkomíšních plen, mozku, míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy
Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí, nadledvin a mízních uzlin
Sekundární a zhoubné novotvary bez určení lokalizace
Zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a příbuzné tkáně
Mnohočetný myelom a plasmocytární novotvary, leukemie

ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZY CELKEM
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rok 2016
počet %
12 2,87
53 12,68
27 6,46
59 14,11
0 0,00
9 2,15
4 0,96
29 6,94
25 5,98
18 4,31
14 3,35
12 2,87
3 0,72
15 3,59
6 1,44
5 1,20
291 69,63

.
Hospic Anežky České
Jak postupovat při zajištění hospicové péče?
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je stav pacienta, vyplývající z pokročilosti jeho nemoci. Přijetí je pak možné vyřešit ve
velmi krátké době. Nejprve je nutné podat Žádost o přijetí www.hospic.cz/ke stazeni, kterou najdete na našich internetových
stránkách, jistě ji má i Váš ošetřující lékař, nemocnice nebo Vám ji rádi zašleme poštou. Žádost vyplňte s Vaším lékařem
a zašlete ji k nám do hospice. Jednou z podmínek přijetí je také Váš Informovaný souhlas – formulář je součástí žádosti, který
naleznete též na www.hospic.cz/ke stazeni Nemocný nebo jeho rodina získají konkrétní informace o možnosti nabízené péče
v domácnostech na www.hospic.cz/mobilni Informace vám také rádi poskytneme telefonicky či e-mailem.
Můžete se obrátit na sociální pracovnici: e-mail: social.prac@hospic.cz, tel.: 491 467 038 nebo přímo na lékaře: tel.: 491
467 035.
.

PROJEKTY
Ing. Martin Fišer, vedoucí projektového oddělení
.

Posílení komplexnosti a mobility modelového řešení domácí hospicové péče v regionu působnosti Mobilního hospice
Anežky České a lůžkového Hospice Anežky České v Červeném Kostelci a okolí

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Tento roční projekt skončil v říjnu 2016. Pomohl dále rozvíjet terénní paliativní péči poskytovanou Mobilním hospicem
Anežky České.
Díky němu byly rozšířeny služby půjčovny zdravotních pomůcek, byla zlepšena dostupnost služeb díky pořízení 2 nových
automobilů, probíhalo vzdělávání zaměstnanců a zvyšování informovanosti dalších poskytovatelů terénních paliativních
služeb i veřejnosti.
Jeho celkové náklady byly
1 303 000 Kč.
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Obnova výtahu v budově Hospice Anežky České
V průběhu roku 2016 schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci programu Obnova a rozvoj
materiálně technické základny sociálních služeb 2007-2018 projekt výměny lůžkového výtahu v Hospici
Anežky České. Realizace projektu je plánována do konce roku 2017 a bude spočívat v uspořádání výběrového
řízení na dodávku a montáž lůžkového výtahu a v pořízení výtahu nového. Výměna proběhne v létě roku
2017 s celkovými náklady 721.000 Kč, přičemž MPSV uhradí 75 % nákladů.
.

Projekt dárcovské SMS
Možnost podporovat Hospic Anežky České prostřednictvím dárcovských DMS zpráv funguje již deset let – od 5. 5. 2006.
Jedná se o nejjednodušší způsob darování za cenu minimálních poplatků – od roku 2016 platí, že dárce
odesílá 30 Kč a organizace obdrží 29 Kč, manipulační poplatek je tedy 1 Kč. Od roku 2017 je možné zasílat
i vyšší částky a k tomu je potřeba použít i jiný tvar DMS. Podrobnější informace na www.hospic.cz
Výše darů může být únosná pro mnoho dárců a přesto je to metoda velmi účinná. Posuďte sami: Za devět
let, kdy se naši dárci podílí na péči o nemocné v našem zařízení prostřednictvím DMS, obdržel Hospic
celkem 24 763 DMS v celkové hodnotě 868 727 Kč, které pomohly uhradit většinou náklady na zdravotnický materiál. A víme o některých z vás, kteří po celých 10 let tímto způsobem pomáháte, ale zůstáváte jaksi v anonymitě.
Vám patří zvláštní poděkování!
V roce 2016 obdržel hospic 1 820 DMS zpráv v celkové hodnotě 51 870,00 Kč.
Prostředky byly použity na pokrytí nákladů na léky, zdravotnický materiál a opravy. Těšíme se,že pokud budete mít zájem
a možnost, tak naše nemocné prostřednictvím DMS zpráv opět podpoříte. Velmi Vám všem děkujeme!
.

Tříkrálová sbírka 2016
Lednová tříkrálová sbírka významně podpořila Hospic Anežky České ve výši 75 000 Kč. Díky darům se pořídilo do hospice
následující vybavení: myčky na nádobí 2x, Hinz registrační systém na karty s transparentní kapsou, žehlička Philips, varná
konvice do kuchyňky v 1. patře, vysavač na mytí oken, nábytkový trezor, židle do sesterny, matrace na přistýlku do pokojů
nemocných, držáky na televizory, barva na malování pokojů. Všem dárcům patří velký dík!
.

Nové vybavení v hospici
Vratislav Ansorge, vedoucí provozu hospice
.










Díky přispění našich dárců a podporovatelů jsme mohli v hospici doplnit potřebné vybavení
výměna nábytku v 6 pokojích
v 11 pokojích zrekonstruovány koupelny s novými závěsnými toaletami
zavedení bezdrátového internetu po celém hospici
nainstalováno nové zařízení pro příjem televize v pokojích pacientů (celkem máme 35 programů)
nainstalovány nové informační tabulky u všech dveří v hospici
dostali jsme nové osobní auto na rozvoz kompenzačních pomůcek z půjčovny
v půjčovně máme 3 nové elektrické polohovací postele, 3 klozetová křesla, 2 skládací chodítka, 9 mechanických vozíků
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DOBROVOLNICTVÍ
Hana Tošovská – koordinátor dobrovolníků

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je,
že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“
Ralph Waldo Emerson

V hospici se můžete setkat s dobrovolníky, kteří podle svého zaměření pomáhají s různými činnostmi. Podílejí se na chodu
hospice a jsou součástí hospicového týmu. Přicházejí obvykle jednou týdně na několik hodin. Navštěvují nemocné, obsluhují
čajovnu, recepci, starají se o pokojové i venkovní rostliny a pomáhají se šitím a spravováním prádla a administrativními
pracemi. Jeden dobrovolník obstarává pacientům podle jejich přání nákupy.
Abychom od dobrovolníků jen nebrali, ale také jim něco za jejich službu věnovali, měli dobrovolníci možnost navštívit dvě
představení – Puccini gala v podání Konzervatoře Pardubice a komediální představení Mr. Bean sehrané Adamem Budařem
a Františkem Šedivým.
V červnu jsme se s dobrovolníky vypravili do DSJ v Žirči. Prohlédli jsme si nové oddělení – Domov sv. Damiána, bylinkovou
zahradu, pracoviště chráněných dílen a výlet zakončili posezením a občerstvením v Café Damián.
V listopadu jsme pozvali dobrovolníky do sociálního podniku Pro-charitu s. r. o., kde měli možnost zhlédnout zařízení na výrobu bylinných sirupů a fixačního roztoku HistoFor. Při posezení s vedením charity tyto sirupy dobrovolníci rovněž ochutnali
a jako poděkování si jeden odnesli domů.
.

Noví dobrovolníci jsou vítáni! Chcete-li se zapojit do této
bohulibé činnosti, jste například „čerství“ důchodci
a potřebujete smysluplně využít čas, přijďte mezi nás.
Pokud se rozhodnete pro
PŘEHLED ČINNOSTI dobrovolnictví u nás, můžete nás kontaktovat a obdržíDOBROVOLNÍKŮ te informace o dalších po9 drobnostech.
Péče o klienty

Péče o květiny
Služba v recepci
Služba v čajovně
Šití a opravy
Ostatní
Celkem

5
14
17
1
4
50

.

Kontakt:
tel.: 491 467 030
e-mail:
tosovska@hospic.cz

Všem dobrovolníkům
ze srdce děkujeme!
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DALŠÍ ČINNOST
EDUKAČNÍ PROGRAM
Ing. Jana Ungrová, pracovnice pro vzdělávání a stáže
.

Nedílnou součástí Hospice Anežky České je od jeho založení i edukační program. Vzdělávání laické i odborné veřejnosti,
předávání informací a zkušeností všem zájemcům o problematiku hospicové péče se stalo v uplynulých létech dobrou tradicí
našeho hospice a je realizováno především prostřednictvím stáží a exkurzí, ale i vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí.
.

Stáže
Hospic otvírá každoročně své dveře těm, kteří by rádi poznali naši práci a získané zkušenosti předávali dál. V roce 2016 jsme přivítali 74 stážistů z řad studenPOČET STÁŽISTŮ
tů, odborníků i laiků. Přes široké spektrum odborností, věkové struktury (18 –
A ODPRACOVANÉ HODINY
56 let) a předchozí zkušenosti v ošetřovatelské péči, byli návštěvníci děním
74
v hospici zaujati a dle jejich vyjádření obohaceni. Potěšující je zvyšující se počet Počet stážistů
stážistů z řad studentů lékařských fakult, které zařadily hospicovou péči do Odpracované dny
388
svých povinných praxí. Je to velký pokrok v edukaci budoucích lékařů. Vždyť Odpracované hodiny
3 098
právě jejich budoucí práce bude důležitá při rozšiřování myšlenky hospicové
péče mezi odbornou i laickou veřejností.
Mnozí stážisté, přesto, že pracuji ve svém oboru již delší dobu, byli překvapeni jak obohacující a smysluplná může být práce
v hospici. Všem stážistům za jejich přístup a věnované úsilí děkujeme.
.

Exkurze
Stejně jako v předchozích letech prošlo hospicem velké
množství lidí, které zaujala myšlenka hospicové péče.
Chtěli se podívat a zároveň se seznámit s místem, které
bylo jako první v ČR specializované na péči o umírajícím
a zároveň je známé svojí kvalitou. Při exkurzích je nejenom předávána informace o Hospici Anežky České v Červeném Kostelci, ale také o celém komplexu hospicové
péče. Diskutuje se o otázkách smyslu života, či nebezpečí
zavedení eutanazie do legislativy státu. To vše považujeme za neoddělitelnou součást hospice a rádi vítáme každého, kdo má zájem se s naší služPOČET EXKURZÍ
bou seznámit.
22
Počet exkurzí

Počet lidí

29
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Konference paliativní péče
K říjnovému Světovému dni hospicové a paliativní péče zorganizoval Hospic Anežky České v Červeném Kostelci konferenci
paliativní medicíny, která se uskutečnila ve čtvrtek 20. října v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě v rámci projektu
švýcarsko-české spolupráce. Akce byla určena nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti
a formou i obsahem byla srozumitelná i středoškolským studentům, kteří se také konference zúčastnili. Jednotlivá témata
přednášeli zkušení odborníci v paliativní péči. Paliativní péči se věnoval MUDr. Jan Král z Hospice Anežky České, kromě
informací řešil, jak správně reagovat na obvyklé otázky: Zda je správné sdělit pacientovi alespoň hrubou časovou prognózu
jeho onemocnění? Jak se chovat, když pacient s onkologickým onemocněním odmítá další diagnostická vyšetření a léčení?
Co s pacientem, který zůstává ve fázi negace-popírání? apod. MUDr. Irena Závadová z Cesty domů Praha představila
společný projekt – Pilotní program VZP Mobilní specializované paliativní péče (MSPP). V souvislosti s realizací konstatovala,
že náklady na zdravotní péči v rámci MSPP jsou srovnatelné nebo nižší než u jiných způsobů zajištění zdravotní péče v závěru
života o nemocné se srovnatelnými diagnostickými a prognostickými charakteristikami. MUDr. Michal Hrnčiarik z Plicní
kliniky FN HK hovořil o spiritualitě a jak jí máme rozumět. Uvedl, že se jedná o hledání podstaty bytí, smyslu života, smyslu
nemoci a utrpení … hledání vztahu – k Bohu, k ostatním lidem, hledání motivace v životě, uspořádání životních hodnot
jedince „nevědomá religiozita“ - potřeba lásky, naděje, víry. Spiritualita primárně není vázána na náboženskou strukturu,
jak se mnozí domnívají, ale může se v podobě náboženství projevovat. Psychosociálními aspekty paliativní péče se zabýval
PhDr. Martin Loučka, PhD. z Centra paliativní péče, Praha. Kromě jiného hovořil o tom, čeho se lidé na umírání nejvíce
obávají, jak nastavit systém podpory a jak zhodnotit potřeby pečujících. MUDr. Jana Svobodová uvedla z pohledu
praktického lékaře (Rudník) kazuistiky paliativní péče v ambulantní a domácí péči. V závěru komentovala Iva Valerová,
vrchní sestra z Mobilního hospice Anežky České, nový dokumentární film z domácí hospicové péče, který mohli účastníci
konference zhlédnout a který je ke stažení na webových stránkách www.ochck.cz/domácí hospic.
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Vratislav Ansorge, vedoucí provozu hospice
.

Hospic nabízí k zapůjčení léčebné a kompenzační pomůcky, které usnadňují péči v domácím prostředí. Půjčovna má široké
spektrum pomůcek, které si klienti mohou ve všední den mezi 8 až 14 hodinou přijet zapůjčit. V roce 2016 jsme v půjčovně
uzavřeli 221 smluv. Nejčastěji byly půjčovány WC židle, mechanické invalidní vozíky, chodítka, elektrické polohovací postele.
V roce 2016 jsme rozšířili půjčovnu kompenzačních pomůcek o: 3 elektrické polohovací postele, 3 klozetová křesla (WC
židle), 2 chodítka skládací, 9 mechanických vozíků. Dostali jsme darem nové auto na rozvoz kompenzačních pomůcek
z půjčovny.
.

SOCIÁLNÍ PORADNA
§37 zákona o sociálních službách
V roce 2016 využilo poradenství 642 uživatelů a kontaktů bylo 1 037.
Je váš rodinný příslušník vážně nemocný? Máte obavy, jak péči o něj zvládnete? Vrátil se vám někdo z rodiny z nemocničního
prostředí a potřebujete poradit co dál? Pracovníci poradny vám rádi poskytnou informace o možnostech pomoci a podpory,
praktické rady týkající se ošetřování nemocného v domácím prostředí či kontakty na zdravotnická či sociální zařízení v okolí
vašeho bydliště. Kontaktujte sociální pracovnici: Bc. Zdeňka Kafková, tel.: 491 467 038, e-mail: social.prac@hospic.cz
.

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

HAČ – PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Profese
Sociální pracovnice

Počet
osob
2

Přepočtený
počet úvazků
1,75

Pracovníci sociální péče
17
16,10
(ošetřovatelé)
1,00
Vrchní sestra
1
1
Staniční sestra
1,00
9,95
11
Zdravotní sestry
0,25
1
Masérky
2,50
4
Lékaři
POČET OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ
1,61
Uklízečky
3
1,00
1
Pradlena
1
1,00
Technik, řidič, údržbář
1
1,00
THP pracovníci
1,19
2
Recepce
Celkem
37,90
44
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FINANCOVÁNÍ
Dárcovství
Eva Wagenknechtová, vedoucí fundraisingu a P. R.
.

Proč poskytujeme hospicovou péči?
Nejvíce si uvědomujeme potřeby těžce nemocných a více jim rozumíme až teprve tehdy, když se v naší blízkosti objeví těžká
nemoc. Tehdy začínáme více chápat, co těžká nemoc pro nemocného a jeho rodinu obnáší, jak se život a potřeby nemocného
změnily, jakou péči potřebuje. Situace je tím náročnější, oč závažnější onemocnění je a čím déle jím nemocný prochází.
Rodina pak řeší, co bude dál, jak vše zvládnou, co zaměstnání, jak zajistit nemocnému nejlepší péči apod. Na základě těchto
aktuálních potřeb vznikl pro nemocné v závěrečném stádiu nemoci téměř před 20ti lety první hospic v ČR – Hospic Anežky
České.
Mnozí ocení až ve chvíli náhlé potřeby, že existuje jak lůžkový hospic – Hospic Anežky České, kde mohou případně
s nemocným pobývat, tak Mobilní hospic Anežky České – odborná hospicová a paliativní péče v domácím prostředí
dosažitelná nepřetržitě 24 hod. denně, tak také Ambulance paliativní péče a léčby bolesti pro nemocné, kteří jsou
většinou schopni do ordinace docházet.
Většina nemocných je do hospice přijímána v době, kdy má před
sebou přibližně v průměru posledních 14 - 19 dní života. Přesto
zhruba ¼ nemocných se opět vrací po aplikaci účinné léčby a po
zlepšení zdravotního stavu do domácího ošetřování a může využít služby mobilního hospice.
.

Proč podpořit Hospic Anežky České?
Abychom byli schopni poskytovat v našem zařízení kvalitní
a dostupnou hospicovou péči, musíme každoročně žádat o stále
se snižující nenárokové státní a krajské dotace a žádat o dary ve
výši několika miliónů korun na provozní náklady. Problém spočívá však také v tom, že dle úhradové vyhlášky zdravotních
pojišťoven se sice podařilo uzákonit tzv. hospicové lůžko, avšak
dosud není systémově uspokojivě hrazeno ze zdravotního pojištění. Zatím je to nastaveno tak, že pojištění pokrývá necelou
½ nákladů na péči o jednoho pacienta na lůžku. Tato částka
je nižší nežli na lůžko v léčebnách dlouhodobě nemocných,
přestože pilotní průzkum MZ ČR jasně dokládá, že hospice
poskytují těžce nemocným v závěrečném stádiu nemoci
kvalitnější péči nežli v LDN nehledě k tomu, že hospice musí mít
dvojnásobný počet personálu než v LDN a mají vyšší farmakologické náklady. Soustavně probíhají v této souvislosti jednání
na nejrůznějších úrovních, ale v současnosti si péče v hospici vyžaduje naléhavou finanční pomoc.
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Poděkování našim dárcům a donátorům
Velmi děkujeme všem donátorům a podporovatelům z řad státních i samosprávních orgánů, zástupcům nadací, fondů,
firem i jednotlivcům, že tuto službu podporují. V tabulce na straně 34 jsou uveřejněni dárci, kteří uhradili podstatnou část
provozních nákladů. Obdrželi jsme mnoho dalších finančních, věcných i duchovních darů od našich příznivců, které jsou
v souhrnu velkou pomocí, omlouváme se však, ale není možné v rozsahu této publikace uveřejnit všechny dárce. Přesto
jsme si vědomi toho, že hospicová péče v našem zařízení je naše společné dílo! Každý dar, byť jen malý, má velký význam.
.

Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme!
Dotace a příspěvky 2016
Zpracovala Ing. Jana Řezníčková, koordinátor projektu
.

Nedílnou součást rozpočtu hospice tvoří dotace, granty od institucí.

Dotace a příspěvky v roce 2016
MPSV
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj

provozní dotace – hospic a odborná poradna
provozní dotace – odborná poradna
Šikovné ruce pro hospic 2016
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DÁRCI ZA ROK 2016 (V následujícím přehledu uvádíme největší podporovatele hospicové péče).
Zpracovala Mgr. Ludmila Štěpánová, fundraising a PR
.
.

TOP dárci hospice
* Ing. Radko Hejzlar, Náchod-Malé Poříčí * Jiří Krýda, Nové Město nad Metují * Ing. Ladislav Horčička, Nové Město nad MetujíSpy * Ing. Alena Žáková CSc., Poběžovice u Přelouče * Galerie GEMA s. r. o., Praha 2 * VAŠE DEDRA s. r. o., Česká Skalice * Milada
Foltová, Hradec Králové * Petr Adamec, Praha 58 * Saar Gummi Czech s. r. o., Červený Kostelec * KAN7 s. r. o., Praha 2 * Město
Červený Kostelec * Statutární město Hradec Králové * MTX s. r. o., Praha 7 * LDS Charities, Hradec Králové *
.

Firemní dárci
* AGRIS s. r. o., Němčičky u Židlochovic * AMMANN Czech Republic a. s., Nové Město nad Metují * AWP s. r. o., Jesenice u PrahyHorní Jirčany * AXIT CZ s. r. o., Náchod * BATIST Medical a. s., Červený Kostelec * CESORG s. r. o., Hradec Králové * FLAMY
INVESTMENT s. r. o., Rosice nad Labem * FLUX s.r.o., Praha 5 * GALERIE GEMA, Praha 2 * CHESTERTON ČR s. r. o., Telč * IVECO CR
a. s., Vysoké Mýto * KAN7 s. r. o., Praha 2 * Lužanská zemědělská a. s., Lužany u Jičína * MONETA Money Bank a. s., Praha 4 * MTX
s. r. o., Praha 7 * MUSA s. r. o., Praha 3 * P. J. TANDEM s. r. o., Náchod * PRAGON s. r. o., Praha 12 * PRAHA-COLLECTION s. r. o.,
Praha 2 * S&D PHARMA CZ s. r. o, Praha 4 * Saar Gummi Czech s. r. o., Červený Kostelec * SIGAS-CZ s. r. o., Česká Třebová * ŠKODA
AUTO a. s., Mladá Boleslav * Tyco Electronics EC s. r. o., Trutnov * VAŠE DEDRA s. r. o., Česká Skalice * WELTEC BIOPOWER ME s. r.
o., Náchod * YATE s. r. o., Hradec Králové *
.

Individuální dárci
* Adamec Petr, Praha 13 * Bouzek Jaroslav, Praha 2 * Brukner Roman, Havlíčkova Borová * Foltová Milada, Hradec Králové *
Franc Zdeněk, Hradec Králové * Havelka Jan, Zábřeh * Hejzlar Radko Ing., Náchod-Malé Poříčí * Hladíková Eva MUDr., Ústí nad
Orlicí * Horčička Ladislav Ing., Nové Město nad Metují-Spy * Jermanová Radmila, Ústí nad Labem * Krýda Jiří, Nové Město nad
Metují * Kulig Michal, Praha 515 * Kundl Bohumil, Spytihněv * Novotná Helena, Praha 4 * Poláček Martin Mgr., Hradec Králové *
Polášková Vlasta, Hrušovany nad Jevišovkou * Steiner Markus Dr. Ing., Lázně Bělohrad * Suková Marie, Praha 2 * Svoboda Pavel,
Praha 10 * Špytko Petr, Dolní Bousov * Vaníček Miroslav Ing., Praha 10 * Žáková Alena Ing. CSc., Poběžovice u Přelouče *

Dary a dotace od měst a obcí
* Adršpach * Černilov * Červený Kostelec * Česká Skalice * Dvůr Králové nad Labem * Holohlavy * Hradec Králové * Jaroměř *
Jičín * Náchod * Nová Paka * Nové Město nad Metují * Police nad Metují * Rychnov nad Kněžnou * Skalice u Smiřic * Teplice nad
Metují * Úpice * Vamberk * Velké Poříčí *
.

Nadace a instituce
* Farní charita Třebechovice pod Orebem * Honební společenstvo Suchý Důl * Liga proti rakovině Náchod * Římskokatolická
farnost Kukleny * Sbor Církve bratrské v České Skalici * Sbor Církve bratrské v Trutnově * TOP 09, Praha *
.

Věcní dárci
* Annabis s .r. o., Olomouc * Obyvatelé DPS U Jakuba, Červený Kostelec * Eurona s. r. o., Červený Kostelec * Guiliano Šimková
Radka, Červený Kostelec * Isolit Bravo s. r. o., Jablonné nad Orlicí * JVSport s .r. o., Pilníkov * Koudelková Růžena, Žacléř * Nakos
s. r. o., Nové Město nad Metují * Šarm František, Miskovice * ZUŠ Střezina Hradec Králové *
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BENEFIČNÍ AKCE PRO HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ 2016
Mgr. Ludmila Štěpánová, Hana Gottsteinová, fundraising, P. R.
.

Na podporu provozu a rozvoje hospicové péče v Hospici Anežky České a Mobilním
hospici Anežky České zorganizoval hospic v roce 2016 šest benefičních akcí a další
sbírkové akce. Děkujeme interpretům, návštěvníkům i organizátorům, ale také
firmám, které benefice podpořily. Výsledky přínosu beneficí si můžete přečíst
v tabulce:
.
.

PUCCINI GALA (22. 5. 2016) - Divadlo J.K. Tyla v Červeném Kostelci
Zpěváci a hudebníci z pardubické konzervatoře bravurně provedli Pucciniho dramatickou
jednoaktovou operu Sestra Angelika a scénicky propojené nejkrásnější árie z Pucciniho oper
Bohéma, Madame Butterfly, Tosca, Turandot aj.
Běh pro hospic (24. 9. 2016) Objekt Háčka Červený Kostelec
Na tratě 10 km, 5 km, 2 km a 650 m se letos rozběhlo 401 závodníků. Hvězdnými hosty byli
několinásobný mistr ČR v maratónu Petr Pechek a olympionička Eva Vrabcová Nývltová.
Prodejní výstava Šikové ruce pro hospic (7. - 14. 10. 2016) Výstavní síň MÚ ČK
Letošní výstavy se zúčastnilo 146 vystavovatelů s 3 663 ručně vyrobenými výrobky a Studentské
divadelní představení Mr. Bean (13. 10. 2016) Divadlo J.K. Tyla v ČK
8. charitní ples (5.11.2016) Sokolovna v Červeném Kostelci
Aukce obrazů Galerie Gema, 21. 4. 2016, Strahovský klášter Praha
Rozmístění kasiček do 6 prodejen v Úpici, Červeném Kostelci, Náchodě,
Novém Městě nad Metují a České Skalici a na Dni Piva v Pivovaru Primátor a .s.

.

Celkem:

5 313 Kč

31 175 Kč

105 072 Kč
108 581 Kč
162 000 Kč
27 914 Kč
440 055 Kč

Z dopisů našich pozůstalých:
Dobrý den, chtěla bych za sebe i svou rodinu upřímně a velmi moc poděkovat VŠEM zaměstnancům Vašeho hospice za nádherné
doprovození mé mamky H. Z. Velmi si Vás vážím.
Pečovala jsem o ni devět měsíců sama doma za pomoci úžasných lidí mobilního hospice Duha, kteří mi doporučili Váš hospic, když jsem
péči již ani s jejich pomocí přestala zvládat.
Cítila jsem velkou vinu a bolest, že mamku “odkládám" do cizího prostředí. Brzy jsem však pochopila, že to bylo obrovské štěstí v neštěstí,
že mamka mohla strávit poslední týdny života právě u Vás, v krásném prostředí, obklopena skvělými lidmi.
Víte, jsem nevěřící, ale poslední dobou hodně přemýšlím a myslím, že Bůh existuje, a to ve Vašich srdcích!
Sestřičky, ošetřovatelky a ošetřovatelé, všem Vám, kteří jste o mamku pečovali nejvíce (a bylo to pro Vás asi nelehké) děkuji!!! Jste
opravdoví andělé!!! To myslím vážně. Děkuji za Vaši lidskost, dobrotu, laskavost. Děkuji také za Vaši obrovskou trpělivost se mnou a mou
rodinou - jak často jsme vyrušovali telefonem a stálými dotazy! Vždy jste pro nás měli pochopení, radu, laskavá slova, útěchu.
Mamka se u Vás cítila prý " jako ráji“, jen já jsem jí tam chyběla. Byly jsme celý život hodně spjaté. Cítím velikou bolest, uklidňuje mě však
to, že mohla zemřít důstojně a milosrdně u Vás. DĚKUJI A PŘEJI VÁM VŠEM, AŤ SE VÁM VAŠE DOBROTA VRACÍ OD OSTATNÍCH LIDÍ ZPĚT.
Díky mamčině nemoci jsem poznala, že ještě existují opravdu hodní, srdeční, chápaví a obětaví lidé, bude se mi po Vás asi také stýskat,
ale musím jít životem dál.
S upřímným pozdravem E. D.
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Spolupráce s médii
Činnost hospice je pravidelně zveřejňována v místním Červenokosteleckém zpravodaji i ve zpravodajích okolních obcí.
Hospic pravidelně dopisuje do Novin Náchodska, Mladé fronty DNES, Rádia Proglas, Českého rozhlasu Hradec Králové
a místních soukromých regionálních rádií.
.

KONTAKTY
Adresa:
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 467 030
fax.: 491 467 154
e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: www.hospic.cz
.Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel.: 491 610 301, e-mail: wajsar@hospic.cz
Vedoucí provozu: Vratislav Ansorge, tel.: 491 467 044
e-mail: ansorge@hospic.cz
Asistentka ředitele: Jana Šilhavá, tel.: 491 610 300
e-mail: sekretariat@hospic.cz
Vedoucí lékař: MUDr. Jan Král, tel.: 491 467 035
e-mail: lekari@hospic.cz
Vrchní sestra: Petra Nováková, tel.: 491 467 033
e-mail: novakova@hospic.cz
Staniční sestra: Ludmila Rosová, tel.: 491 467 037
e-mail: rosova@hospic.cz
Sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Kafková
tel.: 491 467 038, e-mail: social.prac@hospic.cz
Fundraising, P. R.: Eva Wagenknechtová
tel.: 491 610 330
e-mail: wagenknechtova@hospic.cz
Pracovník pro vzdělávání a stáže:
Ing. Jana Ungrová, tel.: 491 610 300
e-mail: ungrova@hospic.cz
.

Zařízení je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec
.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj hospice:
Bankovní spojení: KB Červený Kostelec, číslo účtu: 8282670227/0100, var. s.: 5001
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Ambulance paliativní péče
Anežky České
POSLÁNÍ
V rámci poskytování komplexní péče, zejména onkologickým pacientům, byla v budově Hospice Anežky
České dne 1. října 2010 otevřena Ambulance paliativní péče. Klientům s onkologickým onemocněním
umožňuje ambulantní péči již během léčby, kdy klient např. dochází na chemoterapie, anebo také
v období po ukončení této léčby, kdy mu ještě zdravotní stav umožňuje do ambulance docházet, nebo si
vyžádají návštěvy v domácím prostředí.
Ambulance paliativní péče
.
v roce 2016
CÍL
počet
klientů
222
Cílem ambulance je pečovat o těžce nemocné v našem regionu před přijetím do hospice
1057
nebo po návratu z hospice do domácího prostředí anebo o terminálně a preterminálně počet ošetření
2
počet zaměstnaců
nemocné, kteří chtějí a mají tu možnost zůstat ve svém domově.
.
počet úvazků
0,4
počet výkonů
2635
ČINNOST
Ambulance paliativní péče nabízí službu lékaře a zdravotní sestry. Díky dlouholetým
zkušenostem se zvládáním bolesti pomáhá ambulance také všem, kteří trpí např. chronickými bolestmi. V současné době
ambulance spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami s výjimkou Vojenské zdravotní pojišťovny.
.

Ordinační hodiny
jsou určeny
objednaným klientům.
Objednat se lze
na tel.: 491 467 032
v ordinačních hodinách.

Ordinační hodiny
úterý
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
čtvrtek
návštěvní služba dle potřeby

.

Adresa:
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
web: ambulance.hospic.cz
Kontakt do Ambulance paliativní péče (budova Hospice
Anežky České)
Lékařka se specializací v oborech paliativní medicína
a léčba bolesti a anesteziologie a resuscitace:
MUDr. Jana Svobodová, e-mail: ambulance@hospic.cz

Registrovaná sestra se specializací:
Iva Valerová, tel: 491 467 032, 724 094 556
e-mail: valerova@hospic.cz
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Mobilní hospic Anežky České
v Červeném Kostelci
Mobilní hospic Anežky České zajišťuje
hospicovou a paliativní péči lidem s pokročilými stádii onemocnění v domácím
prostředí.
.

POSLÁNÍ
Mobilní hospicová péče poskytuje nemocnému paliativní léčbu, především léčbu
zaměřenou na příznaky a projevy nemoci, nikoliv na její příčiny, a současně se snaží
uspokojit i jeho potřeby psychické, sociální a spirituální. Paliativní péče podporuje život, podporuje kvalitu života. Umírání
a smrt považuje za normální proces. Smrt nepřirozeně neoddaluje, mírní bolest a jiné příznaky nemoci. Nabízí podpůrný
systém umožňující žít plně až do konce. Zahrnuje péči o rodinu nemocného, poradenství, podporu blízkých osob během
doprovázení nemocného i po jeho smrti. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání nemusí být provázeno strachem,
nesnesitelnou bolestí a utrpením.
Hospicová péče nemocnému neprodlužuje ani nezkracuje nepřirozeně život, pouze zajišťuje jeho lepší kvalitu v závěrečné
fázi onemocnění a pomáhá jemu i celé rodině se s osudem vyrovnat. Pozitivní vliv domova, blízkost příbuzných a přátel vede
k postupnému rozšiřování hospicové péče do domácností ve světě i k jejímu rozvoji v České republice.
.

CÍLEM SLUŽBY
 umožnit terminálně nemocným lidem být poslední část





svého života doma
chránit důstojnost nevyléčitelně nemocných
a poskytovat jim kvalitní služby
pomoci pacientům zvládat bolest a další obtíže spojené
s onemocněními vedoucími nezadržitelně ke smrti
poskytovat oporu nemocnému, jeho rodině i blízkým
a to i po smrti pacienta
být vždy nablízku – naše dostupnost 24 hod. denně

.

Podmínky pro přijetí pacienta do péče
 závěrečné stádium onemocnění nebo ukončená aktivní




.
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léčba s potřebou symptomatické terapie
(zaměřené na léčbu příznaků)
informovaný a svobodný souhlas pacienta
zajištění celodenní péče rodiny nebo jiné osoby
doporučení ošetřujícího lékaře
rozhodnutí o přijetí lékaře mobilního hospice

Mobilní hospic Anežky České
v Červeném Kostelci
ČINNOST
Pozitivní vnímání vlivu domova na nemocného, blízkost příbuzných a přátel, vede k postupnému rozšiřování hospicové péče
do domácností a to jak v České republice, tak i ve světě. Služby Mobilního hospice jsou ideálním řešením pro nemocné, jejichž
přáním je zemřít doma v okruhu svých blízkých v případě, že se rodina má možnost o nemocného celodenně postarat.
Je schůdným řešením také pro ty pacienty, pro které je kamenný hospic určitou barierou.
.

Mobilní hospic nabízí:
 odbornou lékařskou péči dostupnou 24 hod. denně
 odbornou sesterskou péči formou nepřetržité návštěvní služby
 podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách souvisejících s péčí o umírající
 podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také pro pečující rodinu
v případě zájmu kontakt s duchovním zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 preskripci potřebných léků a dovoz do rodiny pacienta
.

Mobilní hospic nabízí službu multidisciplinárního týmu a v případě zájmu také duchovního a dobrovolníka. Jedná se o situaci,
kdy si rodina přeje pečovat o vážně nemocného člena rodiny doma, v jeho přirozeném prostředí. Smyslem této péče je
snížení utrpení pacienta na nejnižší možnou míru, aby ani poslední chvíle člověka nebyly vyplněny např. bolestí, dušností
nebo nevolností, které mohou někdy umírání doprovázet. Současně jde ale také o to, aby bylo pečováno nejen o tělo, ale také
o ducha, o duši, o vztahy s rodinou, s blízkými, o přijetí sebe sama apod. Aby tato služba mohla vůbec fungovat, musí na sebe
rodina nemocného nebo někdo z blízkých vzít roli pečovatele se všemi jejími povinnostmi (jako je zajištění hygieny,
stravování apod.) Pečující však nezastane úplně všechno, a proto na odborné úkony je vždy k dispozici multifunkční tým (jak
uvedeno výše), který podle potřeby za nemocným dojíždí. Členové týmu také zaškolují členy rodiny v ošetřování
a zprostředkovávají zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
.

Pohotovostní telefon
Kromě pravidelných plánovaných návštěv
členů mobilního týmu mají pacienti a jejich
rodiny k dispozici číslo pohotovostního telefonu, na které se mohou kdykoliv obrátit
s dotazem nebo prosbou o okamžitou
návštěvu. Pro zájemce o služby mobilního
hospice podáváme informace na telefonní
lince: 491 467 050, 491 610 482, mob.: 724
094 556
.

Počet klientů Mobilního hospice v roce 2016
96
Počet klientů
20
Průměrný počet dnů péče o klienta
73
Průměrný věk klientů
Počet vykonaných návštěv
1 585
Počet ujetých kilometrů za klienty
39 625
Fyzický počet zaměstnanců (smlouvy, DPČ, DPP)
3
3,15
Úvazky celkem (smlouvy)

V týmu mobilního hospice v roce 2016 spolupracovali 3 lékaři, 3 všeobecné sestery, psycholog a sociální pracovnice.
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Mobilní hospic Anežky České
v Červeném Kostelci
Propagační a jiné události v roce 2016
.

EDUKAČNÍ ČINNOST
V rámci projektu programu švýcarsko-české spolupráce byla uspořádána 20. října Konference paliativní medicíny, která byla
určena pro lékaře, zdravotníky sociální pracovníky, studenty i širokou veřejnost. Přednášeli odborníci v oboru paliativní
medicíny: MUDr. Jan Král, Hospic Anežky České, Červený Kostelec; MUDr. Irena Závadová z Cesty domů Praha; MUDr.
Michal Hrnčiarik, Plicní klinika Fakultní nemocnice, Hradec Králové; MUDr.
Jana Svobodová, Praktický lékař, Rudník; PhDr. Martin Loučka, Ph.D.,
Centrum paliativní péče, Praha; Iva Valerová, Vrchní sestra Mobilního
hospice Anežky České. Kromě jiného zde mohli účastníci shlédnout krátký
dokumentární film „Mezi nebem a zemí“ o činnosti Mobilního hospice
Anežky České. Pořádali jsme přednášky o Paliativní péči v domácích
podmínkách ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, v Oblastních nemocnicích Trutnov, Náchod, ale i v našem středisku Háčko.
Na základě našich kurzů vedeme průběžné konzultace s vrchními sestrami
z charitních mobilních hospiců a sdílíme konkrétní zkušenosti při řešení
různých situací v rodině pacienta nebo jak lépe řešit bolest, zvracení a jiné
potíže.
Zakladatelé budoucích mobilních hospiců z celé republiky a zdravotní sestry k nám jezdí na odborné stáže, mnoho informací
konzultujeme osobně, ale bezodkladné i též telefonicky.
Obracejí se na nás různá rezidenční zařízení, s nimiž řešíme, jak v jejich prostředí lze zajistit hospicovou službu.
.

Z KRONIKY
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám jménem svým a celé naší
rodiny poděkoval za pomoc, kterou Vámi vedený Mobilní hospic
Anežky České, poskytoval mé drahé manželce V. M.
Nesmírně obdivujeme Vaši práci, kterou poskytujete odcházejícím,
jak po stránce odborné, tak po stránce materiální. Velmi nám pomáhal
vstřícný a po všech stránkách ohleduplný přístup pečovatelek
a ošetřovatelek. Prosím, řekněte jim, že jim za všechno moc a moc
děkujeme. Bez Vaší pomoci by moje manželka nemohla ukončit svůj
život doma, uprostřed své rodiny. Bez Vaší pomoci bych nemohl být
přítomen jejího posledního vydechnutí. Proto přijměte od naší rodiny
vřelý dík a velký obdiv, který po našich zkušenostech s Vaší prací
a přístupy všech Vašich pracovníků, obdivujeme. Ještě jednou – vřelý
dík!
M. M. manžel
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Mobilní hospic Anežky České
v Červeném Kostelci
.

Kde působí náš mobilní hospic
Mobilní hospic Anežky České působí v součinnosti
Mobilní hospic Anežky České, granty v roce 2016
s Ambulancí paliativní péče a má své zázemí
v Červeném Kostelci. Z Červeného Kostelce vyjíždí Nadace Agrofert
mzdy, vybavení, PHM, služby
pečující tým do okolí vzdáleného do 20 km. Je to Nadační fond TESCO
kyslíkový koncentrátor
přibližná vzdálenost, do které zdravotní pojišťovny
hradí náklady spojené s dopravou našich lékařů a všeobecných sester. U Všeobecné zdravotní pojišťovny je to méně.
.

FINANCOVÁNÍ
Mobilní hospic Anežky České je z části financovaný z veřejného zdravotního pojištění. Malou část nákladů hradí sami
pacienti. Jedná se zejména o náklady na pohotovosti našich lékařů, všeobecných sester, práci sociálního pracovníka,
psychologa.
.

Největší dárci Mobilního hospice Anežky České za rok 2016
.

Firemní dárci
* ADITRANS s. r. o., Náchod * PANDA FROST s. r. o., Červený Kostelec *
.

Individuální dárci
* Aldová Sidonie, Police nad Metují * Čančarová Jaroslava, Hradec Králové * Jenková Rita Ing., Police nad Metují * Kristová
Alena * Pelikánová Jaroslava, Nové Město nad Metují * Semeráková Helena MUDr., Česká Skalice * Sýkora Josef, Nemojov *
* Škrabková Zuzana RNDr., Holohlavy *
.

DÁRCOVSTVÍ
Platby zdravotních pojišťoven a uživatelů služeb nestačí pokrýt všechny potřebné náklady. Proto jsme závislí na finančních
příspěvcích od firem a jednotlivců. Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí. Mobilní hospic Anežky České můžete
podpořit zasláním libovolné finanční částky na náš účet číslo: 8282670227/0100, v. s. 2500
.
.

Spolupracující lékaři:
MUDr. Jan Král, MUDr. Jana Svobodová
MUDr. Václav Šafka Ph. D, tel.: 491 467 035
e-mail: lekari@hospic.cz
Vrchní sestra: Iva Valerová, tel.: 491 610 482
mob.: 724 094 556 e-mail: mobilni@hospic.cz
e-mail: valerova@hospic.cz
Sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Kafková
tel.: 491 467 038, e-mail: kafkova@hospic.cz
Psycholog: Mgr. Viktor Polák, e-mail: polak@hospic.cz

Všem Vám upřímně děkujeme!
Kontakty
Adresa:
Oblastní charita Červený Kostelec
středisko Mobilní hospic Anežky České
Husova 649, 549 41 Červený Kostelec
www.hospic.cz/mobilni
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Háčko Červený Kostelec
CENTRUM VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ
POSLÁNÍ
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
Činnost centra je zaměřena na děti, mládež, rodiče
s malými dětmi a dospělé v okruhu Červeného Kostelce
a jejich možnost smysluplně trávit volný čas v kontaktu
s vrstevníky a lidmi podobného zaměření. Nabízíme pro
ně dostupnou možnost dalšího vzdělávání, společenských
aktivit. Cílem činnosti Háčka 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.
.

NAŠE ČINNOST
HISTORIE
Oblastní charita Červený Kostelec (tč. Hospic Anežky
České) získala do vlastnictví objekt dnešního Háčka
sloučením s Farní charitou Červený Kostelec.
Objekt je zahradní vilou, postavenou v roce 1900 stavitelem Antonínem Zimou, kanovníkem Královéhradecké Kapitoly, která
má od počátku charitativní podtext. Je tvořen dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a suterénem. Vila je dědictvím
bratří Zimových, které bylo předáno římskokatolickému dobročinnému ústavu. Od roku 1901 do roku 1950 zde působily
řádové sestry de Notre Dame (do roku 1913 provozovaly sirotčinec, v roce 1920 vznikla v budově Městská mateřská škola
a v roce 1944 jesle). Roku 1950 byly sestry nucené odejít do státního sektoru a až do června roku 1999 využívala dům
speciální škola. Hospic Anežky České, po přemístění školy, budovu částečně zrekonstruoval a v listopadu 1999 zde zřídil
nízkoprahové nespecifické zařízení pro volný čas dětí, mládeže a rodin – Háčko (zkratka Hospic Anežky České Červený
Kostelec). Od té doby se využívání objektu stále rozvíjí za pomoci realizace projektů EU.

 V únoru roku 2000, po dílčí vnitřní rekonstrukci, byl otevřen zbytek objektu, aby sloužil široké
veřejnosti města Červeného Kostelce a okolí.
 V květnu 2004 vzniklo Edukační centrum, využívané ke vzdělávání veřejnosti a pracovníků
v sociálních a zdravotních službách.
 V roce 2005 byla dokončena půdní vestavba za účelem vybudování 6 pokojů s celkovou
kapacitou 21 lůžek pro ubytovávání účastníků seminářů, stážistů Hospice Anežky České
a i k rekreaci ostatních zájemců.
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Háčko Červený Kostelec
CENTRUM VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ
 V srpnu 2006 byly po úpravách do budovy přemístěny kanceláře Oblastní charity Červený
Kostelec.

 V současné době jsou v Háčku provozovány činnosti zaměřené na volnočasové aktivity pro děti,
mládež a dospělé. Klienti využívají mateřské centrum a vzdělávací centrum nebo pronájem
místností.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ
Kroužky v roce 2016
 cvičení rodičů s dětmi
 hudební kroužky (hra na zobcovou flétnu a kytaru)
 výtvarný kroužek (keramika)
 náboženská výuka předškolních dětí
 astronomický kroužek
V Háčku ve školním roce 2016/17 provozujeme zájmové kroužky pro děti i dospělé, na které se přihlásilo celkem 195 osob.
Zájem byl především o keramický kroužek pro dospělé i děti, cvičení rodičů s dětmi, hru na zobcovou flétnu a kytaru. Velmi
oblíbené jsou i letní příměstské tábory. V roce 2016 proběhly 3 turnusy v počtu 88 děti. Jeden z turnusů byl výtvarný.
.

MATEŘSKÉ CENTRUM V HÁČKU – VESELÝ DOMEČEK
Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů a jejich předškolních
dětí od 3 měsíců do šesti let. Navštěvují ho převážně maminky
s dětmi na mateřské dovolené. Některé přicházejí pravidelně
jednou či vícekrát týdně, jiné přicházejí pouze při nepříznivém
počasí, nebo když už děti omrzí jejich domácí hračky. 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.
.

Co v mateřském centru děláme?
Společně zpíváme a tancujeme, učíme se říkanky, hrajeme na
Orffovy nástroje, malujeme a tvoříme z přírodních materiálů,
odpadových materiálů, papíru či látek. Výběr aktivit a jejich rozsah
vždy záleží na konkrétním rozpoložení dětí a jejich rodičů. Menší děti si převážně jen hrají. Děti mají k dispozici 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.
V roce 2016 se akcí zúčastnilo cca 350 návštěvníků. Jedná se například o Svátek matek, Velikonoční dílny, Pohádkový les,
Svatomartinský lampionový průvod či Mikulášskou nadílku apod.
.
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Háčko Červený Kostelec
CENTRUM VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ
Další poskytované služby v Háčku
 Recepce - občerstvení, prodej občerstvení a dekorativních předmětů,
 Edukační a vzdělávací centrum
 Společenská místnost pro 50 osob s možností organizování soukromých aktivit a oslav
 Pronájem společenské místnosti v podkroví za účelem méně početných kurzů, např. kurz clinik pilates.
 Ubytování – celoroční ubytování je nabízeno v jedno, dvou a více lůžkových v podkrovních pokojích s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou o celkové kapacitě je 21 lůžek (včetně přistýlek na rozkládacích křeslech). Okolí skýtá bohatou možnost
turistiky v Jestřebích horách, krásném podkrkonošském podhůří, Kladském pomezí a návštěvy mnoha historických a zajímavých míst.
Přehled činnosti, účastníků a zaměstnanců
druh činnosti

počet účastníků

vzdělávání
ubytování
Mateřské centrum
příměstské tábory
kroužky

546
1356
1473
88
195

počet úvazků

0,25
1
1,5
0,5
0,5

pzn

DPP
Pro-Charitu s. r. o.
DPP
DPP
DPP

VZDĚLÁVÁNÍ
Kurzy a semináře pro doškolování zdravotních sester
V roce 2016 uspořádala naše organizace 29 odborných seminářů pro zdravotní sestry a pro pracovníky sociálních organizací.
Těchto seminářů se zúčastnilo 546 účastníků. Semináře jsou ohodnoceny kreditními body České asociace sester, které sestry
musejí získávat v rámci svého celoživotního vzdělávání. Zároveň většina seminářů má akreditaci MPSV nezbytnou pro získání
vzdělávacích kreditů pro pracovníky v sociálních službách.
Tematicky byly semináře velmi pestré. Největší zájem byl o 2 semináře s tematikou domácí hospicové péče, které byly
realizovány v rámci projektu podpořeného z Programu švýcarsko–české spolupráce. Tyto semináře lektorovali zkušení
pracovníci z našeho Mobilního hospice Anežky České. Od ledna do května byl realizován Kvalifikační kurz pro pracovníky
v sociálních službách s celkovou dotací 187 hodin (z toho 30 hodin praxe). Souhrnnou nabídku seminářů najdou zájemci
na našich webových stránkách http://hacko.ochck.cz/kalendar-akci.html
.

FINANCOVÁNÍ

Dotace a příspěvky v roce 2016
Činnost v Háčku je z převážné části hraze- Královéhradecký kraj
provozní dotace – mateřské centrum
na z plateb klientů a drobných dárců. Město Červený Kostelec příměstské tábory
Dalšími významní přispěvovatelé jsou
dovybavení MC, nákup materiálu
uvedeni v tabulce.
Tříkrálová sbírka
pro tvořivou činnost a pohybové aktivity
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Háčko Červený Kostelec
CENTRUM VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na dobrém fungování činnosti v Háčku

KONTAKTY
Háčko je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec
Další informace jsou na stránkách: www.ochck.cz/hacko
.

Adresa:
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
tel./fax: 491 610 310/491 420 886, e-mail: hacko@hospic.cz
.

Vedoucí střediska: Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 305
mob.: 731 598 825, e-mail: melichar@hospic.cz
Vedoucí mateřského centra a volnočasových aktivit: Mgr. Markéta Šolcová
tel.: 491 610 312, e-mail: solcova@hospic.cz
Vedoucí vzdělávání: Mgr. Jana Špeldová, tel.: 491 610 311, e-mail: speldova@hospic.cz
.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj Háčka:
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
č. účtu: 8282670227/0100, var. s.: 9000
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Středisko volného času
ÚPICE
POSLÁNÍ
Středisko volného času Úpice, podporuje svými aktivitami osobnostní rozvoj a vzdělávání
dětí, mládeže i dospělých v Úpici a okolí.
.

CÍL
Cílovou skupinou jsou rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, nastávající maminky
a jejich děti ve věku 1 – 6 let. Mateřské centrum Slůně je jediným mateřským centrem
v Úpici a okolí. Svým provozem naplňuje potřeby rodičů vymanit se ze sociálního vyloučení ze společnosti zapříčiněné
nutností zvýšené péče o své děti doma a dětem poskytuje kontakt s vrstevníky, rozšiřuje jejich vědomosti a umožňuje
dětem rozvoj po stránce motoriky, vědomostí i výtvarných a hudebních dovedností. Vzhledem k tomu, že MC navštěvují
také prarodiče se svými vnoučaty, dochází k mezigeneračnímu setkání, která přispívají k rozvíjení sociálních vztahů.
.

HISTORIE
Oblastní charita začala MC Slůně provozovat 15. 9. 2010.
.

Návaznost na činnost Oblastní charity Červený Kostelec
Realizátor projektu uskutečňuje v nedalekém, 10 km vzdáleném, Červeném Kostelci i další potřebné aktivity. Jedná
se o pravidelná cvičení a přednášky pro těhotné a přednášky pro rodiče, zaměřené na péči o děti, na výchovu dětí,
komunikaci, předcházení a řešení konfliktů mezi dětmi a rodiči, vztahy v rodině atd. Maminky z Úpice se některých z těchto
aktivit také zúčastňují.
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Středisko volného času
ÚPICE
ČINNOST
.

Středisko volného času Úpice
Středisko volného času v Úpici se zaměřuje především na provozování
Mateřského centra Slůně v Úpici a kromě běžných služeb v něm i na poskytování dalších doprovodných aktivit pro rodiče a děti a pro maminky na mateřské
dovolené apod.
.

Mateřské centrum Slůně
Mateřské centrum je určené rodičům (převážně maminkám na mateřské
a rodičovské dovolené) pečujícím o děti ve věku 1 – 6 let. Tato aktivita brání
sociální izolaci a vyloučení rodičů z běžného společenského života a malé děti
učí nenásilnému začlenění do kolektivu.
.

Dopolední program v MC Slůně
Mateřské centrum je otevřeno tři dny v týdnu (pondělí, středa, pátek)
dopoledne od 8:30 do 12:00 hodin. Dopolední program se skládá kromě volné
hry z těchto činností: seznámení a pozdrav hravou formou, muzicírování,
řečová příprava – říkanky, básničky a písničky, tanečky, cvičení a hry pro správný psychomotorický vývoj, rozvoj kreativity – výtvarné hrátky pro nejmenší,
dramatizace pohádky.
.

Pojďme si hrát!
Společný program pro děti začíná od 10 hodin, většinu času je však volná hra. Ve věku dvou let je dítě přímo unesené
ostatními dětmi svého věku. I když s nimi nedokáže při hře spolupracovat, rádo si hraje vedle nich, pozoruje je a napodobuje.
A díky tomu ho také začínají zajímat nové hračky a hry.
Pozorovat děti při hře je inspirativní a zábavné. Často totiž používají věci jiným způsobem, než bychom čekali. Nejsou prostě
zatíženy tím, jak a co se má. Ale v posledních letech se zdá, že je tlak na děti už odmalička a čeká se od nich výkon i při hře
(postav to takhle, takhle se to nedělá, teď se jde dělat toto apod.), a tím se může vytrácet radost ze hry. V mateřském centru
mají děti možnost sledovat ostatní děti při hře, zkoumat nové hračky, vytvářet společně z modelíny, zpívat a bubnovat, tančit
a skákat, klouzat se a jezdit na motorkách. Tím vším se posiluje
a utváří jejich mozek, rozvíjí kreativita. Při komunikaci s kamarády MC využívalo v roce 2016 asi 60 rodin (cca 150 lidí)
se děti učí orientovat v sociálních vazbách, respektovat hranice
350
Počet návštěv mateřského centra
druhých a rozvíjet empatii. Hra poskytuje prostor pro zkoušení
40
Počet účastníků jednorázových akcí
a pro chyby. Skvělá věc je, že při chybování při hře v podstatě o nic
60
Počet zapojených rodin
nejde. Neexistuje žádný test s výsledky – to je správné a to není.
120
Počet klientů
Stručně řečeno, hra buduje odolnost.
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Volnočasové aktivity pro děti a rodiče
Další služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřené na podporu aktivního trávení volného času a rozvoj rodičovských kompetencí.
Tato další činnost probíhá v rámci dobrovolnické služby vedoucí a členek MC Slůně. Vedení rodičů k aktivnímu trávení času
a motivace dětí při výchově ke smysluplnému způsobu života je do budoucna neocenitelnou prevencí patologických jevů ve
společnosti.
.

Jednorázové akce zaměřené na aktivní trávení volného času:
Přednáška o očkování – duben
Cvičíme v rytmu - ranní kondiční cvičení pro ženy – říjen
Výtvarníček pro nejmenší – 1x v týdnu až do prosince (10 setkání)
Večerní strašidlácké setkání na Dlouhých záhonech s opékáním buřtů – listopad
Setkání s Mikulášem a andělem v MC Slůně – prosinec
Předvánoční posezení s kytarou a ochutnávkou cukroví
.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU - FINANCOVÁNÍ
Činnost střediska je převážně hrazena z plateb klientů. Dalšími významnými přispěvovateli jsou:

Dotace a příspěvky v roce 2016
Královéhradecký kraj provozní dotace – mateřské centrum
dovybavení MC, nákup materiálu
Tříkrálová sbírka
pro tvořivou činnost a pohybové aktivity

Kontakty
Adresa:
Středisko volného času Úpice
Na Veselce 1018, 542 32 Úpice
Středisko volného času Úpice je střediskem
Oblastní charity Červený Kostelec
Vedoucí Střediska volného času
a Mateřského centra Slůně:
Ing. Olga Ejemová, tel.: 724 103 251
e-mail: oej@seznam.cz
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Charitní ošetřovatelská služba
Červený Kostelec
POSKYTUJE
Komplexní ošetřovatelskou péči a rehabilitaci
.

POSLÁNÍ
Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec (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.
.

CÍLE SLUŽEB
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.
.

NAŠE ČINNOST
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje řadu služeb dle
potřeb občanů, úzce spolupracujeme s obvodními lékaři
z Červeného Kostelce. Služby poskytujeme v pečovatelských domech 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, mozkových 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.
.

V roce 2010 se CHOS přestěhovala do nového zázemí v Husově ulici v Červeném Kostelci.
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Červený Kostelec
O uživatele ošetřovatelské služby pečuje celkem 5 kvalifikovaných zdravotních
sester. V roce 2016 jsme poskytly ošetřovatelskou službu 206 klientům, u kterých
jsme provedly 10 986 návštěv a 18 230 výkonů.
.

VĚKOVÉ ROZMEZÍ PACIENTŮ
120

Další údaje o zařízení

80

CHOS je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec
Zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec. Další praktické informace naleznete na www.ochck.cz v sekci Charitní ošetřovatelská služba.
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Půjčovna
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Klientům i veřejnosti 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 atd..
.
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19 – 26 27 – 64 65 – 80 nad 80
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SOBĚSTAČNOST
200

Spolupráce s médii

175

Prostřednictvím místního tisku pravidelně seznamujeme obyvatele města se službami CHOS.

150

158

125

HISTORIE STŘEDISKA

100
1. 11. 1993 rozšířila Farní charita pečovatelskou službu o službu ošetřovatelskou
a přesídlila do nově pro75
najatých prostor v no50
vém zdravotním stře41
disku v ulici Manželů
25
Burdychových. Od roku
7
0
1999 do 1. října 2010
schopní částečně plně
poskytovala své služby
sebeobsluhy závislí
závislí
pro občany Červeného
Kostelce v Domě s pečovatelskou službou „U Jakuba“ a od 1. října 2010 Charitní
ošetřovatelská služba přesídlila do nově otevřené budovy
v Husově ulici, kde své služby poskytuje společně s Mobilním
hospicem Anežky České.
.
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Charitní ošetřovatelská služba
Červený Kostelec
FINANCOVÁNÍ
Charitní ošetřovatelská služba je poskytována na základě ordinace lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami. Dále na ni
přispívají drobní dárci. Poděkování patří všem, kteří při realizaci
naší ošetřovatelské činností pomáhají, především kolegyním
z MHAČ, se kterými úzce spolupracujeme a především
sestřičkám za jejich obětavou a náročnou práci. U pacientů
v domácím prostředí se snažíme o poskytování dobře odvedené
zdravotní ošetřovatelské péče. Společně řešíme další těžkosti,
které se u pacientů v souvislosti s jejich nemocí projevují.
Snažíme se také být psychickou oporou všem potřebným.

Kontakty
Adresa:
CHOS Červený Kostelec
ul. Husova 649
549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 610 480
e-mail: osetrovatelky@hospic.cz
.

Vedoucí: Vrchní sestra Štěpánka Martincová,
mob.: 776 767 636, e-mail: osetrovatelky@hospic.cz
.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHOS: Bankovní spojení – KB Červený Kostelec
č. účtu: 8282670227/0100, var. s. 8001
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Charitní pečovatelská služba
ČERVENÝ KOSTELEC
POSKYTUJE
Pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

„Stárnout s radostným srdcem je největší umění.“
POSLÁNÍ
Charitní pečovatelská služba (CHPS) v Červeném Kostelci je nestátní zařízení, spadající pod
Oblastní charitu Červený Kostelec, které 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. Zařízení zajišťuje sociální služby v takovém rozsahu,
aby mohli klienti setrvat co nejdéle ve
svých domovech za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí,
rodinu, přátele. CHPS plní úkoly
vyplývající z požadavků uživatelů,
přičemž má své priority jako je donáška
obědů, úklid domácností, nákupy dle
objednávky, zajištění osobní hygieny,
obstarání léků. Ve spolupráci s ošetřovatelskou službou dohlíží na zdravotní
stav uživatelů.
.

CÍLE
Cílem CHPS je zajistit uživatelům:
 podněty pro aktivní stáří



v přirozeném prostředí
podporu udržení soběstačnosti
a sebeobslužnosti
(v rámci možností)
pomoc při zachování
či zlepšení kvality života

.

CÍLOVÁ SKUPINA
Jedná se především o seniory s omezenou soběstačností a dospělé osoby s tělesným postižením nebo s kombinovaným
postižením žijící v Červeném Kostelci a v jeho spádové oblasti.
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Charitní pečovatelská služba
ČERVENÝ KOSTELEC
KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 cílová skupina
 volná kapacita CHPS
 osoba, která si není schopna zajistit své potřeby
sama, nebo za pomoci svých blízkých

 neagresivní chování klienta
.

INFORMACE O CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ V ČERVENÉM KOSTELCI
Naše charitní pečovatelská služba se v současné době stará
o 212 klientů, z toho jich 40 žije v pečovatelském domě
U Jakuba, 11 v pečovatelském domě v Nerudově ulici
a zbytek, 161 klientů, v terénu (v jejich domácnostech –
přirozeném prostředí).
Z celkového počtu klientů jich je třetina mužů a zbytek žen. O tento počet klientů pečuje jedenáctičlenný tým, který se skládá
z 10 žen (pět pečovatelek získalo titul „Pečovatelka roku“) a jednoho muže. Průměrný věk našich klientů je 85 let. Nejstarším
uživatelem pečovatelské služby je 98 letý muž. V pečovatelském domě U Jakuba je 8 obyvatel, kterým je více jak 90 let.
V pečovatelském domě U Jakuba se za jeden rok vymění v průměru 6 klientů. Dvě obyvatelky zde bydlí od začátku, tj. již
18 let. V roce 2016 jsme uspořádali pro naše seniory 60 různých kulturních akcí.
.

STATISTICKÉ ÚDAJE V ROCE 2016
Počet klientů……………………………………………………………………… 212
Kapacita zařízení ………………………………………………………………. 200
Počet návštěv……………………………………………………………..... 55 478
počet mužů…………………………………………………………………......... 63
počet žen………………………………………………………………….......... 149
počet pracovníků: sociální pracovnice.................... 1/0,9 úvazku
pracovníci v sociálních službách........................... 10/9,75 úvazku

Soběstačnost klientů CHPS
Červený Kostelec v roce 2016
schopni sebeobsluhy
161
lehká závistlost (I. stupeň)
24
středně těžká závislost (II. stupeň)
18
6
těžká závislost (III. stupeň)
úplná závislost (IV. stupeň)
3
CELKEM
212

PRINPCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem.
Provozní doba pečovatelské služby:
pondělí – pátek: 6:30 - 20 hodin
sobota, neděle, svátky: 7 - 11 a 15:15 - 20 hodin
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Věkové rozmezí CHPS
Červený Kostelec v roce 2016

19 - 64 let 65 - 79 let nad 80 let
11
67
134

Charitní pečovatelská služba
ČERVENÝ KOSTELEC
RESPEKTUJEME A PODPORUJEME:
 důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav) soukromí
 jednání na partnerské úrovni, možnost volby a aktivního zapojení uživatele do veškerého dění
 podpora soběstačnosti a seberealizace v maximální možné míře, aktivní způsob života, udržení smysluplnosti
života
 rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
Významnou součástí nabídky služeb CHPS je poskytování poradenství a příprava volnočasových aktivit jako jsou společenské
a kulturní akce, kroužky, módní přehlídky, cvičení, přednášky,
besídky, výlety apod. Pracovníci podporují aktivní prožívání stáří
klientů a uspokojování jejich potřeb, vyplývajících z jejich věku
a zdravotního stavu.
Pečovatelky při práci s klienty využívají schopnost empatie
a trpělivého naslouchání. Jednají s klienty na partnerské úrovni,
usilují o aktivní zapojení klientů do společenského života, posilují
v nich vědomí vlastní hodnoty, důležitosti, a že jsou součástí
lidské společnosti. 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. Ubytování návštěv klientů
v domech s pečovatelskou službou je v omezené míře možné.
Při návštěvách klientů v jejich domácnostech se pracovníci snaží zachovávat soukromí a místní letité zvyklosti. Umístění
do domů s pečovatelskou službou se poskytuje přednostně občanům města Červený Kostelec, v případě volné kapacity
i obyvatelům okolních obcí. O přijetí rozhoduje bytová komise při Městském úřadu v Červeném Kostelci.
.

DALŠÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Údaje o platbách a podrobný seznam poskytovaných služeb jsou shrnuty v aktuálním ceníku
(viz. www.ochck.cz v sekci pečovatelská služba.)
.

STANDARDY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Zařízení usiluje o udržení a růst kvality poskytovaných služeb. Pracovníci se řídí Listinou práv a svobod, dalšími obecně
platnými předpisy podle požadavků Standardů kvality sociálních služeb. Klienti a jejich blízké osoby se mohou ke kvalitě péče
vyjadřovat přímo v komunikaci s personálem, mohou podat ústní či písemnou stížnost. Stížnost bude vyřízena do 14 dnů od
jejího doručení na CHPS. Podrobný postup podávání a vyřizování stížností obdrží naši klienti při sjednávání služeb nebo jsou
s ním seznámeni na požádání. Postup je také vyvěšen ve vstupní hale DPS U Jakuba.
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Charitní pečovatelská služba
ČERVENÝ KOSTELEC
DOTACE A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2016
PRO CHPS ČERVENÝ KOSTELEC

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

MPSV

provozní dotace – pečovatelská služba

Největší dárci

Královéhradecký kraj

provozní dotace – pečovatelská služba

Individuální dárci

Městský úřad
Červený Kostelec

provozní dotace – pečovatelská služba

.

Borůvková Milena, Červený Kostelec
Prouzová Milena, Červený Kostelec
Matysková Františka, Červený Kostelec

Dále na provoz přispěly obce:
Červená Hora, Dolní Radechová, Horní Radechová a Zábrodí
V neposlední řadě svými dary přispívají i jednotlivci.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dobrém
fungování „Člověk
naší pečovatelské
služby, patří naše poděkování
je tak dlouho mlád – pokud si dovede hrát”
.

Z KRONIKY AKCÍ 2016
Bc. Lenka Vlčková, vedoucí střediska
.

V roce 2016 uspořádaly pečovatelky často
i ve svém volném čase 63 různých společenských, vzdělávacích akcí a výletů pro své
klienty.
Naše pečovatelská služba nemá povinnost pořádat různé kulturní akce, ale celý
náš kolektiv vždy s láskou vymýšlí různé
aktivity pro zpestření času našich seniorů.
Těší nás, že můžeme našim seniorům jejich
nelehké období stáří zpříjemnit. V následujícím článku uvádíme některé oblíbené
akce, které jsme během roku 2016 uskutečnily.
Zajímavý byl výlet do Náchoda. Nejdříve
jsme se pokochali nádherným výhledem
z vyhlídky nad Náchodem, zde někteří vůbec nikdy nebyli. Prohlédli jsme si náměstí i pěší zónu na Kamenici. Někteří senioři přiznali, že zde již spoustu let nebyli.
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Charitní pečovatelská služba
ČERVENÝ KOSTELEC
Návštěvou zdejší kavárničky Láry Fáry jsme podpořili také
zdravotně postižené.
Tradiční a velice žádanou a oblíbenou akcí byla soutěž
„O pohár místostarosty“ jako vždy za spolupráce MŠ
ul. Náchodské. Nechyběly disciplíny jako např. chytání
rybiček, hokej, házení víček, určování bylin, vědomostní
otázky, hádání různých věcí, jízda s invalidním vozíčkem.
Nejprve soutěžili klienti za pomoci dětí a pak si role otočili.
Nechyběl ani pan místostarosta, který se zúčastněnými
pobesedoval a v závěru předal putovní pohár, ceny a diplomy
a to jak seniorům, tak i dětem.
V dubnu jsme uspořádali oblíbený karneval. Některé odvážné
obyvatelky ve svých převlecích nebyly ani k poznání jako např.
princezna Krasomila nebo havajská tanečnice apod. Jako vždy
se o hudební doprovod postaral Vlad. Kábrt, tentokrát
v převlečení za klauna. Milou návštěvou byl i Elvis Presley, který byl od toho pravého k nerozeznání.
Každé dva roky se již pravidelně těšíme na výstavu do Slatiny nad Úpou, kde vždy s láskou organizují zdařilou podzimní
výstavu. Tento rok tomu nebylo jinak. Ve zdejší bývalé ZŠ nás vítala výstava na téma: „Ovoce, zelenina a květiny a zároveň
doplňková expozice PRUSKO-RAKOUSKÁ válka“. Zájem ze strany našich seniorů byl veliký, čtyři naplněná auta byla důkazem
a opravdu nikdo nelitoval.
Začátkem října jsme jeli navštívit naše bývalé klienty do Domova pro seniory v Malé Čermné, kteří se vždy na nás těší.
Je dojemné, že stále vzpomínají na chvíle prožité v našem pečovatelském domě, a někteří, pokud jim to zdravíčko dovolí,
by se rádi k nám vrátili.
Naši senioři nejen rádi jezdí na výlety, ale i rádi vyrábějí různé
výrobky. S oblibou si zdobí své byty, proto pro ně naše pečovatelská služba uspořádala výtvarný kroužek, při kterém
uplatnili svoji představivost při výrobě podzimního aranžmá.
Každý s rozzářenou tváří odcházel a v ruce pyšně držel své
výtvory.
Vzhledem k tomu jsme využili zručnosti našich seniorů,
a zapojili jsme se do 11. ročníku soutěže „Šikovné ruce pro
hospic aneb lidé lidem“ o nejnápaditější výrobek, která se
konala začátkem října. Této soutěže se již pravidelně každý rok
naši senioři účastní a již několikrát obdrželi ocenění, a tak
se stalo i letos. Několik našich výtvarnic bylo vybráno mezi ty
nejlepší! Jejich píle a nadšení pro dobrou věc je obdivuhodná.
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Charitní pečovatelská služba
ČERVENÝ KOSTELEC
Dělají to prý pro dobrý pocit, že pomohou někomu potřebnému, a že se cítí být užiteční. V prosinci zavítali do našeho
pečovatelského domu Mikuláš, čert a anděl a vzduch se nasytil předvánoční atmosférou plnou radosti a lásky. Děti z MŠ
z ul. Náchodské a z MŠ Větrník přišly potěšit a obdarovat naše seniory milými písničkami, básněmi, ale i přáníčky. Děkujeme
Vám, že na nás myslíte a vždy nám rozdáte radost a pohodu. Nechyběla ani vlastní nadílka pro naše obyvatele, kteří s chutí
zazpívali, zarecitovali nebo nějakým vtipem potěšili Mikuláše, čerta a anděla. Na Štědrý den naše pečovatelská služba uskutečnila rozvoz štědrovečerní večeře pro ty, kteří zůstávají sami. Děkujeme kuchařkám v místním
hospici, které nám tuto slavností večeři připravily a přidaly i vánoční cukroví
a ovoce.
.

Kondiční cvičení
Kromě akcí pořádáme každé pondělí, středu a pátek pro naše klienty
kondiční cvičení s procvičováním paměti.
.

Duchovní péče
Každé pondělí se pravidelně modlime s našimi klienty růženec, jezdíme
s nimi do okolních kapliček a každý den ve 12 hodin se sejdeme v reminiscenční místnosti a modlíme se modlitbu Anděl páně.
.

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: pecovatelky.ochck.cz
.

Vedoucí střediska: Bc. Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHPS:
Bankovní spojení: KB Červený Kostelec
č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 8002
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Tísňová péče
POSKYTUJE
Tísňovou péči podle § 41 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
.

POSLÁNÍ
Tísňová péče (TP) 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. Služba je poskytována v domácnostech klientů a ve dvou pečovatelských domech v Červeném
Kostelci.
.

CÍLE SLUŽEB
Cílem je umožnit našim klientům prožívat aktivní stáří ve svém
přirozeném prostředí.
CHPS ve spolupráci s Charitní ošetřovatelskou službou Červený
Kostelec, Městským úřadem, Městskou policií v Červeném
Kostelci a s okolními obecními úřady usiluje o vytvoření
komplexní domácí péče. Ke komplexnosti přispívá i tísňová
péče. Díky tísňové péči je každý klient ve své domácnosti spojený 24 hodin s linkou pomoci, což podporuje možnost jeho
setrvání doma.
.

Odůvodnění:
Většina našich klientů je ve věku, kdy může dojít k náhlému zhoršení jejich zdravotního stavu. Stres vyplývající ze strachu, že
v případě nehody, či nějaké nenadálé příhody nebudou mít možnost rychlé pomoci a zůstanou sami, je pro tyto lidi velkým
problémem a překážkou pro klidný a plnohodnotný život. Také při vykonávání každodenní činnosti může dojít k vážnému
nebezpečí. Proto nabízí Charitní pečovatelská služba seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným praktickou službu
tísňové péče. Služba je poskytována nepřetržitě, má význam nejenom pro přímou pomoc v době krize, ale zároveň zvyšuje
u našich klientů pocit bezpečí a jistoty i po celou dobu jejího pasivního využívání. Jde o elektronické zařízení s jednoduchou
obsluhou. V případě potřeby stačí stisknout nouzové tlačítko, které je tak malé, že se vejde do dlaně. Toto zařízení lze nosit
volně, či jako přívěsek na krk nebo u pasu. Po přijetí signálu ihned vyjíždí pečovatelka společně s městskou policií, aby
poskytli nezbytnou pomoc.
.

CÍLOVÁ SKUPINA
 senioři s omezenou soběstačností
 dospělé osoby s tělesným postižením nebo s kombinovaným postižením
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Tísňová péče
KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ TP
 kapacita tlačítek tísňového volání
 míra potřebnosti (zdravotní stav, vzdálenost sousedů, nedostupnost příbuzných či blízkých osob)
 adresa bydliště (dostupnost)

DOTACE 2016
provozní dotace TP
MPSV
MÚ Červený Kostelec provozní dotace TP
Královéhradecký kraj provozní dotace TP

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Respektujeme a podporujeme:
 důstojnost a soukromí jednání na partnerské úrovni
 možnost volby podpora soběstačnosti
a seberealizace komplexnost
 rovnost
.

ÚDAJE TÍSŇOVÉ PÉČE V ROCE 2016

Pracovníci TP při práci s klien8 zaměstnanců na 0,28 úvazku
ty využívají schopnost empa- počet zaměstnanců tíšňové péče
66 uživatelů
tie a trpělivého naslouchání. počet uživatelů tísňové péče
Jednají s klienty na partner- počet žen
52
ské úrovni, podporují jejich
počet mužů
14
samostatnost. Ke všem klien48
tům se snaží přistupovat počet telefonických kontaktů
rovnocenně. V zájmu komplexnosti služeb spolupracují s rodinou klienta, s lékaři, s ošetřovatelskou službou a dalšími subjekty.
.

Kontakty
Adresa:
ul. Manželu Burdychových 296
549 41 Červený Kostelec
.

tel./fax: 491 465 327
linka pomoci: 608 224 041
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
web: pecovatelky.ochck.cz
.

Vedoucí střediska:
Bc. Lenka Vlčková
tel.: 491 465 327
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném
Poskytuje:
Pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
.

POSLÁNÍ
Charitní pečovatelská služba (CHPS) Hostinné je nestátní zařízení, spadající pod Oblastní
charitu Červený Kostelec od 1. května roku 2010. 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. Pečovatelský dům Penzionu
Domov má kapacitu 60 osob. Zařízení zajišťuje sociální služby v takovém rozsahu, aby mohli klienti setrvat co nejdéle ve
svých domovech za důstojných podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele.
CHPS plní úkoly vyplývající z požadavků uživatelů, přičemž má své priority jako je donáška obědů, úklid domácností, nákupy
dle objednávky, zajištění osobní hygieny, obstarání léků.
.

CÍLE
Cílem CHPS je zajistit uživatelům:
 podněty pro aktivní stáří
v přirozeném prostředí
 podporu udržení soběstačnosti
a sebeobslužnosti
(v rámci možností)
 pomoc při zachování či zlepšení
kvality života
.

CÍLOVÁ SKUPINA
Jedná se především o seniory s omezenou
soběstačností a dospělé osoby s tělesným
postižením nebo s kombinovaným postižením žijící v Hostinném a v okolních
obcích.
.

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY





cílová skupina
volná kapacita CHPS
osoba, která není schopna zajistit si své potřeby sama, nebo za pomoci svých blízkých
osoba, která nemá agresivní chování
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném
ÚDAJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2016
V roce 2016 pečovaly o 119 klientů 3 pečovatelky na 2,5 úvazku, které
uskutečnily 3 901 návštěv a jedna vedoucí, která zastává pozici sociální
pracovnice.
Z celkového počtu klientů bylo 23 mužů a 96 žen.
.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad
a etických norem.

Soběstačnost klientů CHPS Hostinné v roce 2016

schopni sebeobsluhy
lehká závislost (I. stupeň)
středně těžká závislost (II. stupeň)
těžká závislost (III. stupeň)
úplná závislost (IV. stupeň)
CELKEM

77
26
12
4
0
119

Věkové rozmezí CHPS Hostinné
v roce 2016

Respektujeme a podporujeme:
19 - 64 let 65 - 79 let nad 80 let
 důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav) a soukromí
6
52
61
 jednání na partnerské úrovni, možnost volby a aktivního zapojení uživatele
do veškerého dění
 podpora soběstačnosti a seberealizace v maximální možné míře, aktivní způsob života, udržení smysluplnosti
života
 rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2016
Bc. Luisa Polešovská, vedoucí Charitní pečovatelské služby v Hostinném
.

Tříkrálová sbírka
Začátek roku, jak už to bývá pravidlem, začal Tříkrálovou
sbírkou. Je to velký nápor pro všechny v novém roce, ale
výsledek vždy stojí za to. Z letošní sbírky jsme z části peněz
zakoupili invalidní vozíky a WC židle, které se zapůjčují
klientům. Zbývající část prostředků přispěje na pořízení
nového automobilu pro terénní službu.
.

Začátek roku v pečovatelském týmu
V lednu náš kolektiv byl na exkurzi v Hospici Anežky České
a Domově sv. Josefa v Žirči. V Hospici nás provázela Ing. Bc.
Jana Ungrová. Její výklad byl zajímavý, obohacující a všeříkající
o posledních věcech člověka, o kterých se moc nemluví. V Žirči
nás přivítala paní Jitka Holcová. Provedla nás po všech
střediscích a nově otevřených prostorách. Informovala nás
o celém chodu Domova, o klientech i problémech se kterými se potýkají. Exkurze byla velice přínosná pro pečovatelky, které
se mohly podívat, jak to funguje v jiných zařízeních.
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném
Duben byl pro nás zlomový v tom, že nám na mateřskou
odešla dlouholetá kolegyně a nastoupila nová pečovatelka. V červenci jsme oslavili narození Kubíka naší
pečovatelce.
.

Nejvýznamnější akce pořádané pro seniory
Akce pro seniory začínáme v březnu prohlídkou
Františkánského kláštera, kam pak klienti průběžně chodí
na přednášky a besedy, které je zajímají.
V květnu jsme se vypravili na naši „ Hřebenku“ odkud je
nádherný výhled na celé město a okolí. Při dobrém počasí
je vidět Černá Hora i Sněžka. V červenci jsme uspořádali
výlet na „Kateřinu“. Prohlédli jsme si zvířátka, prošli okolí
a procházku jsme ukončili posezením na venkovní terase.
Při dobré kávě nebo zmrzlinovém poháru jsme se dobře
bavili až do pozdního odpoledne.
V srpnu jsme uspořádali setkání paní starostky a členů zastupitelstva s obyvateli pečovatelského domu. Dozvěděli se co je
nového ve městě a co nového město chystá i pro naše obyvatele. V letošním roce to bylo např. vybudování venkovní
tělocvičny, kde je několik posilovacích strojů přímo pro seniory. Na nich si mohou nenásilnou formou protáhnout tělo
a udělat tak něco pro své zdraví. Také se natírala a zateplovala okna v pečovatelském domě a v celém domě se malovaly
společné prostory. V čistém, voňavém prostředí se hned lépe bydlí.
.

Podle klientek byl nejkrásnější zářijový výlet do Janských
Lázní. Měli jsme pro ně jedno překvapení, které se
dozvěděly až na místě. Byla to jízda lanovkou na Černou
Horu. Některé se bály a nechtěly jet, ale ostatní je
přesvědčili. Na vrcholku byly rády, že se daly přemluvit.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, takže byl nádherný
výhled. Některé se odvážily vystoupit i na rozhlednu. Výlet
jsme ukončili společnou procházkou po kolonádě v Janských Lázních a některé návštěvou místní vyhlášené
cukrárny.
V říjnu jsme společně s klienty oslavili Svátek seniorů.
Opět na setkání přišla starostka města Ing. Dagmar Sahánková s místostarostou Mgr. Petrem Kesnerem. Setkání se
díky družným rozhovorům prodloužilo až do večerních
hodin.
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném
Další pravidelné akce
Celý rok se podílíme na sběru ošacení pro Diakonii Broumov. Nejen
klienti, ale i ostatní nám předávají nepotřebné oblečení, boty,
knihy apod., které se předávají dál lidem v tíživé životní situaci.
K dalším akcím, které pravidelně pořádáme, patří herní
odpoledne. Hrajeme různé karetní hry, Člověče, nezlob se,
skládáme puzzle, vytváříme drobné předměty a hlavně si při tom
povídáme o všem možném, což nejvíce klienti postrádají.
Tradičně k nám chodí Mikuláš, kterého pro nás již několik let
pořádají místní skauti. Letos si připravili pro klienty papírové
andělíčky, které sami vytvořili.
Před Vánocemi a Velikonocemi pořádáme pro klienty
pečovatelského domu malý jarmark, kde si mohou nakoupit
drobné dárky a dekorace, aby mohli obdarovat své blízké a vyzdobit si byteček.
Závěr roku oslavujeme společně při vánoční besídce. Pozvání vždy také přijmou představitelé města. Kulturní program pro
nás připravují učitelé a žáci umělecké školy. Poslechneme si známé i neznámé skladby a na závěr si všichni společně
zazpíváme koledy.
Letos, den před Štědrým dnem potěšila obyvatele návštěva zástupce místní firmy MODEL. Setkali se ve společenské
místnosti, kde jim vyprávěl o chodu továrny, o výrobcích a o tom, co je nového. Mnozí obyvatelé byli touto návštěvou velice
potěšeni, neboť v této továrně celý život pracovali. Zástupce
firmy každému předal drobný dárek a popřál krásné vánoční
svátky. Za těmi, kteří nepřišli do společenské místnosti, zašel
spolu s vedoucí DPS do bytu, aby i jim předal dárek a popřál
krásné svátky.
Kromě výše zmiňovaných akcí ve společenské místnosti
probíhají besedy, promítání filmů,
oslavy narozenin, přednášky apod.
Chceme, aby se tu našim klientům
dobře žilo, a snažíme se pro jejich
úsměvy a dobrou náladu udělat
maximum. Podle kladných reakcí se
nám to daří a to je pro nás ta největší
odměna.

Poděkování Luisy Polešovské
Ráda bych na závěr chtěla poděkovat všem, kteří naši pečovatelské službě a naším klientům pomáhají.
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném
FINANCOVÁNÍ
Pečovatelská služba je převážně hrazena z plateb klientů. Další významní přispěvovatelé jsou uvedeni v následující tabulce:

Dotace a příspěvky CHPS Hostinné v roce 2016

provozní dotace
MPSV
invalidní vozíky
Tříkrálová sbírka
Městský úřad Hostinné provozní dotace
Dále na provoz přispěla obec Chotěvice

Kontakty
Adresa:
Charitní pečovatelská služba Hostinné, Labská fortna 230
(v pečovatelském domě Penzion DOMOV)
543 71 Hostinné www.pecovatelky.ochck.cz
.

Vedoucí střediska: Bc. Luisa Polešovská, tel: 499 441 140
fax: 491 420 886, e-mail: polesovska@hospic.cz
.

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHPS:
Bankovní spojení:KB Červený Kostelec
č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 8700
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Domov sv. Josefa
v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. – komplexní péče o lidi nemocné
roztroušenou sklerózou mozkomíšní s patnáctiletou tradicí
.

POSKYTUJEME
Zdravotní pobyty zaměřené na rehabilitaci a nácvik sebeobsluhy
.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Domov pro osoby se zdravotním postižením – § 48 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Odlehčovací služba – § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách
Sociální poradenství – § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách
Chráněné bydlení – § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách – § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
.
.

„Domov není místo, kde bydlíš,
ale místo kde ti rozumějí.“
Christian Morgenstern
POSLÁNÍ
Domov sv. Josefa je nestátní zdravotnické a sociální lůžkové
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,
stejně jako půjčovnou pomůcek pro snadnější život se zdravotním
postižením.
Domov svatého Josefa je první modelové a zatím stále jediné zařízení v ČR zaměřené na komplexní péči o lidi s tímto
nevyléčitelným onemocněním.
.

Prioritou je poskytování komplexní péče zahrnující zejména:
zdravotní, rehabilitační a sociální péči, duchovní péči, psychoterapeutickou péči, (psychoterapeutická intervence ve skupině,
individuální terapie, poradenství) tvořivou dílnu, kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity včetně poznávacích výletů,
aktivní zapojování veřejnosti formou dobrovolné pomoci, včetně spolupráce při zajišťování kulturních a vzdělávacích
programů.
.
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Zdravotní pobyt – v délce 1 až 2 měsíce, důraz je kladen na rehabilitaci a nácvik sebeobsluhy.
.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – sociální služba, poskytována dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, určená osobám se sníženou soběstačností vyžadujícím pravidelnou pomoc a komplexní péči. Služba je určena
především těm lidem, kterým nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociálním prostředí.
.

Odlehčovací služba – sociální služba, poskytována dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, určená osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba umožňuje pečujícím
osobám načerpat nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou, poskytuje jim čas k oddechu nebo k vyřízení
nutných záležitostí. Je poskytována v délce 1 měsíce s možností prodloužení.
Provozujeme půjčovnu zdravotních pomůcek, které kompenzují pohybová omezení či slouží k rehabilitaci. Smyslem
půjčovny je podpořit péči o osoby se zdravotním omezením v jejich domácím prostředí.
.

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O KLIENTY
Informuje vedoucí provozu a asistentka vedoucího,
Kateřina Petříková
.

O blaho uživatelů Domova se stará:
16 zdravotních sester (14,05 úvazků)
1 vrchní sestra (1 úvazek)
55 ošetřovatelů (50,32 úvazků)
3 fyzioterapeuti (3 úvazky)
7 masérek (6,50 úvazků)
4 lékaři (1,65 úvazku)
4 sociální pracovníci (4 úvazky)
5 pracovníků THP (2,62 úvazku)
4 pracovníci fundraisingu (4 úvazky)
4 uklizečky (3,84 úvazku)
2 pradleny (2 úvazky)
3 údržbáři (2,28 úvazku)
.
.

PÉČE O PACIENTY A UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Informují Mgr. Martina Štajerová a Bc. Libuše Lopourová
.

Pacienti a uživatelé sociálních služeb jsou přijímáni na základě podání žádosti a splněných kritérií pro dané přijetí.
.

Kritéria pro přijetí na zdravotní pobyt
 diagnóza RS
 podání žádosti na zdravotní pobyt (evidenci žádostí vede lékař)
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CÍLE
Hlavním cílem je umožnit důstojný a aktivní život
nemocným roztroušenou sklerózou, kteří pobývají
přechodně či trvale v Domově sv. Josefa. Naší snahou
je také posílení schopnosti pečujících osob v domácím prostředí, aby tyto mohly dlouhodobě pečovat
o nemocné RS.
.

Naše priority:
 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
.

INFORMACE O ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE
MUDr. Helena Pavlová, lékařka DSJ
.

Roztroušená skleróza (RS) je jedno z nejvážnějších neurologických onemocnění. Příčina vzniku nemoci není přesně známá.
Vlivem složek autoimunitních, genetických nebo virových dochází ke vzniku chronického zánětu v bílé hmotě mozku a míchy
a následně k poruše vedení impulsu po nervové dráze z mozku do periferie. Onemocnění vzniká nejčastěji mezi 20. – 40.
rokem života. U žen je 2x více častější než u mužů. Neurologické příznaky jsou různorodé a odpovídají místům nervového
systému, jež jsou postiženy zánětlivými ložisky. Objevuje se únava, slabost, poruchy zraku, dvojité vidění, nejistota při chůzi,
zakopávání, pády, neobratnost rukou. Postupně se objevují spastické paresy a poruchy čití, poruchy rovnováhy, závratě,
poruchy mluvení, polykání, poruchy močení, poruchy psychické sekundárního charakteru vzhledem k chorobě, deprese.
Léčba choroby není cílená, protože neznáme přesně příčinu vzniku. V období atak se podávají imunosupresiva a kortikoidy.
Dále se podává léčba symptomatická v rámci jednotlivých příznaků, vitamínoterapie, důležitá je pravidelná rehabilitace
a životospráva, omezení námahy a fyzické zátěže, ochrana před prochladnutím a infekcí, psychoterapie.
V Domově se snažíme o pochopení jedinečnosti každého člověka a zachování úcty k jeho osobnosti. Základní myšlenkou
Domova je, že lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit.
Domov sv. Josefa poskytuje sociální a zdravotní služby ve čtyřech budovách. O uživatele sociálních služeb a pacienty
zdravotních pobytů se stará kvalifikovaný personál 24 hodin denně.
.
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Domov pro osoby
se zdravotním postižením
Kritéria přijetí:
 postižení neurologickým
onemocněním s výrazným
motorickým deficitem,
s omezením sebeobsluhy
a pohyblivosti, bez výrazné
poruchy intelektu, zejména
postižení roztroušenou
mozkomíšní sklerózou nebo
jiným neurologickým
onemocněním s podobným
projevem
 omezení sebeobsluhy
 sociální potřebnost
 z důvodu zdravotního postižení
není možnost zajistit pomoc
žádnými jinými formami péče
(zejména terénními službami)
Pro přijetí je třeba podat žádost. Informace o evidenci žádostí a výběru
uživatele sociální služby podává sociální pracovník.
.

Rok
Měsíc

OBLOŽNOST %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

leden

84,5 84,6 86,0 86,9 82,9 97,1 95,1 53,8

únor
březen

95,8 90,3 98,3 95,6 79,4 94,9 98,0 61,8
94,7 87,6 98,5 95,9 67,7 97,5 99,4 82,8

duben

96,2 97,4 96,3 98,0 64,7 99,8 99,1 85,5

květen

98,8 96,5 98,5 99,2 81,4 96,3 99,3 85,5

červen

99,2 100

98,4 99,3 95,1 98,4 99,8 78,6

červenec

99,2 100

99,3 99,8 99,5 99,8 100

srpen

96,8 98,4 98,7 99,3 95,0 99,5 99,0 76,3

září

98,7 98,3 96,4 98,6 85,8 99,7 99,7 89,7

říjen

94,2 91,5 93,8 97,5 81,6 98,7 99,9 86,7

listopad

85,6 83,5 81,7 95,7 80,2 96,8 99,7 88,6

prosinec

72,2 69,2 72,3 81,4 71,7 87,2 99,0 70,5

80,0

Odlehčovací služba
Kritéria přijetí:
 přednost mají žadatelé s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní, bez výrazné poruchy intelektu, o které
je pečováno v domácím prostředí
 omezení sebeobsluhy
Věk uživatelů 21-30 31-40 41-50
 péči o žadatele není možné po přechodnou dobu zajistit
v domácím prostředí
41
16
2
Počet uživatelů
 v případě volné kapacity lze přijmout i zájemce s jiným
51-60 61-70 71- 80 81-90 91-100
neurologickým onemocněním s podobnými projevy
a bez výrazné poruchy intelektu
80
53
10
35
45
Pro přijetí je třeba podat žádost. Informace o evidenci žádostí a výběru uživatele sociální služby podává sociální pracovník.
.
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Chráněné bydlení
Kritéria přijetí:
 přítomnost doprovázející osoby
 rozhodujícím kritériem pro přijetí je diagnóza roztroušené sklerózy mozkomíšní, bez výrazné poruchy
intelektu a soužití s blízkou osobou, která s ním bude bydlet
 zhoršený zdravotní stav
 udržení určité míry soběstačnosti (popř. s dopomocí blízké osoby s ním bydlící)
 svéprávnost
 osoba nezávislá na návykových látkách
 v případě splnění výše uvedených kritérií bude brán především zřetel na žadatele z Královéhradeckého kraje
 absence bezbariérového bydlení v místě bydliště zájemce o službu
 v případě volné kapacity lze v omezené míře přijmout i zájemce s jiným neurologickým onemocněním
s podobnými projevy, bez výrazné poruchy intelektu
 podání žádosti na chráněné bydlení (evidenci žádostí vede sociální pracovník)
Pro přijetí je třeba podat žádost. Informace o evidenci žádostí a výběru uživatele sociální služby podává sociální pracovník.
Na přechodných pobytech
bylo v roce 2016 přijato celkem 282 osob (177 žen a 105
mužů), z tohoto počtu bylo
213 pacientů na pobytech
zdravotních a 69 uživatelů
v odlehčovací službě. Na základě nabídky našich služeb
do Slovenské republiky využil
odlehčovací pobyt 1 klient.
Do roku 2016 bylo převedeno
17 osob. Průměrný věk osob
přechodných pobytů v roce
2015 byl 63,1 let.
Službu domov pro osoby se
zdravotním postižením využilo 29 uživatelů a službu
chráněné bydlení 2 uživatelé
s doprovázející osobou.

PŘEHLED KLIENTŮ PŘECHODNÝCH POBYTŮ DLE KRAJŮ ČR
(Kraj a rok)
Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
zahraničí

CELKEM

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
44
34
30
39
37
35
30
29
32
45
36
30
38
35
36
43
31
41
5
5
6
6
6
6
4
4
4
3
4
3
3
4
5
6
9
11
1
1
0
0
2
2
3
1
0
6
8
11
7
7
11
10
9
9
36
22
28
24
22
25
20
16
22
60
65
57
85
87
56
77
92
107
27
19
20
17
22
36
28
30
24
7
11
10
9
7
4
5
10
10
15
15
12
24
19
21
19
19
17
8
11
10
3
7
12
14
15
7
1
2
3
2
1
1
2
3
2
4
2
1
1
1
4
1
3
2
4
2
2
2
259 251
282
271 242 238 269 270 220
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Dům v Zahradě
Dům v Zahradě je památkově chráněný objekt v dosahu Domova sv. Josefa v zámeckém parku.
V přízemí domu jsou umístěny dva bezbariérové byty chráněného bydlení. Podkroví slouží k ubytování návštěv klientů
a stážistů v 7 pokojích s 8 lůžky, včetně sociálního zařízení a kuchyňky.
.

AKTIVITY EDUKAČNÍHO CENTRA
Informuje stážová sestra Andrea Jiřičková
.

V uplynulém roce do Domova sv. Josefa zavítalo za účelem prohlídky areál bezmála 600 lidí. Jednalo se především o studenty
středních, vyšších a vysokých zdravotnických škol, absolventy a zaměstnance sociálních škol, sociálních zařízení a kvalifikačních kurzů, firemních dobrovolníků, ale i představitelů politického života. Stále se snažíme rozvíjet spolupráci
se stážisty z různých odvětví a škol. V průběhu roku naše zařízení navštívilo 87stážistů a ti odpracovali celkem 496 dní.
Pomoc stážistů a praktikantů je nedílnou součástí péče o naše klienty.
.

Vzdělávání v Domově
Za podpory Programu Švýcarsko-české spolupráce jsme zorganizovali nejen druhou velkou Konferenci o roztroušené
skleróze, ale společně se zámkem Kuks i dva dvoudenní semináře pro blízké nemocných RS. Dále jsme pokračovali ve vzdělávání jednodenními semináři pro sociální pracovníky a pro pracovníky domácí péče.

TERAPEUTICKÉ PROGRAMY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Informuje prac. fundraisingu a P. R., Jitka Holcová
.

Našim klientům poskytujeme nejen základní zdravotní péči,
ale nabízíme jim také bohatou nabídku terapeutických
programů a volnočasových aktivit, které napomáhají nemocným uvědomit si svou vlastní hodnotu a aktivně
se zapojit do svého léčebného procesu.
.

V roce 2016 probíhaly tyto programy:
 podpůrná, svépomocná skupina za účasti







psychologa – pravidelně 1x týdně
individuální psychoterapie
tvořivá dílna, pravidelně 3x týdně (+ lichou sobotu)
keramická dílna
společenské hry
duchovní (mše svatá, pravidelné návštěvy
duchovního určené pro individuální rozhovory)
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Klientům je dána příležitost účastnit se kulturních akcí v regionu Žirče. Tato
skutečnost, kdy se klienti vypraví za kulturními zážitky a do společnosti,
napomáhá nemocným být v dobré duševní kondici a dobré náladě.
Speciálně upraveným autem vyjíždí na návštěvy divadla, kina, koncerty
všech žánrů, v létě pak na různé festivaly a také výlety. Oblibu si získal nově
opravený barokní areál Kuks v létě i v adventu, ZOO Dvůr Králové, Trhy
v Kohoutově, návštěva kozí farmy s ochutnávkou aj. Na divadelní představení jezdí klienti do Klicperova divadla nebo do Filharmonie v Hradci
Králové, nejčastěji však do Hankova domu ve Dvoře Králové. Stejně tak kino
ve Dvoře Králové často hostí naše klienty. V letních měsících jsme navštívili
opakovaně Šrámkův statek v Pileticích, kde jsou ve stylovém prostředí
nabízeny hudební večery. Nejoblíbenější kapely a zpěváky mohli naši
klienti vidět na letním parketu v nedaleké Výravě, a v restauraci U letců
v Hradci Králové. Rádi jezdíme i na benefice pořádané našimi kolegy v Červeném Kostelci. Velmi příjemné bývají závody koní
na Zálesí, na které nás zve dobrovolnický spolek Arnika a Jezdecký klub Zálesí. Do kategorie nejoblíbenějších akcí spadají
každoměsíční nákupy v nedalekém Dvoře Králové. Proběhlo také 8 celodenních výletů, kdy jsme mohli navštívit vedle již
dříve jmenovaného Kuksu a ZOO i Adršpašské skály, výstavu Korunovačních klenotů v Praze, nebo dokonce vrchol Sněžky
a Ještědu.
V roce 2016 bylo uspořádáno 76 výjezdů. Těchto aktivit se opakovaně zúčastnilo asi 480 klientů.
.

Benefiční akce a kulturní akce v Domově
V roce 2016 se v areálu Domova konalo 24 akcí: různé tematické přednášky, Masopustní rej, Vítání jara, léta, podzimu a zimy,
pásmo dětí z MŠ a školy Žireč, textilní dílna výtvarnice Kateřiny Hornychové, kurs procvičování paměti, domácí zabijačka,
opékání buřtů, koncert Marcely Březinové, „Den všech“ se skupinou The Tap Tap, ochotnické divadlo, vánoční koncert
„Vítězňáčku“, vánoční koncert skupiny Springhit aj.
V kostele sv. Anny se počtvrté uskutečnila Noc kostelů.
Domov disponuje audioknihovnou a půjčovnou převážně českých filmů na DVD.
.

Dalším naším finančním přínosem jsou výtěžky z pořádaných benefičních akcí nejen na podporu a rozvoj Domova.
245 798 Kč 65% keramická pec

Tříkrálová sbírka 2016

44 133 Kč dovybavení keramické dílny

Benefiční večer pro Josefa
Svatoanenské zahradní slavnosti

178 542 Kč teleskopické závěsy, polohovací křeslo

Adventní koncert kapely
Spirituál kvintet

122 073 Kč

.
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Svatoanenské zahradní slavnosti
Jednou z mnoha kulturních aktivit, které Domov pořádá, jsou každoroční Svatoanenské zahradní slavnosti, aneb Slavnosti
bez bariér (vždy v sobotu kolem svátku sv. Anny). Je to naše nejvýznamnější prezentační a benefiční akce, která oslovuje
širokou veřejnost a seznamuje ji s činností Domova sv. Josefa. Slavnosti se konají v areálu Domova – v kostele, na nádvoří
a v parku. Všechny prostory jsou samozřejmě bezbariérové. Návštěvníkům je po celý den i večer nabídnut na třech kulturních scénách pestrý kulturní a zábavný program (poutní mše svatá, koncerty, divadelní představení, dětský zábavný koutek),
včetně prezentace chráněných dílen a lidových řemesel. Po celou dobu slavností probíhá Den otevřených dveří v Domově.
Slavnosti přispívají k rozvoji místní kultury. Přátelská atmosféra přispívá k propojení světa zdravých a hendikepovaných.
.

V roce 2017 se Svatoanenské zahradní slavnosti uskuteční
již pošestnácté v sobotu 22. července od 10 hodin
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SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNÍKY
„Nikdo není zbytečný na světě,
kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
Charles Dickens

PŘEHLED DOBROVOLNÍKŮ
Pravidelní 35 (Arnika) + 2 naši
Krátkodobí 105
Firemní 24
Pravidelné pobyty dobrovolníků s klienty každoročně projasňují jejich život. Ale je to náročné. Péče o takhle postižené není
snadná. Zvlášť, když chtějí nabídnout něco navíc. Ale má to svůj význam a nemalý. Protože v Domově se nepomáhá pouze
bolavým a oslabeným tělům, ale i bolavým a oslabeným duším. Lidské sebeúctě. Pomáhá to hledat naději a víru. A to není
málo, ne?...
Úryvek z článku dobrovolníků
.

Nestátní organizace a lidé s diagnózou RS se neobejdou bez nezištné pomoci dobrovolníků. Ti pravidelně navštěvují naše
klienty a pomáhají jako asistence při výletech, procházkách či nákupech. Někteří pomáhali i při práci klientů v tvořivé dílně
a pracovní terapii. Velmi spokojeni jsou naši klienti se spoluprací s dobrovolnickým spolkem Arnika ve Dvoře Králové n. L. Ten
sdružuje členy z řad studentů, pracujících i důchodců a jsou vždy „při ruce“ pro naše vozíčkáře. Nemalou pochvalu zaslouží
i ti, kteří navštěvují klienty přímo v Domově a někteří i každý den. A nejsou v Arnice evidováni.
V poslední době je stále více populární i firemní dobrovolnictví. Díky tomuto trendu jsme mohli uspořádat pro klienty pět
celodenních výletů. Navštívili jsme barokní areál Kuks a opakovaně Safari ve Dvoře Králové a Adršpašské skály.
.

SPOLUPRÁCE S FIREMNÍMI I INDIVIDUÁLNÍMI DÁRCI A P. R. AKTIVITY
Informuje pracovnice fundraisingu a P. R., Michaela Hospodková
.

Rok 2016 byl jako obvykle poznamenán nedostatkem finančních prostředků, které na provoz a rozvoj Domova sv. Josefa
nutně potřebujeme. Jsme velmi rádi, že můžeme díky rozšíření kapacity DSJ poskytnout více lůžek těžce nemocným – přináší
to však sebou samozřejmě i vyšší náklady. Snažíme modernizovat, obnovovat a rozšiřovat vybavení Domova – hlavně odd.
rehabilitace, a dále také podpůrné terapeutické aktivity – např. keramickou a tvořivou dílnu.
Neobešli jsme se bez finančních prostředků od orgánů státu, krajských úřadů, měst, obcí, pojišťoven, atd. Velká část činnosti
fundraisingového oddělení spočívá v zajišťování prostředků z grantových programů nadací a nadačních fondů. Velmi
významnou položkou jsou i příspěvky firem i individuálních dárců.
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Jsme proto nesmírně vděčni nejen za trvalé a dlouholeté donátory, ale i ty, kteří se rozhodnou nás podpořit jednorázově
třeba i malou částkou. Bez všech těchto příznivců bychom neudrželi vysoký standard péče o nemocné roztroušenou
sklerózou mozkomíšní. Děkujeme !
.

Práci se všemi okruhy donátorů se soustavně věnujeme v průběhu celého roku např. vydáváním bulletinů a newsletterů. Na
webových stránkách DSJ naši příznivci najdou aktuální informace z Domova, stejně jako v cca 6x ročně rozesílaném
webovém zpravodaji a náš facebook je téměř denně aktualizován zajímavostmi ze života v DSJ. Vydávání tiskových zpráv
a článků je naší běžnou PR aktivitou.
Rok 2016 jsme zahájili poděkováním koledníkům Tříkrálové sbírky koncertem v kostele sv. Mikuláše v Jaroměři. V březnu
jsme se poprvé zúčastnili MaRSu – Maratonu s Roztroušenou Sklerózou – celostátní akce na podporu nemocným RS.
V průběhu roku jsme zveřejňovali informace nejen jako obvykle v Krkonošském deníku, MF dnes, Jaroměřský-Josefovský
Zpravodaj, Noviny Královédvorské radnice, Naše rodina, Katolický týdeník, Regenerace... Aktivně jsme se zapojili do
sportovního podniku RunCzech, figurujeme na portále GIVT, vydali jsme první nástěnný kalendář DSJ a ve prospěch DSJ byly
na konci roku uspořádány i dva dobročinnné bazárky.
Během roku se informace o Domově objevovaly v různých mediích zaměřených například na kulturu nebo turistiku.

INFORMAČNÍ
3 / 2016
BULLETIN
Domova sv. Josefa, střediska Oblastní charity Červený Kostelec,
který jako jediný v republice pečuje o lidi nemocné
roztroušenou sklerózou v pokročilém stádiu nemoci.

"Láska odpouští, co je neodpustitelné, jinak to není žádná láska."

Chesterton

NEWSLETTER DOMOVA SVATÉHO JOSEFA 2 / 2016
OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 48623814
statutární zástupce: Mgr. Dominik Melichar
www.domovsvatehojosefa.cz
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Významní dárci z řad jednotlivců
(s darem 15 tis. Kč a více):

Naši největší firemní dárci
(s darem 20 tis. Kč a více):
KUDOS potrubní díly s. r. o. Praha 1

Kavka Miloš

.

.

PRO.MED.CS Praha a. s. Praha 4 - Michle
MUDr. Nováková, praktický lékař s. r. o. Hranice
Global Collect, s. r. o. Hradec Králové
Kimberly - Clark, s. r. o. Praha 9

Babiš Andrej
Jeníková Věra
Stříbrná Jana
.

Bekešská Věra
Dědek Libor
Hasnedlová Lenka
HitzgerJan
Jirásková Hana
Kinský František
Kubát Jan
Lněničková Gabriela
Lopourová Libuše
Ondruchová Věra
Schneebergerová Dagmar
Slavík Zbyněk
Tintěra Josef
Vítek Eduard

.

ETIGRAF s. r. o. Dvůr Králové nad Labem
ISOFIN CZ s. r. o. Praha 4 - Dolní Chabry
JUTA a.s. Dvůr Králové n. L. závod 04 Jaroměř
KASPER KOVO s. r. o. Trutnov
KOFTEX s. r. o. Hradec Králové
LAB & PHARMA s. r. o. Praha 10
MEDIABOX s. r. o. Slaný
REPO-RECK, s. r. o. Jablůnka nad Bečvou
RUFF s. r. o. Frenštát pod Radhoštěm
S - SPRÁVA NEMOVITOSTÍ a. s. Praha 1
Siemens s. r. o. Praha 13
SIMED s. r. o. Dvůr Králové nad Labem
TECHNIKA s. r. o. Praha 10

ALLIANZ nadační fond
GSK fond
Impuls, nadační fond
Konto Bariéry
Nadace Jakuba Voráčka
Nadace Partners
Nadační fond Bělobrádek
Neziskovky.cz
Philip Morris International
Výbor dobré vůle
Nadační fond TESCO

Nadace a nadační fondy
DAMIÁN - dovybavení rehabilitace
motomed
motomed
motomed
cvičební pomůcky pro rehabilitaci, motomed
ústní myš
provoz + rozvoj
účast na konferenci CEEF
plošina, cesta do relaxační zóny Labe
zvonky (ovládání bradou), motomed
přístroj CRP
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Věcné dary nám poskytli: (s darem 5 tis. Kč a více):
* JUTA a. s. Dvůr Králové n. L. *
* DMA Praha s. r. o. Stránčice * Jeníková Věra, Semily * MOTIP DUPLI, spol. s r. o., Troubsko * Obec Hořičky, Hořičky *
* Stříbrná Jana, Zvoleněves * Trösterová Libuše, Dvůr Králové n. L. *
Mnoho dalších finančních a věcných darů, které jsme v roce 2016 obdrželi nejen od našich stálých a věrných
příznivců, jsou v úhrnu také velmi významnou pomocí. Bohužel ale není možné je všechny uvádět jmenovitě.
.

SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS NEZIŠTNĚ PODPORUJÍ !
.

Příspěvky a dary měst a obcí:
* Hlavní město Praha * Dvůr Králové nad Labem * Hradec Králové *
Obec Česká Kubice * Jaroměř * Městská část Praha 5 *
* Městská část Praha 6 * Vamberk * Kolín * Nový Bor * Statuární
město Most *
.

* Obec Černilov * Obec Doubravice * Statutární město Mladá Boleslav * Město Aš * Město Rychnov n. Kněžnou * Město Turnov *
Město Hostinné * Město Broumov * Město Česká Skalice * Město
Kostelec nad Orlicí * Město Náchod * Město Poděbrady * Město
Vrchlabí * Město Vysoké Mýto * Městská část Praha 1 * Obec Bílá
Třemešná * Obec Bohuslavice nad Metují * Obec Hořiněves *
Statutární město Most * Město Hronov * Město Kostelec nad
Černými Lesy * Město Kralovice * Město Letohrad * Město Meziměstí * Město Nechanice * Město Přelouč * Město Rtyně v Podkrkonoší * Město Teplice nad Metují * Město Třebechovice * Město
Týn nad Vltavou * Městská část Praha 9 * Městys Mladé Buky
*Obec Dolní Brusnice * Obec Jasenná * Obec Rasošky * Obec
Slatina nad Úpou * Statutární město Jablonec nad Nisou * Město
Holice * Město Hořice * Město Klatovy * Město Litomyšl * Město
Opočno * Město Smiřice *Město Žacléř * Obec Mokrá - Horákov *
Obec Mostek * Statutární město Přerov * Obec Horní Brusnice *
Město Česká Třebová * Město Choceň * Město Kopidlno * Město
Mníšek pod Brdy * Obec Bludov * Obec Nižbor * Obec Ruda nad
Moravou *
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Projekty DSJ
Ing. Jan Staněk, fundraising a PR
.

Vzdělávací švýcarsko-český
projekt pokračoval

Podpořené projekty v rámci dotačního řízení
MPSV
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Program švýcarsko-české spolupráce

provozní dotace na sociální služby
Svatoanenské slavnosti, obnova varhan
provozní dotace
restaurování oltářů, arteterapie
provozní dotace, rehabilitační lůžko

Projekt Zvyšování dostupnosti
služeb pro nemocné roztroušenou
vzdělávání, osvěta, P. R., stáže, fyzioterapie
sklerózou započatý v roce 2015
pokračoval i v roce následujícím.
Celková dotace ve výši 2 235 717 Kč
napomohla zlepšit kvalitu fyzioterapie a vedla ke vzdělávání pro
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
nemocné roztroušenou sklerózou, jejich blízké i veřejnost. V září
ČESKÉ REPUBLIKY
roku 2016 se podruhé konala konference o roztroušené skleróze,
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
o níž byl veliký zájem i mezi zdravot-nickými školami v regionu.
Supported by a grant from Switzerland through
Z předních českých odborníků v této problematice přednášel doc.
the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
MUDr. Radomír Taláb, CsC. Konference, podobně jako další
semináře, stáže pro studenty a informační letáky podpořené z projektu, pomohla k setkávání zdravých a nemocných
a většímu povědomí veřejnosti o nemoci roztroušená skleróza.
.

Dovybavení oddělení fyzioterapie v nově opravených objektech
Jedním ze strategických projektů roku 2016 bylo dovybavit zázemí pro 44 nově vytvořených lůžek sociálních služeb v Domově
sv. Josefa. Tento projekt synergicky navazuje na projekt Rozšíření Domova sv. Josefa (2014 – 2015), díky kterému byly
objekty bývalého barokního pivovaru a fary přeměněny na Dům sv. Damiána a Dům sv. Kláry se zázemím pro
44 nemocných roztroušenou sklerózou, fyzioterapii, vodoléčbu, ergoterapii a volnočasové aktivity. Díky štědrosti mnoha
dárců se podařilo vdechnout krásně opraveným prostorům život a dovybavit je potřebným vybavením. Bylo pořízeno vše
potřebné pro vytvoření opravdového domova od záclon a poliček do pokojů až po specializované rehabilitační pomůcky
(např. redcord, flowin, SM systém). Nejvýznamnějším přínosem byl nákup 3 nových pohybových léčebných přístrojů,
motomedů, díky kterým mohou naši klienti aktivně i pasivně „cvičit“ i po skončení denního programu fyzioterapie.
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Další kapitola revitalizace Barokního areálu Žireč
I přes fakt, že hlavním polem působnosti Oblastní
charity Červený Kostelec je poskytování komplexních
zdravotních a sociálních služeb a že se jedná o neziskovou organizaci, se organizace již 15 let usilovně snaží
o záchranu kulturního dědictví Barokního areálu Žireč,
ve kterém sídlí středisko Domov sv. Josefa. V roce 2016
bylo toto úsilí symbolizované další etapou restaurování varhan a restaurování bočního oltáře sv. Ignáce v barokním kostele
sv. Anny. Předpokládané dokončení obou projektů je v roce 2019. Po dokončení se bude jednat o jediné varhany od lokálního
varhanáře J. A. Bartha schopné koncertní hry. Prostor kostela pomáhá nemocným vyrovnat se s nemocí a slouží rovněž jako
místo setkávání zdravých a hendikepovaných.
.

Ústní myš – Komunikuji, mám práci!
V prosinci roku 2016 byl díky významnému grantu Nadace Vodafone zahájen projekt Komunikuji, mám práci! Cílem je využít
nejmodernější informační a komunikační technologie a pomoci nemocným alternativně komunikovat, zvýšit soběstačnost a třeba i získat práci.
Prostřednictvím tzv. ústní myši, specializovaného zařízení moravskoslezské firmy Benetronic, jsou nemocní s omezenou pohyblivostí končetin
schopní ovládat elektrické přístroje (např. foukáním do úzké tyčinky).
Tímto způsobem mohou otevřít elektrické okno, zapnout TV či rádio, ale
třeba také využívat skype a internet, přes který mohou jako OZP i pracovat. Ústní myš využívá v Domově sv. Josefa několik klientů a jedno zařízení
slouží jako zkušební pro pacienty krátkodobých pobytů. O individuální
plán práce s ústní myší se stará odborný tým CITAK (Centrum pro informační technologie a alternativní komunikaci)
sestávající ze specializované pedagožky, pracovníků logopedie a jednoho klienta, který díky projektu získal zaměstnání.
.

Dárce roku
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a jeho nadační fond
Vážený pan doktor, Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády za KDU-ČSL, svými aktivitami
zajistil pro Domov sv. Josefa benefiční koncert Pražské komorní filharmonie ve Foru Karlín,
na svoje narozeniny uspořádal oslavu, jejíž veškerý výtěžek věnoval na péči o naše klienty,
a pravidelně přebírá záštitu nad akcemi, které se konají na podporu nemocných roztroušenou sklerózou. Díky tomu
pomohl zajistit komplexní péči a zejména specializovanou fyzioterapii pro mnoho nemocných v našem zařízení. Přejeme
naší zemi více takových politiků!
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SLOVO NA ZÁVĚR
Mgr. Dominik Melichar – vedoucí Domova sv. Josefa
.

Po rekonstrukci dvou historických objektů, která probíhala díky dotačnímu programu ROP SV v průběhu roku 2015, byl
následující rok 2016 pro Domov sv. Josefa tím startovním. Rozšířila se kapacita služby Odlehčovací pobyty a také služba
Domov pro osoby se zdravotním postižením o celkem 44 nových lůžek. Bylo nutné přijmout více než třicet dalších pracovníků
a nastavit provozní procesy na startujících odděleních. Velikou radostí pak bylo přijetí nových klientů, z nichž někteří čekali
na tento okamžik i několik dlouhých let, jelikož do té doby byla kapacita zařízení zcela zaplněná. V současné době se odhaduje, že v České republice je přibližně 19 000 nemocných roztroušenou mozkomíšní sklerózou. Velmi nadějné jsou statistiky,
které přináší informace o tom, že léčba roztroušené mozkomíšní sklerózy je stále účinnější a úspěšnější. Při včasné
diagnostice dnes pacienti s biologickou léčbou žijí bez vážnějších příznaků i dlouhou řadu let či desetiletí. Skutečností však
zůstává, že pro nemocné s progresivní formou a v chronické fázi nemoci, zůstává Domov sv. Josefa zatím stále jediným
specializovaným lůžkovým zařízením v celé ČR. Je předpoklad, že tato forma postihuje 3-4 tis. pacientů s RS. Pracovníci
Domova sv. Josefa se snaží lidem v takto těžké životní situaci poskytnout odpovídající komplexní péči v té nejvyšší kvalitě,
za což jim patří veliký dík, stejně jako všem dárcům a podporovatelům, bez kterých bychom tyto služby nemohli
poskytovat.
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Kontakty
.

Tel.: 491 610 600
e-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz
web: www.domovsvatehojosefa.cz
datová schránka: z5fg5w7 – Oblastní charita Červený Kostelec
statutární zástupce: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 301, e-mail: wajsar@hospic.cz
zástupce ředitele pro DSJ: Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 601, e-mail: melichar.d@dsj-zirec.cz
vedoucí provozu: Kateřina Petříková, tel.: 491 610 600, e-mail: petrikova@dsj-zirec.cz
vedoucí provozu: Ing. Bc. Jindřich Linke, tel.: 491 610 505, e-mail: linke@dsj-zirec.cz
lékařka: MUDr. Helena Pavlová, tel.: 491 610 504, e-mail: pavlova@dsj-zirec.cz
psychoterapeutky: Mgr. Milada Macháčková, tel.: 491 610 537
Mgr. Daniela Šrámková, e-mail: psychoterapie@dsj-zirec.cz
vrchní sestra: Stanislava Marelová, tel.: 491 610 503, e-mail: marelova@dsj-zirec.cz
staniční sestra: Bohuslava Kolářová, tel.: 491 610 526, e-mail: kolarova@dsj-zirec.cz
staniční sestra Domu sv. Kláry: sestra Melanie, tel.: 491 610 683, e-mail: sr.melanie@dsj-zirec.cz
stážová sestra: Andrea Jiřičková, tel.: 491 610 523, e-mail: jirickova@dsj-zirec.cz
sociální pracovnice: Bc. Libuše Lopourová, tel.: 491 610 513, e-mail: lopourova@dsj-zirec.cz
Mgr. Martina Štajerová, tel.: 491 610 681, e-mail: stajerova@dsj-zirec.cz
Radka Stránská DiS., tel.: 491 610 505
e-mail: stranska@dsj-zirec.cz
fundraising a P. R.:
Michaela Hospodková, tel.: 491 610 604
e-mail: hospodkova@dsj-zirec.cz
Jitka Holcová, tel.: 491 610 603
e-mail: holcova@dsj-zirec.cz
Ing. Jan Staněk, tel.: 491 610 606
e-mail: stanek@dsj-zirec.cz
Bc. Michal Klemm, tel.: 491 610 608
e-mail: klemm@dsj-zirec.cz

Příspěvkové konto na provoz
a rekonstrukci Domova sv. Josefa
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 78-8832560277/0100
var. s. 7000
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PRO-CHARITU s. r. o.
sociální podnik
Chráněná pracoviště pro zaměstnávání osob se zdravotním omezením.
.

POSLÁNÍ
 naším posláním je snaha o integraci osob se zdravotním omezením
do pracovního procesu
 podpora sociálního začlenění těchto osob
 předcházení jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností
.

CÍL
Naším cílem je podpora zaměstnanosti osob se zdravotním omezením a vytváření pracovních míst pro tyto osoby. Zvyšování
jejich kvalifikace a tím také jejich uplatnění.
.

HISTORIE
Společnost Pro-Charitu s. r. o. byla založena na sklonku roku 2010. Jejím 100% vlastníkem je nestátní nezisková organizace
Oblastní charita Červený Kostelec. Z Oblastní charity byly vyčleněny Chráněné dílny u sv. Anny, jejichž činnost byla převedena
pod tuto společnost. Vznikla tak společnost zaměřující se na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, jejichž podíl
v organizaci je více jak 80%. Jednatelé společnosti Ing. Mgr. Miroslav Wajsar a Bc. Pavel Melichar jednají samostatně. 3. října
roku 2014 otevřela Oblastní charita Červený Kostelec v areálu domova sv. Josefa v Žirči nové Centrum služeb. Od července
2014 do listopadu 2015 probíhal projekt zahrnující energeticky úsporná opatření – výměnu střechy, oken, dveří a zateplení
obvodových stěn průmyslového charitního objektu v Červeném Kostelci. Tento projekt byl spolufinancován Operačním
programem Životní prostředí.
.

ČINNOST
Sociální podnik Pro-Charitu s. r. o. zahrnuje několik
středisek realizujících svou činnost ve vícero
odvětvích. Tato střediska jsou především šicí dílna
Charitex, výrobna fixačních roztoků Histofor, výroba
a prodej bylinných produktů Camellus. V Červeném
Kostelci se dále jedná o prodejnu levného textilu
a v Žirči prodejnu smíšeného zboží. V Žirči je také
kavárna a zahradnictví – bylinková zahrada Josefa
Kamela. Kuchyně v Červeném Kostelci a Žirči zajišťují
stravování pro Domov sv. Josefa, Hospic Anežky
České, Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a další organizace a jednotlivé osoby. Své služby poskytují též
prádelna, administrativní a počítačová dílna, pracovní a stavebně – údržbářská dílna, textilní dílna, keramická dílna,
zakázkové truhlářství. Neméně významnou úlohu má obchodní oddělení chráněných pracovišť, které zaštiťuje obchodní
činnost, zajišťování zakázek pro jednotlivé provozy a administraci internetového obchodu.
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Otevření nového výrobně-administrativního centra sociálního podniku
Oblastní charita Červený
Kostelec otevřela 1. 6. 2016
nové výrobně - administrativní centrum svého sociálního podniku Pro-Charitu s. r.
o. Vytvořila tak nové zázemí
pro výrobnu bylinných sirupů
Camellusa výrobnu fixačních
roztoků Histofor. Zrekonstruovaná budova bude dále sloužit
pro expedici (vč. spotřebního
zdravotnického materiálu a šitých výrobků ze šicí dílny
v Žirči), pro obchodní oddělení
podniku, administrativu a skýtá rovněž skladové prostory ostatním střediskům Oblastní Charity Červený Kostelec. Nové
prostory v Červeném Kostelci požehnal královéhradecký biskup Jan Vokál.

PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB A PRODUKTŮ
Charitex – šicí dílna
Šicí dílna je vůbec nejstarším výrobním střediskem našeho sociálního podniku. V posledních letech jsme sortiment zaměřili
především na oblast výroby zdravotnických pomůcek, funkčního oblečení pro oblast zdravotnictví a také na zakázkovou
výrobu pro smluvní partnery.
Pro vývoj zdravotnických pomůcek je zcela klíčová zpětná vazba přímo od uživatelů a to jak klientů samotných, tak od jejich
ošetřujícího personálu. Zde naše šicí dílna velmi těží z úzké vazby na sesterská zařízení zřizovaná OCHČK (Hospic Anežky
České, Domov sv. Josefa, charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba) a rovněž ze spolupráce se stávajícími partnery,
kterými je řada fakultních, krajských i oblastních nemocnic, senior center, rehabilitačních ústavů atd.
Výrobní program zdravotnických pomůcek je členěn do několika základních kategorií podle oblasti použití. Jedná se
především o pomůcky antidekubitní, polohovací, rehabilitační a hygienické, lůžkoviny a o zmiňované funkční oblečení pro
ošetřující personál, které tvoří trika, sukně, kalhoty a legíny. Dlouhodobě nejprodávanějším produktem je pratelná
inkontinenční podložka, která nachází své uplatnění v zařízeních zdravotní a sociální péče stejně dobře jako v oblasti
domácího ošetřování.
.

V roce 2016 jsme pokračovali v našem programu šití zdravotnických pomůcek, funkčního prádla, výrobků do prodejny
Kumbaya v ZOO Dvůr Králové nad Labem, lůžkovin atd. Velký úspěch měly sirupy vyrobené v našem podniku Camellus, které
šicí dílna odbavila v stylových taškách z přírodního materiálu.
.
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Histofor - výroba fixačních roztoků
Středisko Histofor patří mezi nejvíce rozvojová střediska sociálního podniku, jak s ohledem na vývoj tržeb, tak s ohledem na
vývoj produkce. Zatímco na začátku roku 2016 byla průměrná měsíční tržba
100 000 Kč bez DPH, na konci roku 2016 to již byly měsíční tržby ve výši 150 000
Kč. Důležitým milníkem pro nás bylo v roce 2016 technologické vybavení
výrobních prostor, které zaručuje možnost výroby roztoků v potřebné kvalitě
a požadovaném standardu bezpečnosti práce. V rámci Histoforu je našim
strategickým partnerem společnost MEDESA s. r. o., která zajištuje marketing,
obchod a distribuci našich roztoků do zdravotnických zařízení.
.

Camellus – výroba bylinných sirupů
Podobně jako u střediska Histofor byl rok 2016 pro naši výrobnu sirupů zlomový – díky dotaci z IROP jsme pořídili nové
technologie (kotle, plničku, uzavíračku, vystřikovačku lahví a etiketovačku). Za rok 2016 jsme v sirupech realizovali tržby
v celkové výši téměř 1,9 mil. Kč, přičemž třetinu zákazníků tvořily firmy,
které naše sirupy nakoupily jako firemní prezenty pro významné partnery
či zaměstnance. Rádi na tomto místě s poděkováním zmíníme dva partnery, kteří byli v roce 2016 i dva naši největší zákazníci v kategorii sirupů.
Jedná se o firmy Saar Gummi Czech s. r. o. a Siemens, s. r. o. – odštěpený
závod Trutnov. V oblasti gastronomie se stala našim největším zákazníkem
společnost Gastro-ZOO s. r. o., která z našich sirupů připravuje domácí
limonády návštěvníkům ZOO Dvůr Králové nad Labem.
V roce 2016 rovněž pokračoval trend výroby pod privátními značkami,
jako je Krakonošova pečeť, Broumovský sirup, Sirupy pro Revitalizaci KUKS
o. p. s. a další.
Mapa prodejců, u kterých lze zakoupit nebo ochutnat výrobky Camellus či
nápoje připravené z bylinných sirupů:
.

Gastronomie
Nabízíme speciality teplé a studené kuchyně.
Realizujeme rozvoz obědů na Červenokostelecku
a Královédvorsku, nabízíme celodenní stravování
a občerstvení na jednorázové akce.
V roce 2016 vedení Oblastní charity a Pro-Charitu
s. r. o. rozhodlo zahájit projekt zkvalitnění stravy pro
naše klienty, pacienty, zaměstnance a externí
strávníky. Procesním řízením kuchyně byl od září
pověřen Ing. Jindřich Linke. Cílem projektu je vařit
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pokud možno zdravěji, zejména s ohledem na potřeby klientů a pacientů soužených roztroušenou sklerózou. Omezit
dochucovadla, zpestřit jídelníček a zavést do produkce nová jídla. V říjnu 2016 jsme začali vydávat na nově rekonstruovaných
objektech Dům sv. Damiána a Dům sv. Kláry stravu do talířů. Tato změna přinesla spolehlivé zajištění požadované teploty
podávané stravy, estetiku stolování, vizuální kvalitu stravy. Už nyní víme, že se tento krok ukázal jako správný a budeme
hledat cesty realizace i na objektu Dům sv. Josefa, kde jsou 3 jídelny.
Další potřebu jsme viděli ve změně dopadu práce nutriční terapeutky. Na konci roku jsme oslovili paní Kornelii Holou, která
má zkušenosti s dopadem roztroušené sklerózy na strávníky i s oblastí zdravé výživy. Když trochu posunu čas, od února 2017
už paní Holá zajišťuje vše potřebné a spolupráce byla úspěšně zahájena.
Oproti roku 2015 jsme navýšili v roce 2016 počet vyrobených porcí o 41 378, z toho jen obědů o 14 319. Navýšení je logicky
způsobeno zprovozněním nových objektů, ale doufáme, že i zvýšením kvality stravy. Na rok 2017 máme vizi pokračovat
v trendu kvalitní, pestré a zdravé stravy, využití produktů naší bylinkové zahrady, omezení dochucovadel na úplné minimum.
.

CENTRUM SLUŽEB
Úklidové služby od Josefa – naše společnost dbající na osobní přístup ke každému zákazníkovi,
na preciznost a dobře odvedenou práci zajistí v rámci chráněné dílny úklid ve Vaší domácnosti,
kanceláři nebo jiných společných prostorách .
.

Prádelna Labe – v profesionálních pračkách značky Primus pereme v prádelně v Žirči u Dvora
Králové nad Labem dle potřeb zákazníka, prádlo vyžehlíme, provedeme drobné opravy
a dopravíme zdarma při pravidelné zakázce.
.

Zakázkové truhlářství, malířské služby, zahradnictví – zajišťujeme pomocné práce
v domácnosti, nabízíme konzultace v oblasti stavebních prací prováděných svépomocí, vyrábíme bytové doplňky, kusový klasický a designový nábytek, dětské hračky.
.

Keramická dílna
Z Tříkrálové sbírky jsme pořídili v polovině roku 2016 novou elektrickou komorovou pec v hodnotě přes 100 tisíc korun do keramické dílny, dílnu jsme
přestěhovali do prostor v Domě sv. Damiána a vybavili vším potřebným. Do dílny jsme instalovali mobilní plošinu, která umožňuje
i klientům a pacientům na invalidním vozíku překonat bariéru schodů
a mohou se zapojit do ergoterapie. Vedením keramické dílny je i nadále
pověřen Erik Kejdana a v plánu na rok 2017 je i otevření veřejnosti
v podobě workshopů a to i pro školy a školky. Vyrábíme ručně krásnou
keramiku, kterou si můžete v Žirči zakoupit a pomoci tak financovat
činnost našeho zařízení.
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.

V sociálním podniku Pro-Charitu s. r. o.
bylo k 31. 12. 2016 zaměstnanců:
Počet zaměstnanců na DPP k 31. 12. 2016
Počet zaměstnanců na DPČ k 31. 12. 2016
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2016
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2016

16
6
145
98

Údaje o uplatňovaném mzdovém příspěvku
paragraf 78 odst 2 ZoZ
Celkový počet zaměstnanců - OZP, na které
je požadován příspěvek
Z toho:
1.1 Počet zaměstnanců TZP
1.2 Počet zaměstnanců 0ZP 1, 2
1.3 Počet zaměstnanců 0ZZ

Náhradní plnění

110
21
70
19

Chráněná pracoviště v našem podniku nabízejí možnost tzv.
náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 o povinnosti firem
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Toto náhradní plnění se realizuje formou odběru výrobků a služeb společnostmi s více než 25 zaměstnanci od podniků zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených
chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
.

Obrat z prodeje výrobků, služeb a zboží celkem za rok 2016 činí 58 milionů CZK.
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Kontakty
Sociální podnik provozuje společnost:
Pro-Charitu s. r. o., Manželů Burdychových 245
549 41 Červený Kostelec, IČO: 28810619
DIČ: CZ28810619
.

Bankovní spojení:
43-8475310287/0100, KB Červený Kostelec
.

WEBY
www.pro-charitu.cz
www.zdravotnickepomucky.eu
www.histofor.cz
www.camellus.cz
.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 28574, datum zápisu 10. 12. 2010.
.

Výkonný ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 301, e-mail: wajsar@pro-charitu.cz
Finanční ředitel: Ing. Jan Rydlo, FCCA, tel.: 491 610 351, mobil: 733 538 388, e-mail: rydlo@pro-charitu.cz
Výrobní ředitel: Mgr. Dominik Melichar
tel.: 491 610 601, mobil: 605 883 035
e-mail: melichar.d@pro-charitu.cz
Provozně-technický ředitel: Bc. Pavel Melichar
tel.: 491 610 305, mobil: 731 598 825
e-mail: melichar.p@pro-charitu.cz
Obchodní ředitel: MVDr. Michal Krejčí
tel.: 491 610 350, mobil: 739 010 922
e-mail: krejci@pro-charitu.cz

Josefa Kamela

Bylinková kavárna
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POSLÁNÍ
Vzdělávací nabídka naší Mateřské školy (dále MŠ) je plánována a vytvářena v souladu
s RVP PV a jejími platnými předpisy. Vycházíme ze základního předpokladu, že záměrem
předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální.
.

CÍL
K naplnění tohoto záměru sledujeme ve své práci
tyto rámcové cíle:
 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 osvojení základů hodnot, na nichž je založena
naše společnost

 získání osobní samostatnosti a schopnosti
projevovat se jako samostatná osobnost,
působící na své okolí
.

Charakteristika mateřské školky
MŠ „Studánka u sv. Jakuba“ je jednotřídní škola umístěná
ve správním středisku Oblastní charity Červený Kostelec –
středisku Háčko, které funguje jako multifunkční zařízení
této organizace (mezi jinými: Mateřské centrum, keramická dílna, komunitní zahrada, edukační centrum). Umístění
MŠ v této budově tyto funkce vhodně doplňuje a navazuje
na jejich aktivity.
.

Program
Je inspirován křesťanskou pedagogikou Franze Ketta a též
programem Začít spolu. V souladu s těmito programy
podporujeme a rozvíjíme aktivitu dítěte, samostatné
rozhodování, prosociální chování – empatii, toleranci,
ohleduplnost. MŠ Studánka je škola s křesťanskými prvky,
proto se snaží rozvíjet vedle stránky fyzické, psychické
a sociální také oblast duchovní, která je nedílnou součástí
člověka jako takového. Během roku tak využívá různých
období a svátků, u kterých neklade důraz pouze na jejich
tradiční význam a prožívání, ale rozkrývá také jejich duchovní rozměr – sv. Václav, sv. Martin, Vánoce, Velikonoce apod. Dále podporujeme metody prožitkového učení, kdy dítě
všemi smysly objevuje a získává zkušenosti v různých oblastech života, a metody situačního učení založeném na vytváření
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a využívání situací. Při samotných činnostech s dětmi tak hojně používáme příběhů, pohádek, legend a jiných obdobných
forem k navození různých situací, skrze které společně s dětmi rozvíjíme poznání.
V roce 2016 jsme do programu zařadili celoroční projekt „Muzicírování s rodiči“. Ve školce jsme přivítali mnohé rodiče, kteří
hrají na nějaký hudební nástroj, dětem vše vysvětlili, ukázali, naučili písničku. Děti si mohly vyzkoušet hru na hudební
nástroje. V rámci projektu jsme s dětmi navštívili také Základní uměleckou školu v Červeném Kostelci, kde nás jedna z maminek našich dětí provedla a připravila pro děti hudební program. Moc si vážíme takové spolupráce a všech milých setkání.
Ve školním roce 2016/2017 také zařazujeme výuku plavání pro předškolní děti, která proběhne v náchodském krytém
bazénu od ledna 2017. V neposlední řadě jsme zahájili spolupráci s Městským kulturním střediskem v Červeném Kostelci
a na podzim jsme měli možnost zavítat do Městského divadla v Červeném Kostelci na krásné divadelní představení pro děti
„Muzikohrátky“.
.

HISTORIE
Od 1. 9. 2013 probíhal v naší organizaci projekt
na vybudování zařízení pro děti předškolního
věku zaměstnanců naší organizace s kapacitou
12 míst, a dále na vybudování jeho provozu,
který se skládal ze tří šestiměsíčních období.
Realizace probíhala v Háčku v Červeném Kostelci, kde bylo zařízení vybudováno. Projekt byl
financován z ESF prostřednictvím OP-LZZ a ze
státního rozpočtu ČR. MŠ byla zprovozněna
v lednu 2014 jako firemní MŠ Oblastní charity
Červený Kostelec. Od září 2015 pokračuje jako
MŠ zařazená do Rejstříku škol a školských
zařízení a do Rejstříku školských právnických
osob.
.

KAPACITA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Kapacita školy je dvacet dětí předškolního věku (2 – 6 let), personální zajištění tvoří tři pedagogické pracovnice – dvě učitelky
Jaroslava Ježková, DiS. a Bc. Marcela Pěčková, jedna asistentka pedagoga Věra Kmentová. Ta současně v MŠ pracuje jako
provozní zaměstnankyně, a dále dvě provozní zaměstnankyně Lucie Mědílková a Veronika Kuldová. Díky zapojení MŠ do
projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č.02_16_022 pro Podporu škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ, pracuje v MŠ také školní asistentka Bc. Petra Nývltová, která je
nedílnou součástí celého týmu.
MŠ navštěvuje 17 dětí s celotýdenní docházkou a 6 dětí s částečnou docházkou (tzn. jedno místo sdílejí během týdne dvě děti
(docházka pondělí až středa a čtvrtek až pátek)).
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ČINNOST
Hlavní denní činností je spontánní hra dětí, která je doplňována, navozována nebo usměrňována učitelkami podle výchovně
vzdělávacích záměrů, které vyplývají z ŠVP, evaluace a aktuální situace ve třídě. Od září 2015 jsme začali plně pracovat
v programu Začít spolu. Děti pracují samostatně v centrech aktivit, kde si mohou individuálně zvolit činnost dle zájmu.
V hodnotících kruzích pak samy děti popisují a hodnotí svoji
činnost – jak se jim pracovalo, co je zaujalo, co bylo náročné,
nebo naopak snadné, proč si toto centrum vybraly, a proběhne
také sebereflexe – tzn. co se jim povedlo, nepovedlo, zda
činnost dokončily, nebo se k ní v příštích dnech ještě vrátí. Díky
tomuto programu v dětech podporujeme samostatnost
v rozhodování, zodpovědnost za daný úkol, samostatný slovní
projev a schopnost sebehodnocení. V ranním kruhu a při
společných činnostech hojně využíváme metod Křesťanské
pedagogiky Fr. Ketta, která podporuje vytváření silných
sociálních vazeb, práci s přírodními materiály, činnosti využívající symboliku, obrazy a příběhy.
V obou programech (Začít spolu i Křesťanská pedagogika
Franze Ketta) se pedagogické pracovnice pravidelně školí
a prohlubují své znalosti.
Pracujeme s dětmi individuálně, skupinově i frontálně, integrujeme různé činnosti do jednoho celku, motivujeme je
k aktivitě, samostatnosti a využíváme jejich zájmu zapojit se do organizace činností ve škole i mimo ni. Máme zavedená
a s dětmi vytvořená pravidla, která podle potřeby doplňujeme a obměňujeme.
V době provozu školy probíhá třikrát denně stravování dětí a to jak formou společného tak individuálně probíhajícího jídla.
Jídlo je připravováno v externí školní kuchyni a je dováženo do MŠ, kde je ve školní jídelně – výdejně vydáváno. V MŠ klademe
důraz na každodenní pobyt dětí venku i za méně příznivého počasí. V dopoledních hodinách v okolí školy, odpoledne
na terase a v zahradě. Denní program je doplněn společným časem odpočinku podle individuálních potřeb dětí. Pro děti
s nižší potřebou spánku jsou připraveny kroužky (keramika, angličtina, předškoláček, logopedie), nebo mohou využít
nabídky různých klidových činností (puzzle, Seva, Lego, kreslení, modelování apod.).
.

Školní vzdělávací program
Program je otevřeným dokumentem, který ve všech svých oblastech umožňuje další rozvíjení, změny a proměny, aby zůstal
živým a inspirujícím dokumentem.
Jeho název “Cestou necestou...zeměkoule, jak jsi hezká, tady cesta, tady stezka...“ vyjadřuje pohyb, dynamiku, jsme na cestě
– vyvíjíme se, cesty jsou různé, stejně jako každý z nás. Celým programem tak prosvítá spojující prvek cesty, která je pokaždé
vyjádřena trochu jiným způsobem. ŠVP Cestou necestou je rozčleněn do osmi tematických částí, kde každá část nabízí několik
témat, která se dále rozpracovávají.
.
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MŠ Mateřská škola
Studánka u sv. Jakuba
Hlavními cíli vzdělávacího programu:
 přátelský a otevřený přístup
 různorodá vzdělávací nabídka
 podpora tvůrčího a aktivního přístupu
 podnětné a motivující prostředí – využití pracovních koutků (center aktivit)
 využití okolí MŠ k rozvíjení a podpoře vztahu k přírodě,
 poznávání různých ekosystémů – les, rybník, pole, louka
 rozvíjení duchovních hodnot a postojů (naděje, vděčnost, důvěra, spolupráce s rodinou)
.

Kontakty
MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, školská právnická osoba
IČ: 03660265, číslo účtu: ČSOB Náchod 268797057/0300
tel.: 491 610 345, 738 111 371, e-mail: skolka@hospic.cz, web: www.skolka.ochck.cz
Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec
.

Ředitelka: Jaroslava Ježková, Dis., tel.: 491 610 345, e-mail: skolka@hospic.cz
Učitelka: Bc. Marcela Pěčková, tel.: 491 610 345, e-mail: skolka@hospic.cz
Školní asistentka: Bc. Petra Nývltová
Asistentka pedagoga: Věra Kmetová
Provozní pracovnice: Věra Kmetová, Lucie Mědílková, Veronika Kuldová
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Kontakty na střediska
OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC
Oblastní charita Červený Kostelec
Právní forma: Evidovaná církevní právnická osoba, IČ: 48623814, DIČ: CZ48623814
kontaktní adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel.: 491 610 300, e-mail: sekretariat@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100, zakladatel: Biskupství královéhradecké, web: www.ochck.cz
Hospic Anežky České, zařízení pro těžce nemocné
kontaktní adresa: 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. ústředna: 491 467 030 e-mail: sekretariat@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 5000, web: www.hospic.cz
Ambulance paliativní léčby
kontaktní adresa: 5. května 1179, 549 41 Červený Kostelec
vrchní sestra: Iva Valerová, e-mail: valerova@hospic.cz
tel.: 491 467 032, mob.: 724 094 556, web: ambulance.hospic.cz
Mobilní hospic Anežky České
kontaktní adresa: Husova 649, 549 41 Červený Kostelec
vrchní sestra: Iva Valerová, mobil: 724 094 556, e-mail: valerova@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 2500, web: mobilni.hospic.cz
Háčko, centrum volného času a vzdělávání
Kontaktní adresa: Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
vedoucí: Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 310, e-mail: melichar@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 9000, web: hacko.ochck.cz
Středisko volného času v Úpici
kontaktní adresa: Na Veselce 1018, 542 31 Úpice
vedoucí: Ing. Olga Ejemová, mob.: 724 103 251, e-mail: oej@hospic.cz,
facebook: Mateřské centrum Slůně
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8800, web: www.slune.ochck.cz
Charitní ošetřovatelská služba
kontaktní adresa: Husova 649, 549 41 Červený Kostelec
vedoucí: Štěpánka Martincová, tel.: 491 610 480, e-mail: osetrovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8001, web: osetrovatelky.ochck.cz
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Kontakty na střediska
OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC
Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec
kontaktní adresa: Manželů Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec
vedoucí: Bc. Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327, e-mail: pecovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8002, web: pecovatelky.ochck.cz
Tíšňová péče
ul. Manželu Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec
tel./fax: 491 465 327
linka pomoci: 608 224 041
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
web: www.ochck.cz sekce Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba v Hostinném
kontaktní adresa: Labská fortna 540, 543 71 Hostinné
vedoucí: Bc. Luisa Polešovská, tel.: 499 441 141, e-mail: polesovska@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 v. s. 8700, web: pecovatelky.ochck.cz
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem, zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou
kontaktní adresa: Žireč 1, Žireč, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby: Mgr. Dominik Melichar
tel.: 491 610 500, e-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz
číslo účtu: 78-8832560277/0100 v. s. 7000
web: www.domovsvatehojosefa.cz a www.darekdozivota.cz
Pro-Charitu s. r. o.
kontaktní adresa: Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
výrobní ředitel: Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 601, e-mail: melichar.d@pro-charitu.cz
obchodní ředitel: MVDr. Michal Krejčí, tel.: 739 010 922, e-mail: krejci@pro-charitu.cz
finanční ředitel: Ing. Jan Rydlo FCCA, tel.: 491 610 351, e-mail: rydlo@pro-charitu.cz
web: www.pro-charitu.cz
Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 03660265, číslo účtu: ČSOB Náchod 268797057/0300
Ředitelka: Jaroslava Ježková, Dis, tel.: 491 610 345, 738 111 371, e-mail: skolka@hospic.cz
web: skolka.ochck.cz
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Společně s Vámi pomáháme
nemocným roztroušenou sklerózou
15 LET

19 000
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88

4

nemocných RS
v ČR

pobytů
od roku 2001

lůžek
pro nemocné
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pobytů

Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem oslavil 15té výročí od svého založení
Grafická úprava: Pro-Charitu s. r. o., tisk: TNM Print s. r. o. Nové Město 14, Chlumec nad Cidlinou
Fotografie: archiv Oblastní charity Červený Kostelec, náklad 300 kusů, vydáno v roce 2017
Děkujeme vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte
na činnosti Oblastní charity Červený Kostelec
Foto na úvodní stránce:
slavnostní aukce obrazů ve Strahovském klášteře, která se uskutečnila díky Galerii Gema

Výroční zpráva 2016
OBLASTNÍ CHARITY ČERVENÝ KOSTELEC

Hospic Anežky České

CHPS Hostinné

Mateřské centrum Klokánek

CHPS Červený Kostelec – karneval

Mobilní hospic Anežky České

CHOS Červený Kostelec

