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Vážení přátelé a příznivci, donátoři, podporovatelé a dobrovolníci,
naši pacienti a klienti, vážení spolupracovníci, dámy a pánové,

opět po roce usilovné práce v Oblastní charitě Červený Kostelec si vám dovolujeme předložit výroční zprá-
vu, ve které vám představujeme činnost v jednotlivých střediscích, která navazuje na naše charitní 
poslání, tj. přinášení pomoci potřebným, nemocným a trpícím. 

Počátkem roku 2018 jsem si ve svátek sv. Josefa připomínal datum svého nástupu do Diecézní charity 
v Hradci Králové právě před 25 lety a při poutní mši svaté v Domově sv. Josefa jsem poděkoval za všechny 
pacienty, kteří prošli za tu dobu našimi zařízeními, za všechny spolupracovníky, dobrovolníky, podporo-
vatele i dárce, kteří toto společné dílo během uplynulých 25 let spoluvytvářeli. Rád bych poděkoval 
zejména všem vám, kteří obětavě a mnozí i opakovaně, podporujete péči o těžce nemocné jak v Hospici 
Anežky České v Červeném Kostelci, tak i  v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. 

Každý rok, stejně tak i rok 2017, přináší nemalé těžkosti, nové předpisy, složité financování, ale současně 
radostné chvíle ujištění, že jdeme správným směrem, když nasloucháme povzbudivým příběhům 
a osudům našich nemocných a jejich rodin, o které pečujeme. Nelze tedy nic jiného nežli vyjádřit vel-
kou vděčnost za dílo, které se v tomto roce podařilo uskutečnit i za Boží požehnání. Děkuji všem pod-

porovatelům za jejich dary a oběti pro naše 
společné dílo, děkuji svým spolupracovní-
kům za citlivý a zodpovědný přístup ke služ-
bě lidem.
 
Přeji nám všem hodně síly, nového nadšení 
a požehnání do dalších dnů, a to jak soukro-
mého, tak i pracovního života, abychom vždy 
s nadhledem mohli vidět smysluplnost a uži-
tečnost našeho úsilí ve službě lásky.

                                     Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, 
ředitel Oblastní charity Červený Kostelec

Jízda při otevření Expozice historie cyklistiky

ÚVODNÍ SLOVO ředitele Oblastní charity Červený Kostelec2
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Výňatek z dopisu klienta Mobilního hospice Anežky České
… moc a moc děkujeme Vám všem, za to, že jste, že fungujete právě tak, jak jste. 
Teprve s odstupem času si člověk dovede plně vše uvědomit, Vaši obětavou a svědomitou pomoc, bez 
které bych sotva zvládl všechna ta … Vaši pomoc, rady, injekce, léky, pomůcky, kyslík, … zkrátka všechno to, 
co dohromady umožnilo mé ženě velice důstojný a hlavně bezbolestný odchod z tohoto světa a prakticky 
stále v kruhu rodiny … 

Výňatek z dopisu doprovázející rodiny klienta Hospice Anežky České
… prosím o vyřízení mého srdečného poděkování sestřičkám a lékařům, kteří se vzorně a s láskou starali 
o mého tatínka v přízemí vašeho hospice. Přestože jsme s tatínkem mohli pobýt v tomto laskavém prostře-
dí pouhé tři dny, jsme velmi vděční, že skonal v pokoji, že jsme s ním mohli být v jeho posledních chvílích,
a že se mu dostalo takové péče, tak rozdílné od té nemocniční. Děkuji též o následnou starost o maminku, 
ručně psané řádky od vás byly pro ni opravdu pohlazením. Hluboce smekám před takovými lidmi se srd-
cem na pravém místě, jací pracují v kosteleckém hospici … 

Výňatek firemního dárce 
pro Domov sv. Josefa
… Je nám potěšením spolupracovat 
a napomáhat trochu se šířením pově-
domí o Domovu. Děláte tam skvělou 
práci, která pomáhá mnoha lidem žít 
kvalitněji jejich životy. Díky za to ...

Výňatek z dopisu 
dárce Domova sv. Josefa 
… sleduji činnost Domova svatého 
Josefa dlouhodobě, velmi pozorně 
a s velkou radostí, neb jsem hrdý na 
to, co všechno jste udělali, děláte a – 
dá-li Bůh – ještě dělat budete. A jsem 
moc rád, že Vás mohu – stejně jako 
moje paní – pravidelně, i když spíše menší částkou podporovat a být tak alespoň na dálku malou součástí 
Vašeho týmu, či prostě, jak se říká, patřit do rodiny ...

Pacientka v hospici



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 pečovatel-
ské 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 dokon-
čena 8. 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, neo-
mezené návštěvy, zásadně nedirektivní přístup a partnerský 
vztah mezi personálem a nemocným, pro někoho i možnost 
účasti na bohoslužbách. V listopadu 1999 bylo částečně otev-
řeno středisko Háčko (počáteční písmena Hospice Anežky 
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5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec,
Státutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel.: 491 610 300, e-mail: sekretariat@hospic.cz, web: www.ochck.cz
číslo účtu: 8282670227/0100, datová schránka: z5fg5w7, zřizovatel: Biskupství královéhradecké

„Ten, kdo se vydá cestou zakoušení Boží lásky,
ji pak může předávat dál, a to jen svým nezastupitelným a jedinečným

 způsobem, protože každý z nás má na světě své jedinečné
a nezastupitelné místo a poslání.“                                                          

Ignác Mucha

Budova Hospice Anežky České
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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 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 rehabili-
taci. 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 pou-
žíván pouze pro středisko s péčí o terminálně nemocné.
Jako šesté středisko vznikly při Domově sv. Josefa v Žirči kon-
cem roku 2005 Chráněné dílny u sv. Anny, které zaměstná-
valy osoby se zdravotním postižením v šesti chráněných 
pracovištích. V roce 2009 organizace převzala na dobu jed-
noho roku psychologickou poradnu Nová naděje v Novém 
Městě nad Metují. V roce 2010 došlo 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 Červe-
ný Kostelec v areálu Domova sv. Josefa v Žirči nové Centrum služeb, které nabízí 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 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. 1. 6. 2016 byl otevřen zrekonstruovaný výrobně administrativní objekt v Červeném Kostelci, kde 
Oblastní charita Červený Kostelec otevřela nové výrobně  – administrativní centrum svého sociálního podniku Pro-
Charitu s.r.o., které zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. 30. 11. 2016 otevřen Charitní dům čp. 9 v Žirči 
pro zázemí duchovní péče v Domově sv. Josefa.

Část areálu Domova sv. Josefa v Žirči
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2017
Otevření Expozice historie cyklistiky v barokní Sýpce sv. Kryštofa, Žireč 166 se uskutečnilo 10. 6. 2017.  Ve 3 podlažích je 
možné shlédnou celou historii cyklistiky s exponáty, které zapůjčil významný český sběratel, Ing. Jiří Uhlíř. Z jeho rozsáhlé 
sbírky se můžete těšit na nejstarší velocipedy, závodní kola z 20. století, i slavná kola známá z filmů posledních let. Tato 
výjimečná sbírka je navíc obohacena o Expozici zdravotních pomůcek pro léčbu roztroušené sklerózy, což je vůbec první 
výstava svého druhu v České republice. Expozice zaměstnává zdravotně znevýhodněné, otevírá další turisticky zajímavou 
expozici pro veřejnost a tím naplňuje záměr propojení světa zdravých a nemocných.

Obnova výtahu v budově Hospice Anežky České. Od 17. 7. do 6. 8. 2017 byl hospic uzavřen kvůli realizaci projektu 
výměny lůžkového výtahu v Hospici Anežky České, který v rámci programu Obnova a rozvoj materiálně technické základny 
sociálních služeb 2007-2018 podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Realizace proběhla s celkovými náklady 
755.110 Kč.

V Domově sv. Josefa byl natočen dokumentární film o roztroušené skleróze (kameraman p.  P. Jančárka)  –  prosinec 2017 

OCENĚNÍ V ROCE 2017
Ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Mgr. Miroslav Wajsar nominoval při příležitosti 25. výročí Diecézní charity 
Hradec Králové dvě pracovnice za jejich obětavou ošetřovatelskou práci v Hospici Anežky České. Ceny získala paní Marta 
Špuláková, která obdržela Zlatý charitní Kříž a paní Eva Řezníčková, která obdržela Stříbrný charitní kříž.

Ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Ing. Miroslav Wajsar obdržel 28. října 2017 při slavnosti české státnosti na návrh 
České biskupské konference a Poslanecké sněmovny ČR státní vyznamenání - Medaili za zásluhy o stát. Vyznamenání 
obdržel za přínos v oblasti řízení a poskytování hospicové péče. Jeho dlouholetá systematická práce je velkým přínosem 
v oblasti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, ale i v celé České republice.

Předání medaile za zásluhy o stát Oceněné ošetřovatelky v Neratově
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PROPAGAČNÍ ČINNOST OCHCK V ROCE 2017
V roce 2017 vydala naše organizace třikrát Informační bulletin Oblastní charity Červený Kostelec (v nákladu 2 150 kusů), 
třikrát byl vydán Informační bulletin Hospice Anežky České (v nákladu 4 300 kusů) a třikrát Informační bulletin Domova 
sv. Josefa (v nákladu 2 150 kusů). V rámci spolupráce s firmami byl dvakrát vydán a distribuován Newsletter  Hospice 
Anežky České a to v červnu a listopadu 2016 a Newsletter Domova sv. Josefa v červnu, říjnu a listopadu a 3 500 kusů 
elektronických Zpravodajů DSJ v lednu, březnu, květnu, říjnu a prosinci. 
Za Oblastní charitu jsme zorganizovali celkem 15 benefičních akcí (HAČ 10 za DSJ 5) a k tomu ještě další akce veřejné 
sbírky. Nejznámější sbírkovou akcí je Tříkrálová sbírka, která v roce 2017 přinesla 836 445 Kč. Nejznámějšími a již tradič-
ními benefičními akcemi jsou Svatoanenské slavnosti aneb slavnosti bez barier, Běh pro hospic a Šikovné ruce a otevře-
ná srdce pro hospic aneb lidé lidem. Celkem za benefiční akce získala Oblastní charita Červený Kostelec 1 182 040 Kč 
(HAČ 839 898 Kč, DSJ 342 142 Kč). V částce jsou zahrnuty i benefice, které pro nás zorganizovali naši příznivci: (Aukce 
obrazů pro Josefa – DSJ v Kolíně 54 407 Kč, Dobročinný bazar Církve bratrské v Náchodě pro hospic – 121 000 Kč, Prodejní 
bazar Stromek splněných přání v Hronově – 44 579 Kč, „Každý krok pomáhá“ organizovala Oborová zdravotní pojišťovna 
a věnovala 50 000 Kč, 3. Společnost Equa bank a.s. pořádala charitativní akci pro hospic „Pečeme pro dobrou věc“ a věno-
vala 10 225 Kč a mnoho dalších.) Všem organizátorům srdečně děkujeme.

Oblastní charita zorganizovala 20 odborných seminářů pro zdravotní sestry a pro pracovníky v sociálních službách, kte-
rých se účastnilo 372 účastníků. Dále byl uspořádán Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s celkovou 
dotací 187 hod., jehož se účastnilo 20 osob.
Dále Charita zorganizovala projekt s názvem „Pořádání vzdělávacích aktivit pro kvalitnější paliativní péči“, jehož cílem 
bylo zlepšení kvality paliativní lůžkové péče v Hospici Anežky České. Stěžejním vzděláváním byly 3 kurzy bazální stimulace, 
kterým prošlo 65 zaměstnanců. 

V Hospici se uskutečnilo 19 skupinových exkurzí (202 osob) a 54 stáží (279 dní). V Domově sv. Josefa proběhlo 56 stáží 
(280 odpracovaných dnů) a při exkurzích provedli cca 400 osob. 

Úspěch českého inženýra
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Dobročinný bazárek
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HNUTÍ PRO ŽIVOT 
Informuje Ing. Dana Lipovská
V rámci OCHCK funguje pobočka Hnutí pro život (dále jen HpŽ), 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 2017 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 apod. 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 2017 
následující projekty:

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 vytvo-
řeny 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 osmimístným automobilem VW Transportér a probíhá po celý školní rok. Projekt 
spolufinancoval Královéhradecký kraj.

Pořízení vybavení Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České
Ministerstvo zdravotnictví podpořilo v roce 2017 v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací 
v oblasti zdravotnictví vč. paliativní hospicové péče neinvestiční projekt, v rámci kterého bylo pořízeno vybavení pro 
lůžkový i mobilní hospic. Celkové náklady projektu byly 341500 Kč, získaná podpora činila 239 000 Kč.

provozní dotace (doprava dětí do Speciální školy v ČK)Královéhradecký kraj

Dotace a příspěvky pro Oblastní charitu Červený Kostelec
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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 službu Oblastní charity Červený Kostelec. V přehledech jednotlivých středisek jsou 
uveřejněni dárci, kteří uhradili podstatnou část provozních chybějících nákladů na provoz daných středisek. Obdrželi jsme 
mnoho dalších finančních věcných i duchovních 
darů od našich příznivců, které jsou souhrnu vel-
kou 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 za rok 2017
(podpora všech středisek, zejména Domova sv. Jo-
sefa a Hospice Anežky České)
* * *  Leváková Anna  AMÁDEUS REAL a.s., Praha 6 
ISOLIT BRAVO s.r.o., Jablonné nad Orlicí Seifer- * 
tová Drahomíra MUDr. Ďurica Dušan * *

Firemní dárci
* * * * AMÁDEUS REAL a.s., Praha 6 BERÁNEK  s.r.o., Kladno CNC Obrábění Duben s.r.o., Jasenná Čásenský & Hlavatý s.r.o., 
Praha 1 FLAIR a.s., Praha 5 ISOLIT BRAVO s.r.o., Jablonné nad Orlicí MALUS s.r.o., Choustníkovo Hradiště MUDr. * * * * 
Michal Joura SUDOP Praha a.s. * *

Individuální dárci
* * * * * * * Ďurica Dušan Halámek Josef Ing. Leváková Anna Martin Miroslav Seifertová Drahomíra MUDr. Škarda Petr 
Truhlářová-Horká Magdalena MUDr. Vejmělek Libor RNDr. * *

Dary a dotace od měst a obcí
* *Stadt Küsnacht, Švýcarsko 

Věcní dárci
* *Diecézní katolická charita Hradec Králové 

Výstava Být spolu
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2015 2016 2017

Tržby za vlastní výrobky 118 187 243

Tržby od klientů a za ostatní služby 17 945 22 709 23 843

Tržby od zdravotních pojišťoven 27 715 33 229 33 830

Tržby z prodeje DHIM 658 11 472

Provozní dotace ze státního rozpočtu 24 019 30 370 36 549

Provozní dotace z krajů 1 886 3 234 4 898

Provozní dotace z měst a obcí  3 272 3 753 4 544

Přijaté příspěvky a dary 17 350 14 462 11 505

Úroky 319 67 90

Zúčtování fondů 993 488 347

Ostatní výnosy 4 779 11 104 12 564

Výnosy celkem  99 054 119 614 128 885

Spotřeba materiálu 12 109 10 178 9 815

Spotřeba energie 2 449 2 871 2 586

Opravy a udržování 2 817 4 133 5 243

Služby 13 428 14 645 15 289

Osobní náklady 56 112 71 817 78 359

Daně a poplatky 124 127 129

Odpisy, prodaný majetek 7 975 10 484 12 411

Ostatní náklady 4 437 5 330 4 986

Náklady celkem 99 451 119 585 128 818

NÁZEV    

Přehled hospodaření celé organizace včetně všech středisek - údaje v �s. Kč

Náklady na jednotlivá střediska OCH v roce 2017

Hospic Anežky České 27 853

Domov sv. Josefa 57 309

Háčko 5 038

CHPS Červený Kostelec 14 584

CHPS Hos�nné 2 049

CHOS 2 714

MHAČ 2 742

zbývající činnost 16 529

Náklady celkem 128 818
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292 150 295 141 300 085

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 234 279 279

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 378 575 393 090 408 065

z toho: Pozemky 7 226 7 226 7 243

Umělecká díla, předměty, sbírky 13 210 13 210 13 210

Stavby 303 349 339 143 348 818

Samostatné movité věci 20 020 21 612 21 584

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 8 322 6 725 7 397

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -94 981 -104 953 -115 656

12 695 7 949 9 749

I. Zásoby celkem 615 565 656

z toho: Materiál na skladě 517 468 534

Zboží na skladě a na prodejnách 98 97 122

II. Pohledávky celkem 8 460 4 378 5 254

z toho: Odběratelé 4 434 4 003 4 669

Poskytnuté provozní zálohy 75 111 173

Dohadné účty ak�vní 3 874 19 119

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 300 2 360 3 250

z toho: Účty v bankách 2 938 2 078 2 877

Pokladna 362 282 373

IV. Jiná ak�va celkem 320 646 589

z toho: Příjmy příš�ch období 320 374 306

Náklady příš�ch období 0 272 283

304 845 303 090 309 834

A. Dlouhodobý majetek celkem

B. Krátkodobý majetek celkem

Rozvaha k 31.12.2017 (v �s. Kč)

Období do 
31. 12. 2015

Období do 
31. 12. 2016

Období do 
31.12. 2017AKTIVA

Ak�va celkem
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Rozvaha k 31.12.2017 (v �s. Kč)

Období do 
31. 12. 2015

Období do 
31. 12. 2016

Období do 
31.12. 2017

220 300 249 608 245 695

I. Jmění celkem 286 597 253 964 250 729

z toho: Vlastní jmění 283 677 257 713 254 409

PASIVA
A. vlastní zdroje celkem

Fondy 3 327 3 153 3 639

II. Výsledek hospodaření -66 297 -4 356 -5 034

z toho: Účet výsledku hospodaření -397 29 67

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let -65 900 -4 385 -5 101

84 545 53 482 64 139

I. Rezervy 0 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 22 133 35 056 40 212

z toho: Dlouhodobé úvěry 12 578 30 000 35 712

Ostatní dlouhodobé závazky 9 556 5 056 4 500

III. Krátkodobé závazky celkem 62 017 18 338 23 788

z toho: Dodavatelé 3 840 2 537 3 158

Zaměstnanci 2 973 3 442 3 866

Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 1 697 1 901 2 157

Daň z přidané hodnoty 2 527 748 549

Závazky ke stát. rozpočtu, rozp. územ. sam. celků 424 0 540

Krátkodobé bankovní úvěry 49 494 8 969 11 834

Dohadné účty pasivní 135 165 156

IV. Jiná pasiva 395 88 139

z toho: Výdaje příš�ch období 391 0 123

Výnosy příš�ch období 4 88 16

304 845 303 090 309 834

B. Cizí zdroje celkem

Pasiva celkem
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V roce 2017 došlo k zařazení pozemků:

Stav a pohyb majetku v roce 2017 (v tis. Kč)
V roce 2017 došlo k nákupu tohoto majetku:

V roce 2017 došlo k zařazení a tech. 
zhodnocení budov a staveb:

V roce 2017 došlo k vyřazení majetku:

nájezdová rampa + váha

CELKEM

CELKEM

Stav majetku k 31. 12. 2017:

CELKEM

ostatní

konvektomat

revitalizace parteru 1 Žireč

os. automobil Peugeot TePee
49

799

828

396 006

9 675

18

138

156

3 368

47

167

5 641

338

prac. skříň

motoped

TZ Hospic - výtah

os. automobil Renault Kangoo

osobní automobily

interaktiv. projektor EPSON

nábytek

nerezová rehabilitační vana JUNO

ostatní movitý majetek

TZ stávajících budov

45

67

666

109

245

73

163

tržby od klientů za vlastní výkony 20 208

tržby od ZP 33 830

ostaní tržby 4 014

zúčtování fondů 347

ostatní výnosy 12 990

přijaté příspěvky a dary 11 505

provozní dotace 45 991

- dotace z MPSV 34 916

- dotace ostatní ministerstva 1 472

- dotace z Úřadu práce 161

- dotace od krajských úřadů 4 898

- dotace od měst a obcí 4 544

CELKEM: 128 885

Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v �s. Kč)

Vývoj a konečný stav fondů (v �s. Kč)

stav fondů k 1. 1. 2017 2 537

přírůstek fondů 14 609

úbytek fondů 14 521

stav fondů k 31. 12. 2017 2 625

Příjmy %

dary 15%

provozní dotace 34%

inves�ční dotace 0%

platby od pojišťoven 25%

platby od klientů 15%

ostatní 12%

Výdaje %

materiál a energie 10%

majetek 12%

služby 15%

daň z přidané hodnoty 1%

mzdové výdaje 42%

výdaje na sociální a zdravotní pojištění 14%

ostatní výdaje 6%

Přehled příjmů a výdajů 2017
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Z P R Á V A  N E Z Á V I S L É H O  A U D I T O R A
o ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky

Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
za účetní období od 01.01.2017 - 31.12.2017

Přílohy: 
Rozvaha k 31.12.2017 
Výkaz zisku a ztrát za rok 2017 
Příloha v účetní závěrce za rok 2017 v plném rozsahu
Výroční zpráva za rok 2017

Všechny přílohy této zprávy jsou opatřeny razítkem a podpisem auditora. 

Rychnov nad Kněžnou, dne 29. 6. 2018

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

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky  k 31.12.2017

Název:     Oblastní charita Červený Kostelec
Sídlo:     5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
IČO:     48623814
DIČ:     CZ48623814         
Předmět činnosti:   viz příloha v účetní závěrce   
Ověřované období:   01.01.2017 - 31.12.2017

Příjemce: uživatelé účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky Oblastní charita Červený Kostelec, 
se sídlem 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec

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 01.01.2017 
do  31.12.2017, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace za rok končící 31.12.2017 
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 31.12.2017 a nákladů a výnosů 
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017 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 
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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.

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 sou-
ladu 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
ź 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
ź 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, 
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 



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 29. 06. 2018

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 17
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.

ź 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:

ź 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.

ź 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.

ź Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti 
statutární orgán účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky.

ź 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.

ź 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.
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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 (telefonní čís-
lo: 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
IČ: 48623814, DIČ: CZ48623814
Sekretariát: tel.: 491 610 300, fax: 491 420 886, 
e-mail: sekretariat@hospic.cz     www.ochck.cz

Statutární zástupci:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 310, e-mail: wajsar@hospic.cz, e-mail: sekretariat@hospic.cz
Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 601, e-mail: melichar@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

Karavan

Areál Domova sv. Josefa v Žirči, vlevo Dům sv. Damiána, uprostřed Dům sv. Josefa, vpravo Dům sv. Kláry
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Hospic Anežky České, Červený Kostelec, zařízení pro těžce nemocné
Ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
tel. ústředna: 491 467 030, e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: www.hospic.cz,  číslo účtu: 8282670227/0100  VS: 5001

POSKYTUJE:
Hospicovou a palia�vní 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

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

Hospic Anežky České je prvním zařízením svého druhu v ČR, které slouží již od roku 1996. Jako modelové zařízení předává 
zkušenos� 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 
palia�vní péče a léčby boles� (viz dále). Pro příjemné posezení 
s přáteli je v přízemí hospice veřejná čajovna, půjčovna knih.

CÍLE
Mul�disciplinární tým hospice usiluje o co nejplnější proži� 
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.

„Lékařství není obchod. Lékařství je pomoc bližnímu. Ale lékař je také bližní.“

Vladimír Vondráček, český lékař, psychiatr
a vysokoškolský pedagog 1895 – 1978

V rozhovoru s pacientem



HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ20
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 přije� 
klienta. V případě smr� pacienta usiluje hospic o zmírnění dopadu ztráty na pozůstalé, nabízí osobní blízkost zkušených 
pracovníků (korespondence, pravidelná setkání s pozůstalými, osobní návštěvy). Vzdělávání odborníků a veřejnos� 
v problema�ce hospicové péče, nabídky stáží a pořádání seminářů se stalo během uplynulých let nedílnou součás� práce 
hospice. 

PRINCIPY PRÁCE
Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytos�. Hospic usiluje o smyslu-
plné naplnění často posledních dnů nemocného a zároveň respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Hospic se snaží pro pacienta zajis�t:
1) ulehčení od boles� 
2) respektování lidské důstojnos�
3) stálou osobní blízkost ošetřující osoby
4) komplexní péčí

Kritéria pro přije�
ź nemocný trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním 

především onkologického charakteru
ź kauzální léčba (směřující k vyléčení nemoci) 

byla ukončena a je nahrazena léčbou symptoma�ckou 
ź stav nemocného není stabilizován vzhledem 

k jeho jasně definovanému terminálnímu
nebo preterminálnímu stádiu onemocnění

ź odlehčovací pobyt, tj. pobyt pouze na omezenou dobu, 
během níž není možné zajis�t péči v domácím prostředí 

ź volná lůžková kapacita 
ź pacient bez výrazné psychiatrické symptomatologie 

agrese (výrazný psychomotorický neklid)
ź stav pacienta nevyžaduje intenzivní rehabilitační péči

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 doporučujícího lékaře, podepisuje před přije�m formulář „Svobodný informovaný souhlas“.
Na osobu nemocného je pohlíženo jako na celistvou bytost, která má potřeby nejen biologické, ale i vztahující se k psychic-
ké a duchovní pohodě, potřeby sociální – související zejména s jeho rodinou. Proto není v hospici zapomínáno ani na 

Pacientka se sociální pracovnicí
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duchovní potřeby. Při příjmu je každému nabídnuta duchovní péče a podpora. Denně sem dochází katolický kněz, který 
hovoří s nemocnými, udílí svátos� 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 zajis�t. 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 možnos� spolupracují s personálem, který jim 
nabízí oporu, a to i po smr� 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 krité-
riem pro přije� do hospice je zdravotní stav nemocného, vyplývající z pokročilos� nemoci a jeho sociální situace. 

Osoby doprovázejí nemocné
Blízké osoby jsou zahrnuty do péče hospice na jedné straně jako spolupracovníci, kteří mají v poslední  čás�  života  
nemocného  nezastupitelnou úlohu, na druhé straně jako objekt péče, protože jsou blízkos� smr� více či méně  zasaženi.  
Hospic jim poskytuje odborné poradenství, umožňuje neomezené návštěvy  (24  hodin  denně,  7  dní  v  týdnu),  duchovní  
nebo psychologickou pomoc. Za úhradu jim nabízí ubytování 
v pokoji nemocného a stravování. Pracovníci hospice jim posky-
tují v neposlední řadě osobní blízkost a zaškolují je do postupů 
odborné péče o nemocného.

Pozůstalí
Pokud mají pozůstalí zájem, hospic s nimi zůstává i nadále v kon-
taktu. Oslovuje je písemnou formou, pořádá  pravidelná  setkání  
a svépomocné skupiny. Je také otevřený osobním návštěvám, 
snaží se pomoci pozůstalým vyrovnat se se smr� jejich blízkých, 
dává jim prostor, aby mohli svoji bolest, svoje emoce a další silné 
prožitky 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., potře-
bují být vybaveni informacemi a prak�ckými dovednostmi, aby se mohli o nemocného správně postarat i doma. 

Trénujeme chůzi
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Za účelem jejich podpory provozuje hospic poradnu s půjčovnou zdravotnických pomůcek. Nemocní mohou využít Mobil-
ní hospic Anežky České a Ambulanci palia�vní péče a léčby boles�.

Široká odborná i laická veřejnost
Zájemci o hospicovou péči z řad odborníků, studentů, zakladatelů a pracovníků nově vznikajících hospiců aj. mohou získat 
potřebné vědomos�, informace i prak�cké dovednos� v hospici při stážích, praxích, školeních a exkurzích. Hospici tato 
otevřenost při předávání zkušenos� nabízí zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče a je mu povzbuzením k další čin-
nos�.

Standardy kvality sociálních služeb
V Hospici Anežky České usilujeme o udržení a růst kvality poskytovaných služeb. Pracovníci se řídí dokumentem Práva 
pacientů, dalšími obecně platnými předpisy a požadavky standardů kvality sociálních služeb. Poskytované služby vy-
hodnocujeme a upravujeme podle požadavků standardů kvality sociálních a zdravotnických služeb a požadavků klientů. 

Lidské osudy z pohledu sociální pracovnice
Bc. Marie Jirková, sociální pracovnice
Osobně byl pro mě uplynulý rok 2017 v Hospici Anežky České 
nový, výjimečný. Čas zde přináší stále nové situace a zkušenos�, 
člověk by si mohl myslet, že po letech práce na jednom praco-
viš� ho již nemá co překvapit, ne však tady. 

Po přechodu z ošetřovatelské činnos� na pozici sociální pracov-
nice se člověk na stejném patře jen ve vedlejších dveřích učí 
zcela nové věci, získává další náhled a úhly pohledů na práci, 
kterou dělal léta. Největším obohacením je určitě setkávání 
s rodinnými příslušníky našich nemocných a to od počátečních 
rozhovorů při příjmu a často i před ním až po setkávání pozůsta-
lých a mnohé návštěvy i po letech. 
Velký dík patří mé kolegyni paní Ka�ové, která mě trpělivě stále 

podrobněji zasvěcuje do naší činnos�, včetně sociálního poradenství poskytovaného veřejnos�. Setkávání s lidmi, kteří 
k nám přicházejí a nacházejí zde úlevu spolu s milým kolek�vem a pracovním prostředím dává pocit smysluplné práce. 
Jsem tu s vámi ráda. 

Program pro nemocné   
I v loňském roce jsme se snažili zpestřit pobyt nemocných v hospici vystoupeními dě� ze základní školy, z umělecké školy, 
vystupovali také někteří dobrovolníci. Tradičně v srpnu přichází do hospice jeden ze souborů Mezinárodního folklorního 
fes�valu, 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!

Pacientka s dokumenty



ZDRAVOTNÍ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Petra Nováková, vrchní sestra   
V roce 2017 náš tým pečoval o více než 350 nemocných a to ne-
jen po stránce lékařské a ošetřovatelské péče, ale i doprováze-
ním a podporou při nesnadném procházení fázemi smíření se 
s nevyléčitelnou nemocí. Na cestě ke smíření podporujeme také 
blízké a rodinu našich klientů. Svým příkladem a prak�ckou 
ukázkou se to snažíme naučit i stážisty, kteří se účastní praxí 
během celého roku. 
Tento rok byl pro nás výjimečný také �m, že jsme poprvé za 22 let 
uzavřeli hospic na tři týdny. Bylo to z důvodu výměny velkého 
lůžkového výtahu. Celá akce proběhla velmi dobře, mimo jiné 
také kvůli skvělé spolupráci s ostatními zdravotními a sociálními 
zařízeními z našeho okolí, kam jsme na tuto dobu mohli převézt 
naše nemocné. Pomohl nám také hospic v Chrudimi a v Liberci. 
Za to jim všem moc děkuji, bez jejich pomoci by nebyla výměna 
výtahu možná. Situace mohl využít i ošetřující personál, který si 
mohl vzít více týdnů dovolené najednou. Myslím, že to všem 
prospělo.

Děkuji celému týmu za práci a jejich přístup k nemocným. 

Kapacita zařízení ……...…………............. 30 lůžek 
pro nemocné  a 14 lůžek pro doprovázející
Kapacita lůžko/dny …...................10 950  
Využitá kapacita lůžko/dny…….…...7 326 tj 67 % (vzhledem
 k třítýdennímu přerušení provozu z technických důvodů –              
montáž výtahu)

Ubytování  doprovodů  je  možné  v hospici a též  v  „Háčku“   – 
dalším středisku Oblastní charity Červený Kostelec. 

Počet nemocných:
V  průběhu  22-�  let……………………............. 8 508  pacientů 
V roce 2017 ……………………….……….................358 pacientů
Počet zemřelých……………………………..............229 pacientů
Procento opakovaných pobytů………….............11,17%
Fyzioterapie, počet pacientů………….............. 1 35
Počet uživatelů odlehčovací služby§ 44……....  382
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Zástupci hospicového týmu

Pacientka v zimní zahradě

Průměrný věk pacientů v roce 2017: …. 70,26 let
Průměrná doba pobytu v roce 2017: …. 19,4 dnů

Údaje o platbách  a  další  prak�cké  informace 
 
Informace před přije�m viz www.hospic.cz nebo
na vyžádání v recepci hospice.

jsou  shrnuty  v  dokumentu:
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Neonkologické diagnózy v roce 2017 počet %
Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

Poruchy duševní a poruchy chování

Nemoci nervové soustavy

Nemoci oběhové soustavy

Nemoci oka a oční adnex

Nemoci dýchací soustavy 

Nemoci trávící soustavy 

Nemoci kůže a podkožního vaziva 

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 

Nemoci močové a pohlavní soustavy 

Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 

Příznaky, znaky, abnormální a jiné klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 

Faktory ovlivňující zdravotní stav a kolize se zdravotním stavem 

Poranění, otravy a jiné následky vnějších příčin 

Neonkologické diagnózy tvoří 35,19% z celkového počtu diagnóz v roce 2017 
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Spektrum diagnóz
Zpracovala
Hana Go�steinová

Onkologické diagnózy v roce 2017 počet %

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 oka a oční idex

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 tvoří 64,80% z celkového počtu diagnóz 232   64,79
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Jak postupovat při zajištění hospicové péče?
Rozhodujícím kritériem pro přije� je stav pacienta, vyplývající z pokročilos� jeho nemoci. Přije� je pak možné vyřešit ve 
velmi krátké době. Nejprve je nutné podat Žádost o přije� www.hospic.cz/ke_stazeni  ̶   kterou najdete na našich inter-
netových 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 přije� je také Váš Informovaný souhlas – formulář je součás� 
žádos�, který naleznete též na www.hospic.cz/ke_stazeni Nemocný nebo jeho rodina získají konkrétní informace o mož-
nos� nabízené péče v domácnostech na www.hospic.cz/mobilni 
Informace vám také rádi poskytneme telefonicky či e-mailem. 
Můžete se obrá�t na sociální pracovnici: e-mail: social.prac@hospic.cz, tel.: 491 467 038
                                                                       nebo přímo na lékaře: tel.: 491 467 035.

PROJEKTY
Ing. Mar�n Fišer, vedoucí projektového oddělení

Obnova výtahu v budově Hospice Anežky České
V roce 2017 proběhl projekt výměny lůžkového výtahu v Hospici Anežky České, který v rámci programu 
Obnova a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb 2007-2018 podpořilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. Samotná výměna výtahu proběhla na přelomu července a srpna s celkovými náklady 
755.110 Kč.

Projekt dárcovské SMS
Možnost podporovat Hospic Anežky České prostřednictvím dárcovských DMS zpráv funguje již od 5. 5. 2006. Jedná se 
o nejjednodušší způsob darování za cenu minimálních poplatků – od roku 2016 pla�, že dárce odesílá 30 Kč a organizace 
obdrží 29 Kč, manipulační poplatek je tedy 1 Kč. Dobrou zprávou je, že můžete poslat DMS i v hodnotě 60 Kč – hospic 
obdrží 59 Kč nebo v hodnotě 90 Kč, hospic obdrží 89 Kč. Výše darů může být únosná pro mnoho dárců, metoda je velmi 
účinná a má nízké poplatky. Pokud budete mít možnost i zájem, můžete použít dlouhodobé (trvalé) zasílání, které je 
možno kdykoliv přerušit.

Za 11 let, kdy se naši dárci podílí na péči o nemocné v našem zaříze-
ní též prostřednictvím DMS, obdržel Hospic celkem 941 487,50 Kč, 
které pomohly uhradit většinou náklady na zdravotnický materiál. 
Děkujeme všem dárcům za jejich dary a zejména těm z vás, kteří 
�mto způsobem pomáháte pravidelně. 
V roce 2017 obdržel Hospic DMS zprávy v hodnotě 48 489 Kč.
Prostředky byly použity na pokry� nákladů na léky, zdravotnický 
materiál a opravy. Těšíme se, že pokud budete mí zájem a mož-
nost, tak naše nemocné prostřednictvím DMS zpráv opět podpo-
říte. 
Velmi Vám všem děkujeme! Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz

Hospic Anežky České -- pomáhá těžce nemoc-
 ným, podpořte nás pomocí DMS, děkujeme!

DMS TRV HOSPICCK 90
60
30

DMS HOSPICCK 90
60
30

Hospic Anežky České obdrží každý měsíc 89, 59, 29 Kč

Hospic Anežky České obdrží 89, 59, 29 Kč

na číslo 87 777

na číslo 87 777

Možnost trvalé DMS, postup zrušení na www.darcovskasms.cz



Tříkrálová sbírka 2017
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, 
hendikepu či nepříznivé sociální situaci. Oblastní charita Červený Kostelec děkuje všem koledníkům, organizátorům 
a všem, kteří se na akci podíleli. 
V rámci Oblastní charity koledovalo 239 skupinek a koledníci 
vykoledovali 836 445 Kč. Výtěžek této sbírky tvoří významnou 
část financování našich středisek a všem, kteří do této sbírky 
přispěli finančním darem, velmi děkujeme.

Sbírka významně podpořila Hospic Anežky České a to v celkové 
výši 80 850 Kč. Z darů byla zakoupena pracovní obuv a pracovní 
oděvy pro personál hospice, nová sklopná sedátka do sprch 
Magnolia, DECT ručka a �skárna Canon s cartrige. 
Všem dárcům patří velký dík!       

DOBROVOLNICTVÍ 
Hana Tošovská – koordinátor dobrovolníků
Nedílnou součás� hospicového týmu jsou dobrovolníci, kteří rozšiřují hospicovou péči a služby. Každý dobrovolník si 
vybírá činnost podle svého zaměření a zájmu. Někdo navštěvuje pacienty, povídá si s nimi, čte jim, doprovází je do čajovny 
nebo na terasu apod. Další dobrovolníci se starají o zeleň v prostorách hospice nebo okolo budovy. Část dobrovolníků se 
zapojuje do obsluhy recepce a kavárny. Jeden dobrovolník vedle své činnos� v recepci ještě natřel lavičky a stoly na terase 
hospice. Každoročně přicházejí větší i menší skupinky dě� i dospělých, aby svou hudební produkcí potěšili pacienty.
V uplynulém roce měli naši dobrovolníci možnost jako poděkování za svoji činnost navš�vit benefiční představení opery 
Úspěchy českého inženýra v Indii a koncert bratří Ebenů v Náchodě. V červnu jsme podnikli výlet do benedik�nského 
kláštera v Broumově a v listopadu jsme se s dobrovolníky sešli na společném setkání s vedením hospice v pečovatelském 
domě U Jakuba, který si dobrovolníci také rádi prohlédli.
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Antoine de Saint-Exupéry

Nové vybavení v hospici
Vra�slav Ansorge, vedoucí provozu hospice
Díky přispění našich dárců a podporovatelů jsme mohli v hospici doplnit potřebné vybavení 
     největší akcí byla instalace nového lůžkového výtahu
     při této příležitos� se vymalovaly pokoje na jednom patře
     provedla se výměna nábytku v 7 pokojích
     do sprch v pokojích pacientů byla instalována nová sklopná sedátka 
     v září jsme vyměnili novou telefonní ústřednu včetně všech telefonů
     v prosinci jsme koupili 42 nových menu mobilních kompletů pro stravování pacientů

Instalace nového lůžkového výtahu
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Všem dobrovolníkům patří náš dík!
Pokud by vás dobrovolnická čin-
nost zajímala a chtěli byste se 
přijít podívat, rádi vás přivítá-
me. 

Můžete se informovat 
a kontaktovat nás na:

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

D A L Š Í  Č I N N O S T 
EDUKAČNÍ  PROGRAM
Ing. Jana Ungrová, pracovnice pro vzdělávání a stáže 
Nedílnou součás� Hospice Anežky České je od jeho založení 

i edukační program. Vzdělávání laické i odborné veřejnos�, předávání informací a zkušenos� všem zájemcům o proble-
ma�ku hospicové péče se stalo v uplynulých létech dobrou tradicí našeho hospice a je realizováno především prostřednic-

tvím stáží a exkurzí, ale i vzdělávacích seminářů, kurzů 
a konferencí.

Stáže
Hospic otvírá každoročně své dveře všem, kteří by rádi 
poznali naši práci. V roce 2017 jsme přivítali 54 stážistů 
z řad studentů, odborníků i laiků. Přes široké spektrum 

odbornos�, věkové struktury i předchozích zkušenos� v ošetřovatelské péči, je práce zaujala a oboha�la. 
Potěšující je zvyšující se počet stážistů z řad budoucích lékařů. Lékařské fakulty zařadily hospicovou práci do svých 
povinných praxí. Je to velký pokrok v edukaci budoucích lékařů. Vždyť právě jejich práce bude důležitá při rozšiřování 
myšlenky hospicové péče do odborné i laické veřejnos�. Mnozí stážisté, přestože 
pracují ve svém oboru již delší dobu, byli překvapeni jak obohacující a smysluplná 
může tato práce být. 
Všem stážistům za jejich přístup a věnované úsilí děkujeme.

Exkurze
Stejně v jako předchozích letech prošlo hospicem velké množství lidí, které zaujala myšlenka hospicové péče a chtěli se 
podívat a seznámit se s místem, které bylo první v ČR a zároveň je známé svojí kvalitní péčí. 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 legisla�vy státu. To vše považujeme za neoddělitelnou součást hospice a rádi 
vítáme každého, kdo má zájem se seznámit s naší službou.

"Skutečná láska začíná tam,
kde oplátkou nic nečekáš." 

                                                  Antoine de Saint-Exupéry

Přehled činnosti dobrovolníků

Péče o klienty 5

Služba v čajovně 20

Péče o květiny 4

Šití a opravy

Celkem

1

50

Služba v recepci 13

Ostatní 7

Setkání dobrovolníků

Počet stážistů, počet dnů a hodin

Stážisté 54
Odpracované dny 279
Odpracované hodiny 2 232

19
202

Počet exkurzí

Celkem
Počet osob
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PŮJČOVNA ZDRAVOTNICKÝCH 
A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Vra�slav Ansorge, vedoucí provozu hospice
Hospic nabízí k zapůjčení léčebné a kompen-
zační pomůcky, které usnadňují péči v domá-
cím prostředí. Půjčovna má široké spektrum 
pomůcek, které si klien� mohou ve všední den 
mezi 8 až 14 hodinou přijet zapůjčit. V roce 
2017 jsme v půjčovně uzavřeli 213 smluv. 
Nejčastěji byly půjčovány WC židle, mechanic-
ké invalidní vozíky, chodítka, elektrické polo-
hovací postele. 
V tomto roce jsme rozšířili půjčovnu kompen-
začních pomůcek o 4 ks nových jídelních stolů.

SOCIÁLNÍ PORADNA
§37 zákona o sociálních službách
V roce 2017 využilo poradenství 557 uživate-
lů, počet intervencí 893.
Je váš rodinný příslušník vážně nemocný? Máte obavy, jak péči 
o něj zvládnete? Vrá�l se vám někdo z rodiny z nemocničního 
prostředí a potřebujete poradit co dál? Pracovníci poradny vám 
rádi poskytnou informace o možnostech pomoci a podpory, prak-
�cké rady týkající se ošetřování nemocného v domácím prostředí 
či kontakty na zdravotnická či sociální zařízení v okolí vašeho 
bydliště. 
Kontaktujte sociální pracovnici Bc. Zdeňku Ka�ovou:
tel.: 491 467 038,  e-mail: social.prac@hospic.cz

Kavárna a čajovna
V hospici nabízíme příjemné posezení nad dobrou kávou a voňa-
vým 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

  

Půjčovna pomůcek

Vrchní sestra

Staniční sestra

Sociální pracovnice

Uklízečky

Pracovníci sociální péče

Pradlena

Technik, řidič, údržbář

Zdravotní sestry

THP pracovníci

Lékaři

Recepce

profese počet osob přepočtený
počet úvazků

Počet pracovníků v přímé péči k 31. 12. 2017

Celkem

2

3

1,75

1,61

16

1

14,90

1,00

1

1

1,00

1,00

1

1

1,00

1,00

14

5

2

47

11,95

2,57

1,05

38,83

Počet ostatních pracovníků

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

29
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FINANCOVÁNÍ
Proč podpořit Hospic Anežky České?
Abychom byli schopni poskytovat v našem zařízení kvalitní a dostupnou hospicovou péči, musíme každoročně žádat 
o nenárokové státní dotace a žádat o dary ve výši několika miliónů korun na provozní náklady. Problémem je, že dle 
úhradové vyhlášky zdravotních pojišťoven se sice podařilo uzákonit tzv. hospicové lůžko, avšak dosud není  systémově 
uspokojivě hrazeno ze zdravotního pojištění. Za�m pojištění pokrývá necelou ½ nákladů na péči o jednoho pacienta na 
lůžku. 

Naléhavost potřeby hospicové péče
Mnozí ocení až ve chvíli náhlé potřeby, že existuje jak lůžkový hospic – Hospic Anežky České, kde mohou případně s nemoc-
ným pobývat, tak Mobilní hospic Anežky České – odborná hospi-
cová a palia�vní péče v domácím prostředí dosažitelná nepřetr-
žitě 24 hod. denně, tak také Ambulance palia�vní péče a léčby 
boles� 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 až 19 dní života. Přesto 
zhruba ¼ nemocných se opět vrací po aplikaci účinné léčby a po 
zlepšení zdravotního stavu do domácího ošetřování a může vyu-
žít služby mobilního hospice. 

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 níže uvede-
ném přehledu jsou uveřejněni dárci, kteří uhradili podstatnou část provozních nákladů. Obdrželi jsme mnoho dalších 
finančních věcných i duchovních darů od našich příznivců, které jsou 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
Zpracovala Ing. Jana Řezníčková, koordinátor projektu
Nedílnou součást rozpočtu hospice tvoří dotace, granty od ins�-
tucí. 

Dárci při prohlídce hospice

MPSV

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
MZ ČR
Úřad práce

Dotace a příspěvky pro Hospic v roce 2017

provozní dotace
(hospic a odborná poradna)

provozní dotace (hospic)

Šikovné ruce pro hospic 2017
vybavení HAČ a MHAČ
mzdové náklady
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DÁRCI ZA ROK 2017
V následujícím přehledu uvádíme největší podporovatele hospicové péče.
Zpracovala Mgr. Ludmila Štěpánová,  fundraising a PR

TOP dárci hospice
*  *  *Ing. Horčička Ladislav, Horčičková Hana  Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec  Halbrštát Tomáš, Halbrštátová 
Ingrid  Město Červený Kostelec Statutární město Hradec Králové Foltová Milada KAN7 s.r.o., Praha 2 MTX s.r.o.,  * * * * * 
Praha 7 PRAGON s.r.o., Praha 12 Galerie GEMA s.r.o., Praha 2 Dr.Ing. Steiner Markus AG MAIWALD a.s., Litomyšl * * * * * 
AGRIS s.r.o., Němčičky u Židlochovic Ing. Vepřek Jiří Ing. Nádvorník Jaroslav BEEWAY s.r.o., Praha 4 * *  * * TYCO Electronics 
EC Trutnov s.r.o. *

Firemní dárci
* * * * AG Maiwald a.s., Litomyšl AGRIS s.r.o., Němčičky u Židlochovic BATIST Medical a.s., Červený Kostelec CESORG s.r.o., 
Hradec Králové DM drogerie markt s.r.o., České Budějovice  Elektrárny Opatovice, a.s.  EVPower a.s., Praha 10 FLAMY * * * * 
Pardubice a.s., Praha 1 Galerie GEMA s.r.o., Praha 2 IVECO CR a.s., Vysoké Mýto KAN7 s.r.o., Praha 2 MTX s.r.o., * * * * 
Praha 7 PRAGON s.r.o., Praha 12 RUFF s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm *  * *  * * P. J. TANDEM s.r.o., Náchod PRIMÁTOR a.s.
Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec S.C. Johnson s.r.o., Praha 5 TECAM s.r.o., Hradec Králové 12 * * * TYCO 
Electronics EC Trutnov s.r.o. WELTEC   Value Outcomes s.r.o., Praha 2  VIKI FRUIT s.r.o., Nové Město nad Metují * * * 
BIOPOWER  ME s.r.o., Náchod  YATE s.r.o., Hradec Králové*  *

Individuální dárci
* * * * *  * * Brukner Roman Foltová Milada manželé Halbrštátovi Havelka Jan Hladíková Eva MUDr. Jermanová Radmila 
Kundl Bohumil Kužel Zdeněk MUDr. Nádvorník Jaroslav Ing. Novotná Helena Poláček Mar�n Mgr. Polášková Vlas-* * *  * * 
ta Steiner Markus Dr. Ing. Suková Marie Šetřil Petr, Ing. Šetřilová Marie Vaníček Miroslav Vařeka Vít Vepřek * * * * * * * 
Jiří Ing. *

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

Nadace a ins�tuce
* * * Klášter sester řádu Navš�vení Panny Marie, Kroměříž Římskokatolická farnost Slavkov u Brna Sbor Církve Bratrské, 
Česká Skalice Spolek Modré srdce o.s. Velké Poříčí Svaz PTP–VTNP, Jaroměř * * *

Věcní dárci
* * * * ACTIVENT 365 s.r.o., Brno ANNABIS s.r.o., Olomouc BATIST Medical a.s., Červený Kostelec ISOLIT BRAVO s.r.o., 
Jablonné nad Orlicí NEUMANNA s.r.o., Červený Kostelec RSERVIS.COM s.r.o., Zábrodí Seifert Petr * * * *
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BENEFIČNÍ AKCE
Mgr. Ludmila Štěpánová, Hana Go�steinová, Mar�na Kreidlová, 
fundraising, P.R. 
Hospic Anežky České uspořádal v roce 2017 celkem deset be-
nefic a sbírkových akcí.
Na podporu provozu a rozvoje hospicové péče v Hospice  Anežky 
České a Mobilním hospici Anežky České zorganizoval hospic 
v roce 2017 deset benefičních a sbírkových akcí. Děkujeme 
interpretům, návštěvníkům i organizátorům, ale také firmám, 
které benefice podpořily. Výsledky přínosu beneficí si můžete 
přečíst v následujícím přehledu. Výtěžek byl použit na pořízení 
nového sanitního vozu pro hospicovou péči. 

1. Tříkrálový koncert. Na programu bylo slavné dílo vynikajícího 
houslisty a barokního hudebního skladatele Arcangela Corelliho 

(1653 – 1713): Concerto grosso F dur, a také slavná Česká mše vánoční  Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), srozumitelná a pří-
stupná snad všem. (výtěžek 5 324,- Kč)
2. Koncert amerického zpěváka Lee Andrew Davisona, který o sobě říká, že černošský jazz doslova „sál s mateřským 
mlékem“. (výtěžek 19 200,- Kč)
3. Nadšené červenokostelecké publikum aplaudovalo mladým ochotnickým hercům, kteří provedli jednoaktovou operu – 
Úspěch českého inženýra v Indii z pera génia Járy Cimrmana. (výtěžek 34 819,-Kč)
4. Běhu pro hospic se i přes sychravé počasí zúčastnilo rekordních 555 závodníků. Milým hostem letošního ročníku byl 
trojnásobný mistr světa dese�bojař Tomáš Dvořák. (výtěžek 100 000,-Kč)
5. 12. ročník projektu „Šikovné ruce a otevřená srdce pro hospic aneb lidé lidem“ zahrnoval soutěž o nejnápaditější 

vlastnoruční výrobek, prodejní výstavu (kterou podpořilo cca 
250 dárců, jednotlivců i skupin, kteří shromáždili přibližně 
3 000 výrobků), vernisáž hudebně ozdobila folklórní muzika 
Šmikuranda, a vyvrcholením projektu byl koncert Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers, který v rytmu prvorepubliko-
vého swingu rozhýbal červenokostelecké publikum. (souhrnný 
výtěžek projektu činil 220 997,-Kč)
6. 9. charitní ples oslnil svou výzdobou a téma�kou námoř-
nického stylu. Moderace se ujal herec Jan Přeučil, předtančení 
provedl účastník StarDance Michal Necpál s partnerkou Zuza-
nou Neumitkovou. (výtěžek činil 109 569,-Kč)
7. Koncert Bratří Ebenů byl přehlídkou světelných efektů a melo-
dických písní s v�pnými texty pana Marka Ebena z nového alba

Vernisáž výstavy Šikovné ruce pro hospic 2017

Americký zpěvák Lee Andrew Davison
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Čas holin, ale i osvědčených starších písniček. 
(výtěžek činil 143 099,- Kč)
8. Úžasným zážitkem byl koncert předního chlapeckého sbo-
ru Boni pueri z Hradce Králové. 60 chlapců ve věku od 9 do 19 
let předvedlo program, se kterým vyjíždějí na svá zahraniční 
turné. Publikum ocenilo průzračnou harmonii a čisté nád-
herné chlapecké hlásky dlouho trvajícím standing ova�on. 
(výtěžek určený na nábytek do pokojů pacientů 48 100,-Kč)
9. Sbírka prostřednictvím kasiček v okolních městech činila 
krásných 42 311,-Kč

10. Sbírka prostřednictvím dárcovských DMS je 47 264,-Kč

Uspořádali pro nás
1. Církev bratrská v Náchodě pořádala v prostorách svého 
sboru dobročinný bazar pro hospic. (výtěžek 121 000,- Kč)
2. Akci „Každý krok pomáhá“ organizovala Oborová zdravotní 
pojišťovna, výtěžek 50 000,- Kč věnovala hospici.
3. Společnost Equa bank a.s. pořádala charita�vní akci „Peče-
me pro dobrou věc“ a věnovala 10 225,-Kč
4. Letní běh na běžkách v Havlovicích daroval celkový výtěžek 
2 348,-Kč
5. Den piva – Pivovar Primátor ze své akce ve prospěch hos-
pice daroval 14 144,-Kč
6. Stromek splněných přání – dobročinný bazar pořádaný 
Spolkem Modré srdce o.s. daroval 44 579,-Kč
7. Ples, pořádaný obcí Skalice u Smiřic přinesl hospici celkem 
18 294,-Kč
8. Koncert pořádaný v Pavlišově přinesl hospici 5000 Kč
9. „Chvalkovické omáčkobraní“ darovalo hospici 5000 Kč
10. Studen� Jiráskova gymnázia v Náchodě – „Kapela TT 
Band rock“ (pořadatel Gymfestu) uspořádala koncert výtěžek 
3000 Kč věnovala pro hospic. 

Chlapecké seskupení Boni pueri

Běh pro hospic 2017

Studenti pomáhají Hospici
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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.

Z dopisů našich pozůstalých:
Drazí povolaní z hospice,
Z celého srdce bychom vám rádi poděkovali za tátu i za nás (jeho rodinu) a za veškerou podporu v ob-
zvláště těžké situaci. Náš táta byl hospitalizován ve FN HK a posléze mu bylo oznámeno, že léčba 
nebyla úspěšná. Byl pak převezen na LDN a jeho psychický stav i zdravotní stav byl neuvěřitelně špat-
ný. Znala jsem Hospic Anežky České. Neváhali jsme ani den, když jsme vyplnili žádost o přije�. Můj 
brácha nesl situaci kolem táty těžce. Při první návštěvě mě táta požádal, ať zavolám bráchovi a řeknu 
mu, „že je poprvé v ráji“. A on u vás ten ráj skutečně našel. Zlepšil se jeho psychický stav, o ten zdra-
votní bylo perfektně postaráno a my jsme směli být s ním. Snadné to jistě nebylo, ale vy jste svou 
srdečnou péčí způsobili, že jsme to všechno zvládli. Taťka byl velký bojovník, jistě i nesnadný pacient 
a my jsme šťastní a nevýslovně vděční, za každou vaši, byť i sebemenší pomoc, kterou jste mu tak 
bezprostředně poskytovali. Taťka odešel v poklidu, důstojně, v kruhu rodiny…Vaše poslání je neleh-
ké, ale vy jste opravdu �, kteří změnili náš pohled na život. Velké srdečné díky všem pracujícím 
v Hospici Anežky České. 

Rodina F.

Vážený pane řediteli, chtěla bych touto cestou poděkovat vašim lékařům a hlavně sestřičkám za pří-
kladnou a obětavou péči kterou dávali naší mamince M. K. v posledních dnech jejího života.
Takovýchto zařízení, jako je Vaše, by mělo být více, aby každý člověk měl šanci odejít v klidu a důstojně 
v kruhu svých nejbližších.

S pozdravem všeho dobrého za celou naší zarmoucenou rodinu dcera

Vážený pane řediteli,
chtěla bych Vám jménem celé rodiny poděkovat za způsob, jakým vedete provoz hospice. 
Chtěla bych také �mto vyjádřit velký dík zaměstnancům i dobrovolníkům za péči a pozornost, kterou 
ta�nkovi v jeho posledních dnech poskytli. Všichni pracují profesionálně a laskavě. Můj největší dík 
patří p. Vojtěchu Špulákovi, který mě naučil, jak i v těžkých chvílích lze udělat prostor laskavos�, klidu, 
auten�citě, porozumění.
Děkuji lékařům Dr. J. Královi a MUDr. V. Ša�ovi, ošetřovatelům, sestrám, sociálním pracovnicím 
a všem ostatním za jejich obdivuhodnou práci. 

Se srdečným pozdravem S.J.
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ – 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: Vra�slav 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: Kateřina Dostálová, tel.: 491 467 037, e-mail: dostalova@hospic.cz
Sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Ka�ová, tel.: 491 467 038,  e-mail: social.prac@hospic.cz
Sociální pracovnice: Bc. Marie Jirková, tel.: 491 467 038, e-mail: jirkova@hospic.cz 
Fundraising, P.R.: Ing. Mar�n Fišer, tel.: 491 610 340, e-mail: fiser@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,
č. účtu: 8282670227/0100

VS: 5001

Jedna z akcí v hale hospicu

Vystoupení dětí ze ZŠ Lhota
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Ambulance palia�vní medicíny Anežky České, Červený Kostelec
Registrovaná sestra se specializací: Iva Valerová, tel.: 491 467 032, mob.: 724 094 556
e-mail: valerova@hospic.cz, číslo účtu: 8282670227/0100  VS: 2500

POSLÁNÍ
V rámci poskytování komplexní péče, zejména onkologickým pacientům, byla v budově Hospice Anežky České dne 1. října 
2010 otevřena Ambulance palia�vní 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. 

CÍL
Cílem ambulance je pečovat o těžce nemocné v našem regionu 
před přije�m do hospice nebo po návratu z hospice do domácí-
ho prostředí anebo o terminálně a preterminálně nemocné, 
kteří chtějí a mají tu možnost zůstat ve svém domově. 

ČINNOST
Ambulance palia�vní péče nabízí službu lékaře a zdravotní 
sestry. Díky dlouholetým zkušenostem se zvládáním boles� 
pomáhá ambulance také všem, kteří trpí např. chronickými 
bolestmi. V současné době ambulance spolupracuje se všemi 
zdravotními pojišťovnami s výjimkou Vojenské zdravotní 
pojišťovny. 46 pacientů bylo nově evidovaných, což je dáno také nefungující 
ambulancí boles� v Náchodě, řada nemocných přešla k nám. Není bez zají-
mavos�, že 2x ročně zajíždíme za našimi pacientkami do Domova sv. Josefa 
v Žirči, kde máme další 4 pacientky.

ADRESA:                                                           
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelecweb: www.hospic.cz.cz/ambulance
Kontakt do Ambulance palia�vní péče (budova Hospice Anežky České)
Lékařka se specializací v oborech palia�vní medicína a léčba boles� 
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

počet klientů

z toho nově evidovaných

počet ošetření
počet zaměstnanců
počet úvazků

Ambulance paliativní péče v roce 2017

156

46

765

2
0,4

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

Úterý

Čtvrtek

návštěvní služba dle potřeby

ordinační hodiny jsou určeny 
objednaným klientům

ORDINAČNÍ HODINY

V ordinaci Ambulance paliativní medicíny

Objednat se lze na tel.: 491 467 032
v ordinačních hodinách.
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Mobilní hospic Anežky České, Červený Kostelec
Vrchní sestra: Iva Valerová, informační linka: 491 610 482, mob.: 724 094 556
e-mail: valerova@hospic.cz
web: www.hospic.cz/mobilni, číslo účtu: 8282670227/0100  VS: 2500

Zajišťuje hospicovou a palia�vní péči lidem s pokročilými stádii onemocnění v domácím prostředí. 

POSLÁNÍ
Mobilní hospicová péče poskytuje nemocnému palia�vní 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. Palia�vní 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 smr�. Kvalitní péče tedy může 
zajis�t, že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou boles� 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. 

CÍLEM SLUŽBY
ź umožnit terminálně nemocným lidem být poslední část svého života doma 
ź chránit důstojnost nevyléčitelně nemocných a poskytovat jim kvalitní služby
ź pomoci pacientům zvládat bolest a další ob�že spojené s onemocněními vedoucími nezadržitelně ke smr�
ź poskytovat oporu nemocnému, jeho rodině i blízkým a to i po smr� pacienta
ź být vždy nablízku
Dostupnost naší služby je 24 hodin denně.

Podmínky pro přije� pacienta do péče
ź závěrečné stádium onemocnění nebo ukončená ak�vní 

léčba s potřebou symptoma�cké terapie 
(zaměřené na léčbu příznaků)

ź informovaný a svobodný souhlas pacienta
ź zajištění celodenní péče rodiny nebo jiné osoby
ź doporučení ošetřujícího lékaře
ź rozhodnu� lékaře mobilního hospice

ČINNOST
Pozi�vní vnímání vlivu domova na nemocného, blízkost příbuz-
ných a přátel, vede k postupnému rozšiřování hospicové péče do 
domácnos� a to jak v České republice, tak i ve světě. 

Návštěva u pacientky
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Služby Mobilního hospice jsou ideálním řešením pro nemocné, jejichž přáním je zemřít doma v okruhu svých blízkých. 
Jedná se o případ, 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:
ź odbornou lékařskou péči dostupnou 24 hod. denně
ź odbornou sesterskou péči formou nepřetržité návštěvní služby 
ź podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách souvisejících s péčí o umírající 
ź podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také pro pečující rodinu 
ź v případě zájmu kontakt s duchovním 
ź zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného 
ź zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
ź preskripci potřebných léků a dovoz do rodiny pacienta 

Smyslem této péče je snížení utrpení pacienta na nejnižší možnou míru, aby ani poslední chvíle života nebyly vyplněny 
např. boles�, dušnos� nebo nevolnos�, které mohou někdy umírání doprovázet. Současně jde ale také o to, aby bylo pečo-
váno nejen o tělo, ale také o ducha, o duši, o vztahy s rodinou, s blízkými, o přije� sebe sama apod. 
Aby tato služba mohla vůbec fungovat, musí na sebe rodina nemocného nebo někdo z blízkých vzít roli pečovatele se vše-
mi jejími povinnostmi (jako je zajištění hygieny, stravování apod.) Pečující však nezastane úplně všechno, a proto na odbor-
né úkony je vždy k dispozici mul�funkční 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 pacien� a jejich rodiny k dispozici číslo pohotovost-
ního telefonu, na které se mohou kdykoliv obrá�t 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 

V týmu mobilního hospice v roce 2017 spolupracovali 3 lékaři, 6 všeobecných sester, psycholog a sociální pracovnice.

PROPAGAČNÍ A JINÉ UDÁLOSTI
Edukační činnost 
Pořádali jsme přednášky o Palia�vní péči v domácích 
podmínkách ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, 
v Oblastních nemocnicích Trutnov, Náchod, ale i v na-
šem středisku Háčko. Účastnili jsme se výstavy „Být 
spolu” na téma mobilní hospice, která byla pořádána 
v objektu Úřadu Královéhradeckého kraje.
Na základě našich kurzů vedeme průběžné konzultace 
s vrchními sestrami z charitních mobilních hospiců 

15

Počet klientů

Průměrný počet dnů péče o klienta

Průměrný věk klientů

Počet vykonaných návštěv

Počet ujetých kilometrů za klienty

Fyzický počet zaměstnanců (smlouvy, DPČ, DPP)

Úvazky celkem (smlouvy)

Počet klientů Mobilního hospice v roce 2017

68

104

1427

13

4,05

54 750
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a sdílíme se o konkrétní zkušenos� při řešení různých situací v rodině pacienta nebo jak lépe řešit bolest, zvracení a jiné 
po�že.
Zakladatelé budoucích mobilních hospiců z celé republiky a zdravotní sestry k nám jezdí na odborné stáže, mnoho infor-
mací konzultujeme osobně, ale bezodkladné i též telefonicky.
Obracejí se na nás různá rezidenční zařízení, s nimiž řešíme, jak v jejich prostředí lze zajis�t hospicovou službu.

Z KRONIKY
Dobrý den, milé sestřičky (jak všude s manželem říkáme naši "andělíčkové"). Chci Vás za sebe i manžela srdečně pozdravit. 
Cí�m v duši stud, že jste mě předběhly s pozdravem a kontaktem. Na Vás se nedá nikdy zapomenout a není dne, kdy nejste 
v mých myšlenkách, tak jako maminka. Vaše nenahraditelná pomoc mě po smr� maminky vedla k myšlenkám, jak se Vám 
odvděčit, jak poděkovat, jak zveřejnit Vaší práci, která není zaměstnáním, ale posláním. 
S mamkou jsem žila v domě celý svůj život a to už je 62 let. Ta�nek mi zemřel již před 35 lety a s manželem jsme již od roku 
1975. Stále se mi vrací poslední týden jejího života  a věřte, že v jejím bytě je dodnes bez pohnu� vše tak, jako v její poslední 
den, kromě zapůjčené polohovací postele, která nám opravdu velice pomohla. Stále chodíme, já i manžel necíleně, ale 
automa�cky k ní dolu - jestli něco nepotřebuje, co chce jíst atd. Ano už to je slabší, ale stále je to tam. Když jsem u syna, 
mám pocit, že musím domů. 
Odchod maminky byl velice důstojný. Často jsem si představovala, jaké to bude, jak to zvládnu, umýt ji, ustrojit, rozloučit 
se sní. Asi si řeknete, že nejsem normální - bylo to za pomoci sestřičky důstojné a hezké, veliké poděkování za její přístup. 
A vlastně jsme se u toho s humorem nám s mamkou vlastním i zasmáli. Věděla jsem, že má někde připravené oblečení, 
které chce na sebe do rakve. Vždycky mi říkala, kde to je a já jí odpověděla, ať dá pokoj. Nakonec jsme to strojení nemohli 
najít. Tak jsem jí říkala, jak jsem jí normálně oslovovala, "Růženko, naveď mě, kde to je, nebo půjdeš do rakve v noční košili" 
a dopadlo to. Dostala černou sukni, bílou halenku i s novým spodním prádlem a punčocháčemi. Do ruky krásnou sušenou 
kytku, od její milované Leničky. Sestřička  vše udělala, jen za mé slabé pomoci, a za to jí patří dík, jsem nesmírně vděčna. 
Mamka měla také hodně ručně pletených svetrů. Dala jsem na face Náchodského dění info, jestli má někdo zájem o ručně 
pletené svetry, že lituji jejich likvidaci. Ozvala se mi paní, že proběhne charita�vní bazar v církvi vedle hotelu Hron, ať dám 
svetry tam. 
Když jsem si rozklikla odkaz na tento bazar, zjis�la jsem, že výtěžek má jít na váš hospic, k nákupu nového auta pro mobilní 
hospic. NENÍ TO BOŽÍ ŘÍZENÍ?
Moje milé sestřičky, moji andílkové, empa�cký pane doktore Králi, Vy víte, co pro lidi děláte a jak jsme Vám za to vděčni. 
Přeji Vám hodně sil, nevyhoření a pevné zdraví. 

Zdraví Vás Z a J

KDE PŮSOBÍ NÁŠ MOBILNÍ HOSPIC 
Mobilní hospic Anežky České působí v součinnos� s Ambulancí palia�vní péče a má své zázemí v Červeném Kostelci.
Z Červeného Kostelce vyjíždí pečující tým do okolí vzdáleného do 20 km. Je to přibližná vzdálenost, do které zdravotní 
pojišťovny hradí náklady spojené s dopravou našich lékařů a všeobecných sester. U Všeobecné zdravotní pojišťovny je to 
méně.
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FINANCOVÁNÍ
Mobilní hospic Anežky České je z čás� financovaný 
z veřejného zdravotního pojištění. Malou část nákladů 
hradí sami pacien�. Jedná se zejména o náklady na po-
hotovos� našich lékařů, všeobecných sester, práci 
sociálního pracovníka, psychologa. 

Mobilní hospic Anežky České, granty
Největší dárci Mobilního hospice Anežky České

FIREMNÍ DÁRCI
*  * *KUKO s.r.o., Červený Kostelec SUPERDISKONT s.r.o., Praha 4 

INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI
* * * *Hofman Milan Kunert Jan Mgr. Nýčová Markéta 

NADACE A INSTITUCE
* * * Nadace Adra, Praha 5  Nadace J&T, Praha 1 Nadace Agro-
fert Nadace KB Jistota Nadace J&T *   *  *

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 VS: 2500
Všem Vám upřímně děkujeme

KONTAKTY
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Mobilní hospic Anežky České
Husova 649, 549 41 Červený Kostelec, www.hospic.cz/mobilni
 
Spolupracující lékaři: 
MUDr. Jan Král, MUDr. Jana Svobodová, MUDr. Marie Matysková, 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, (valerova@hospic.cz)
Sociální pracovnice: Bc. Zdeňka Ka�ová, tel.: 491 467 038, e-mail: ka�ova@hospic.cz
Psycholog: Mgr. Viktor Polák, e-mail: polak@hospic.cz

Dotace a granty

Předání reklamního vozu Kompakt

Vrchlabí provoz

Královéhradecký kraj provozní dotace

Nadace Adra provoz

Nadace Agrofert provoz

Nadace KB Jistota provoz

Nadace J&T provoz
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Háčko, Červený Kostelec, centrum volného času a vzdělávání
Vedoucí: Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 310, e-mail: melichar@hospic.cz
web: www.ochck.cz/hacko, číslo účtu: 8282670227/0100  VS: 9000

POSLÁNÍ
Centrum Háčko, podporuje svými ak�vitami osobnostní rozvoj a vzdělávání dě�, 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 dě�, mládež, rodiče s malými 
dětmi a dospělé v okruhu Červeného Kostelce a jejich možnost 
smysluplně trávit volný čas v kontaktu s vrstevníky a lidmi po-
dobného zaměření. Nabízíme pro ně dostupnou možnost 
dalšího vzdělávání, společenských ak�vit. Cílem činnos� Háčka 
je také zvýšit kvalitu sociálních a zdravotních služeb prostřed-
nictvím cer�fikovaných kurzů a seminářů s aktuální téma�kou 
pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních a zdravotních služ-
bách 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 charita�vní podtext. Je tvořen dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a suterénem. Vila je dědict-
vím bratří Zimových, které bylo předáno římskokatolickému dobročinnému ústavu. Od roku 1901 do roku 1950 zde 
působily řádové setry de Notre Dame (do roku 1913 zde 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 dě�, mládeže a rodin – Háčko (zkratka Hospic Anežky 
České Červený Kostelec). Od té doby se využívání objektu stále rozvíjí za pomoci realizace projektů EU. 
ź V únoru roku 2000, po dílčí vnitřní rekonstrukci, byl otevřen zbytek objektu, aby sloužil široké veřejnos� města Červe-

ného Kostelce a okolí. 
ź V květnu 2004 vzniklo Edukační centrum, využívané ke vzdělávání veřejnos� a pracovníků v sociálních a zdravotních 

službách. 
ź V roce 2005 byla dokončena půdní vestavba za účelem vybudování 6 pokojů s celkovou kapacitou 21 lůžek pro ubyto-

vávání účastníků seminářů, stážistů Hospice Anežky České a i k rekreaci ostatních zájemců. 

Klokánek
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ź V srpnu 2006 byly po úpravách do budovy přemístěny kanceláře Oblastní charity Červený Kostelec.
ź V současné době jsou v Háčku provozovány činnos� zaměřené na volnočasové ak�vity pro dě�, mládež a dospělé. 

Klien� využívají mateřské centrum a vzdělávací centrum nebo pronájem místnos�. V neposlední řadě zde nabízíme 
i kvalitní ubytování.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ
Kroužky v roce 2017
ź cvičení rodičů s dětmi
ź hudební kroužky (hra na zobcovou flétnu a kytaru)
ź anglič�na pro předškolní dě�
ź výtvarný kroužek (keramika)
ź astronomický kroužek

V Háčku ve školním roce 2017/18 provozovaly zájmové kroužky 
pro dě� i dospělé, na které se přihlásilo celkem 176 osob. Zájem 
byl především o keramický kroužek pro dospělé i dě�, cvičení 
rodičů s dětmi, hru na zobcovou flétnu a kytaru. Velmi oblíbené 
jsou i letní příměstské tábory. V roce 2017 proběhly 3 turnusy 
v počtu 95 dě�.

MATEŘSKÉ CENTRUM V HÁČKU – VESELÝ DOMEČEK
Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů a jejich předškolních dě� od 3 měsíců do šes� 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 dě� omrzí jejich domácí hračky. Větší část návštěvy dě� v mateřském centru je vyplněna 
volnou hrou. Každé dopoledne je však v centru přítomna vychovatelka, která připravuje a organizuje činnos� pro dě� 
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 ak�vit a jejich rozsah vždy záleží na konkrétním rozpoložení dě� 
a jejich rodičů. Menší dě� si převážně jen hrají. Dě� mají k dispozici skluzavku do bazénku s kuličkami, kočárky a spoustu 
panenek, au�ček a plyšových zvířátek, malou houpačku, skákací míč a zebru, dětské knížky a leporela, různé dřevěné 
hračky a skládačky na rozvoj jemné motoriky, představivos� a zručnos�.
Pro dě� předškolního věku pořádáme PRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE, kterých se hojně účastní i se svými rodiči.
V roce 2017 se akcí zúčastnilo cca 380 návštěvníků.  Jednalo se o Dětský karneval 2/2017, Pálení čarodějnic 4/2017, Svátek 
matek v mateřském centru 5/2017, Vystoupení kroužků 5/2017, Pohádkový les 6/2017, Svatomar�nský lampiónový 
průvod 11/2017, Mikulášská nadílka 12/2017, Vánoční besídka 12/2017, Živý Betlém 12/2017.

Cvičení maminek s dětmi



Další poskytované služby v Háčku
Recepce – občerstvení, prodej občerstvení a dekora�v-
ních předmětů
Edukační a vzdělávací centrum
Společenská místnost pro 50 osob s možnos� organi-
zování soukromých ak�vit a oslav.
Pronájem společenské místnos� 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 21 lůžek (včetně 
přistýlek na rozkládacích křeslech). Okolí skýtá bohatou možnost turis�ky v Jestřebích horách, krásném podkrkonošském 
podhůří, Kladském pomezí a návštěvy mnoha historických a zajímavých míst.

VZDĚLÁVÁNÍ
Kurzy a semináře pro doškolování zdravotních sester
V roce 2017 uspořádala naše organizace 20 odborných seminářů pro zdravotní sestry a pro pracovníky v sociálních služ-
bách. Těchto seminářů se zúčastnilo 372 osob. Semináře jsou ohodnoceny kreditními body České asociace sester, které 
sestry musejí získávat v rámci svého celoživotního vzdělávání. Zároveň všechny semináře mají akreditaci MPSV nezbytnou 
pro získání vzdělávacích hodin pro pracovníky v sociálních službách.
Tema�cky byly semináře velmi pestré. Největší zájem byl např. o seminář Psychia�rické minimum pro pracovníky v přímé 
obslužné péči či Typologie klientů a pracovníků v sociální sféře. Pro Domov Důchodců ve Dvoře Králové jsme realizovali 
3 semináře s tema�kou domácí hospicové péče. Tyto semináře lektorovali zkušení pracovníci z našeho Mobilního hospice 
Anežky České. Od prosince 2016 do března 2017 byl realizován Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 
s celkovou dotací 187 hodin (z toho 30 hodin praxe), který absolvovalo 20 účastníků. 
Souhrnnou nabídku seminářů najdou zájemci na našich webových stránkách: 
h�p://hacko.ochck.cz/kalendar-akci.html

Kurzy pro kvalitnější palia�vní péči
V roce 2017 se realizoval projekt s názvem „Pořádání vzdělávacích 
ak�vit pro kvalitnější palia�vní péči“, který byl podpořen z Minister-
stva zdravotnictví ČR. Cílem projektu bylo zlepšení kvality palia�vní 
lůžkové péče v Hospici Anežky České prostřednictvím vzdělávání 
zdravotnických pracovníků hospice a dále podpora zdravotní 
gramotnos� veřejnos� pořádáním seminářů domácího ošetřování. 
Stěžejním vzděláváním byly 3 kurzy bazální s�mulace (základní, nad-
stavbový a prohlubující kurz), kterým prošlo 65 zaměstnanců. Dále se 
pracovníci účastnili konferencí a dalších vzdělávacích ak�vit.

MINISTERSTVO 

ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNICTVÍ

Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem

44

vzdělávání

ubytování

Mateřské centrum
příměstské tábory

kroužky

druh činnosti počet účastníků počet úvazků pzn

Přehled činnosti, účastníků a zaměstnanců

457 0,25 DPP

DPP

DPP

DPP

1701 1 Pro-Charitu
s. r. o.

450 1,5

95 0,5
176 0,6
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FINANCOVÁNÍ
Činnost v Háčku je z převážné čás� hrazena z plateb klientů a drobných dárců. Dalšími významnými přispěvovateli jsou:

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na dobrém fungování činnos� 

v Háčku, patří naše poděkování.

KONTAKTY
Háčko je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec
Další prak�cké 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 ak�vit:
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 VS: 9000

dovybavení MC, nákup materiálu
pro tvořivou činnost
a pohybové aktivity

Královéhradecký kraj

Tříkrálová sbírka

Dotace a příspěvky v roce 2017

provozní dotace – mateřské centrum

Mateřské centrum Veselý domeček

Pohádkový lesKlokánek



STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ÚPICE

Středisko volného času, Úpice
Vedoucí: Ing. Olga Ejemová, mob.: 724 103 251, e-mail: oej@seznam.cz
facebook: Mateřské centrum Slůně, číslo účtu: 8282670227/0100 VS.: 8800

POSLÁNÍ
Středisko volného času Úpice, podporuje svými ak�vitami osobnostní rozvoj a vzdělávání dě�, mládeže i dospělých v Úpici 
a okolí. 

CÍL
Cílovou skupinou jsou rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, nastávající 
maminky a jejich dě� ve věku 0 až 6 let. Mateřské centrum Slůně je jediným 
mateřským centrem v Úpici a okolí. Svým provozem naplňuje potřeby rodičů 
vymanit se ze sociálního vyloučení ze společnos� zapříčiněné nutnos� zvýšené 
péče o své dě� doma a dětem poskytuje kontakt s vrstevníky, rozšiřuje jejich 
vědomos� a umožňuje dětem rozvoj po stránce motoriky, vědomos� i výtvar-
ných a hudebních dovednos�. Vzhledem k tomu, že MC navštěvují také prarodi-
če se svými vnoučaty, dochází k mezigeneračnímu setkání, která přispívají k roz-
víjení 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 ak�vity. Jedná se o pravidelná cvičení a přednášky pro 
těhotné a přednášky pro rodiče, zaměřené na péči o dě�, na výchovu dě�, 
komunikaci, předcházení a řešení konfliktů mezi dětmi a rodiči, vztahy v rodině 
atd. Maminky z Úpice se některých z těchto ak�vit také zúčastňují.

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 ak�vit pro rodiče a dě� a pro maminky na mateřské dovolené apod.

MATEŘSKÉ CENTRUM SLŮNĚ
Mateřské centrum je určené rodičům (převážně maminkám na mateřské a rodičovské dovolené) pečujícím o dě� ve věku 
1 – 6 let. Tato ak�vita brání sociální izolaci a vyloučení rodičů z běžného společenského života a malé dě� učí nenásilnému 
začlenění do kolek�vu.

Návštěva v Domě seniorů Beránek
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Dopolední program v MC Slůně
V roce 2017 bylo MC Slůně otevřené 9 měsíců (leden-květen 3x v týdnu a září-prosinec 2x v týdnu). Dopolední program se 
skládá kromě volné hry z těchto činnos�: seznámení a pozdrav hravou formou, muzicírování, řečová příprava – říkanky, 

básničky a písničky, tanečky, cvičení a hry pro správný psychomotorický vývoj, rozvoj krea�vity – 
výtvarné hrátky pro nejmenší, drama�zace pohádky.

                           Mateřské centrum využívalo v roce 2017 asi 50 rodin, tedy cca 140 lidí.
                           počet návštěv mateřského centra:                                        600
                           počet účastníků jednorázových akcí cca:                                40
                           počet zapojených rodin:                                                           50
                           počet klientů:                                                                           140

Návštěva v Domě seniorů Beránek
Ve středu 26. dubna jsem se se skupinou mladých lidí a je-
jich malými dětmi vypravila do Domu seniorů v Beránku na 
setkání s lidmi, kteří již mnoho nemohou, a bolest je jejich 
každodenním společníkem. Maminky a ta�nkové z mateř-

ského centra Slůně v Úpici při Oblastní charitě Červený Kostelec přišli předvést se 
svými rozkošnými dětmi babičkám a dědečkům nacvičený program. V deset ho-
din dopoledne už byla společenská místnost plná seniorů. Vystoupení rodičů 
s dětmi začalo krátkou přivítací písničkou a pozdravením s čepičkami z Večer-
níčka. Pak dě� zpívaly písničky a hrály na Orffovy rytmické nástroje a nakonec 
seniorům zatančily Kolo kolo mlýnský a Pásla ovečky. Setkaly se tak dvě genera-
ce, nejmladší a nejstarší a prožily společně příjemné chvíle. Vedení Domu 
seniorů připravilo dětem milé přije� a chutné občerstvení. Dopoledne se vydaři-
lo a dě� i senioři mohou vzpomínat na toto dubnové setkání. Dě� svou spontán-
nos� a dětskou nevinnos� přinesly potěšení a radost do srdcí babiček a dědečků. 
Jak málo je těch okamžiků, kdy se vzájemně s druhými potřebujeme, kdy jsme si 
blízcí, kdy se můžeme rukou dotknout a pohladit. Kolik takových chvil mi ještě 
zbývá, kolik z nich jsem už propásla a nevyužila k tomu, abych druhého úsměvem 
potěšila a sama byla potěšena? 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO RODIČE A DĚTI 
Další služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřené na podporu ak�vního trávení volného času a rozvoj rodičovských 
kompetencí. Tato další činnost probíhá v rámci dobrovolnické služby vedoucí a členek MC Slůně. Vedení rodičů k ak�v-
nímu trávení času a mo�vace dě� při výchově ke smysluplnému způsobu života je do budoucna neocenitelnou prevencí 
patologických jevů ve společnos�.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ÚPICE

V Domově seniorů Beránek

47



V průběhu roku proběhlo několik jednotlivých akcí, které se vždy těšily velké návštěvnos�:

ź Březen – karneval – hry a plnění různých disciplín v maskách, tanečky
ź Duben – návštěva Beránku – domu seniorů v Úpici

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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU ÚPICE

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

Návštěva v Domově seniorů Beránek

Vzácná návštěva ve středisku volného času - anděl

provozní dotace - mateřské centrumKrálovéhradecký kraj

Tříkrálová sbírka

MěÚ Úpice podpora činnosti MC

dovybavení MC a nákup materiálu 
pro tvořivou činnost a pohybové aktivity

48



CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA ČERVENÝ KOSTELEC 49

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 tako-
vém rozsahu, aby klien� 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 Červe-
ného Kostelce. Služby poskytujeme v pečovatelských domech i v domácnostech našich klientů. Občanům Červeného 
Kostelce a nejbližšího okolí nabízíme tyto služby:
ź  odběry biologického materiálu
ź  aplikace inzulínu 
ź  vyšetření krve 
ź  aplikace injekcí 
ź  přípravu a podání léků
ź  měření krevního tlaku a pulsu
ź  hodnocení aktuálního zdravotního stavu
ź  měření glykémie glukometrem
ź rehabilitační ošetřování - rozcvičování pacientů po endoprotézách, mozkových příhodách
ź převazy bércových vředů a jiných kožních defektů s možnos� léčby biolampou
ź  toaletu u imobilních klientů dle jejich potřeb
ź  ošetřování stomií a permanentního katetru
Dále svým klientům zajišťujeme potřebné léky, hygienické, inkon�nenční a rehabilitační pomůcky.

Charitní ošetřovatelská služba, Červený Kostelec
edoucí: Štěpánka Martincová tel.: 491 610 480, e-mail: osetrovatelky@hospic.cz V , 

číslo účtu: 8282670227/0100  web: osetrovatelky.ochck.czVS: 8001, 

19-26

27-64

65-80
nad 80

Celkem

počet klientůvěk

0

11

78

211

122
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O uživatele ošetřovatelské služby pečuje celkem 5 kvalifikovaných zdravotních sester. V roce 2017 jsme poskytly ošetřova-
telskou službu 211 klientům z toho 85 mužů a 126 žen, u kterých jsme provedly 12 394 návštěv. Naší nejmladší klientce 
bylo 27 let a nejstarším 95 let.

Slovo vrchní sestry
Štěpánka Mar�ncová
Každé ráno kolem sedmé hodiny vyjíždíme na odběry krve. Jedna sestřička  od 7.30 začne objíždět klienty s diabetem, kteří 
jsou závislí na pravidelných aplikacích inzulínu a z důvodu zhoršeného zraku nebo poruchy pamě� si nemohou lék 
aplikovat sami. Sestra pravidelně kontroluje glukometrem  glykémii, měří tlak apod. Přijíždíme též k pacientům, kteří musí 
pravidelně užívat léky, ale sami toho pro zdravotní omezení nejsou schopni. I zde hodno�me aktuální zdravotní stav, 
měříme krevní tlak a další potřebné úkony. V průběhu dne přijdou na řadu pacien�, kteří již nemohou docházet k lékaři na 
drobná ošetření, jako jsou injekce, převazy apod. V těchto případech nemocné ošetřujeme doma: převazujeme bércové 
vředy, pooperační a poúrazové defekty, ošetřujeme proleženiny u lidí trvale upoutaných na lůžko. Klientům s trvalými 
otoky dolních konče�n navazujeme klasické, či speciální lymfa�cké bandáže. Někdy dostaneme na určitý čas do péče 
pacienty s pooperačními krátkodobými či trvalými stomiemi a naším úkolem je kromě jiného naučit nemocného stomii 
ošetřovat.
Specifickým zdravotnickým výkonem je proplach a výměna močového permanentního katetru, proplachy drénů a žilních 
portů. Občas v domácím prostředí aplikujeme algické a zavodňovací infuze, to jsou výkony, při kterých se u našich pacientů 
zdržíme nejdéle.
V neposlední řadě každý všední den vyjíždí do terénu  všechny 3 sestřičky, aby každá rehabilitovala každá u 3 až 4 osob po 
endoprotéze kyčle, kolena, s Parkinsonovým syndromem či po cévní mozkové příhodě. Rozcvičujeme lidi s dočasně 
zhoršenou hybnos�, pacienty odkázané na invalidní vozík a trvale imobilní s kvadruplegií. Tato práce je pro nás fyzicky 
náročná. O to víc nás těší jakýkoliv pokrok v mobilitě našeho pacienta a radujeme spolu s ním, že se např. jen posadí, jen 
postaví, později obejde stůl a při další návštěvě zdoláme i několik schodů…
Touto cestou chci poděkovat všem svým sestřičkám za jejich obětavou péči o naše pacienty, kterou mnohdy poskytují 
i přes svá fyzická omezení, přibývající roky a ne vždy plně vyhovující pracovní podmínky v terénu. Moc si jich za to vážím.

DALŠÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
CHOS je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec,  5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec.
Další prak�cké informace naleznete na www.ochck.cz v sekci Charitní ošetřovatelská služba.

PRO VEŘEJNOST
Půjčovna 
Klientům i veřejnos� půjčujeme zdravotní pomůcky jako např. an�dekubitní 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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Spolupráce s médii
Prostřednictvím místního �sku pravidelně seznamujeme obyvatele města se službami CHOS.

Historie střediska
1. 11. 1993 rozšířila Farní charita pečovatelskou službu o službu ošetřovatelskou a přesídlila do nově pronajatých prostor 
v novém zdravotním středisku v ulici Manž. Burdychových. Od roku 1999 do 30. září 2010 poskytovala své služby pro 
občany Červeného Kostelce v Domě s pečovatelskou službou „U Jakuba“ a od 1. října 2010 Charitní ošetřovatelská služby 
přesídlila do nově otevřené budovy v Husově ulici, kde své služby poskytuje společně s Mobilním hospicem Anežky České.

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 činnos� 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 těžkos�, které se u pacientů v souvislos� 
s jejich nemocí projevují. Snažíme se také být psychickou oporou všem potřebným.

KONTAKTY
Adresa:

CHOS Červený Kostelec
ul. Husova649

549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 610 480

e-mail: osetrovatelky@hospic.cz

Vedoucí: 
Vrchní sestra

Štěpánka Mar�ncová
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 
VS: 8001 Ošetřování pacienta v domácnosti
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Charitní pečovatelská služba, Červený Kostelec
Vedoucí: Bc. Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327, e-mail: pecovatelky@hospic.cz
číslo účtu: 8282670227/0100 VS: 8002,  web: pecovatelky.ochck.cz

POSKYTUJE:
Pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách 

POSLÁNÍ 
Charitní pečovatelská služba (CHPS) v Červeném Kostelci je nestátní zařízení, spadající pod Oblastní charitu Červený 
Kostelec, které pomáhá seniorům s omezenou soběstačnos� a dospělým osobám se zdravotním pos�žením, kteří si 
nemohou obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. Služby jsou poskytovány ve vymezeném čase v je-
jich domácnostech a v pečovatelských domech. Zařízení zajišťuje sociální služby v takovém rozsahu, aby mohli klien� 
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 domácnos�, 
nákupy dle objednávky, zajištění osobní hygieny, obstarání léků. Ve spolupráci s ošetřovatelskou službou dohlíží na zdra-
votní stav uživatelů.

CÍLE 
Cílem CHPS je zajis�t uživatelům: 
ź podněty pro ak�vní stáří v přirozeném prostředí
ź podporu udržení soběstačnos� v rámci možnos� a sebe obslužnos�
ź pomoc při zachování či zlepšení kvality života

CÍLOVÁ SKUPINA
Jedná se především o seniory s omezenou soběstačnos� a dospělé 
osoby s tělesným pos�žením nebo s kombinovaným pos�žením žijící 
v Červeném Kostelci a v jeho spádové oblas�. 

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
ź cílová skupina
ź volná kapacita CHPS
ź osoba, která si není schopna zajis�t své potřeby sama, 

nebo za pomoci svých blízkých
ź neagresivní chování klienta Klientka

„Nejstrašnější bída je samota a pocit,
že mě nikdo nepotřebuje.“ Matka Tereza



INFORMACE 

Naše charitní pečovatelská služba funguje od roku 1994 a v současné době se stará cca o 257 klientů, z toho jich 40 žije 
v pečovatelském domě U Jakuba, 11 v pečovatelském domě v Nerudově ulici a v terénu 206 klientů (ve svých domác-
nostech, ve svém přirozeném prostředí). Z toho vyplývá, že jsme především terénní služba. Z celkového počtu klientů je 
tře�na mužů a zbytek žen. O tento počet klientů pečuje jedenác�členný tým, který se skládá z 10 žen (pět pečovatelek 
získalo �tul „Pečovatelka roku“) a jednoho muže. Průměrný věk našich klientů je 85 let. Nejstarším uživatelem pečova-
telské služby je 98letý muž. V pečovatelském domě U Jakuba je 8 obyvatel, kterým je více jak 90 let. Za jeden rok se vymění 
v průměru 6 klientů, dvě obyvatelky zde bydlí od založení pečovatelské služby. 
V roce 2017 jsme uspořádali pro naše seniory 69 různých kulturních nebo vzdělávacích akcí.

STATISTICKÉ ÚDAJE
Počet klientů…………………………………………………………………………... 257
Kapacita zařízení ………………………………………………………………….....200
Počet pečovatelek (pracovníků v sociálních službách)………...........11  pracovníků / 10,595 úvazku
Sociální pracovnice (vedoucí zároveň) ………………………………….........1 pracovnice / 0,9 úvazku
Počet návštěv………………………………………………………………........ 55 678
počet mužů……………………………………………………………………............ 84
počet žen……………………………………………………………………..............173
Pečovatelské domy CHPS mají kapacitu pro 53 osob
(pečovatelský dům U Jakuba 40 klientů a v DPS ul. Nerudova 13 klientů).
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Lehká závislost I. stupeň

Schopni sebeobsluhy

Středně těžká závislost II. stupeň

Těžká závislost III. stupeň

Úplná závislost IV. stupeň

Celkem

Soběstačnost klientů CHPS Červený Kostelec v roce 2017
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160

16

257

4

30

nad 80 let

16 77 164

19 - 64 let 65 - 80 let
Věkové rozmezí klientů CHPS v roce 2017

PROVOZNÍ DOBA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Pondělí – pátek: 6:30 – 20 hodin

Sobota neděle, svátky: 7 – 11 a 15:15 – 20 hodin Klientka

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERVENÝ KOSTELEC
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PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a e�ckých norem.
Respektujeme a podporujeme: 
ź důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav) a soukromí 
ź jednání na partnerské úrovni, možnost volby a ak�vního zapojení uživatele do veškerého dění
ź soběstačnost a seberealizaci v maximální možné míře, ak�vní způsob života, udržení smysluplnos� života
ź rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání 

Významnou součás� nabídky služeb CHPS je poskytování poradenství a příprava volnočasových ak�vit jako jsou 
společenské a kulturní akce, kroužky, módní přehlídky, cvičení, přednášky, besídky, výlety apod. Pracovníci podporují 
ak�vní prožívání staří klientů a uspokojování jejich potřeb vyplývajících z jejich věku a zdravotního stavu.
Pečovatelky při práci s klienty využívají schopnost empa�e a trpělivého naslouchání. Jednají s klienty na partnerské úrovni, 
usilují o ak�vní zapojení klientů do společenského života, posilují v nich vědomí vlastní hodnoty, důležitos� a vědomí 
soudržnos� se společnos�, v níž žijí. Ke všem klientům se snaží přistupovat rovnocenně, všem umožňují využívat jednot-
nou 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 le�té zvyklos�. 
Umístění do domů s pečovatelskou službou se poskytuje přednostně občanům města Červený Kostelec, v případě volné 
kapacity i obyvatelům okolních obcí. O přije� 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 Lis�nou práv a svobod, dalšími obecně plat-
nými předpisy podle požadavků Standardů kvality sociálních 
služeb. Klien� a jejich blízké osoby se mohou ke kvalitě péče 
vyjadřovat přímo v komunikaci s personálem, mohou podat úst-
ní či písemnou s�žnost. S�žnost bude vyřízena do 14 dnů od její-
ho doručení na CHPS. 
Podrobný postup podávání a vyřizování s�žnos� obdrží naši 
klien� při sjednávání služeb nebo jsou s ním seznámeni na požá-
dání. Postup je také vyvěšen ve vstupní hale DPS U Jakuba. 

Jedna z mnoha akcí, pořádaných CHOS

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERVENÝ KOSTELEC
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FINANCOVÁNÍ
Pečovatelská služba je z převážné čás� hrazena z plateb klientů.
Dalšími významnými přispěvovateli jsou:

Největší dárci Charitní pečovatelské služby Červený Kostelec za rok 2017

Individuální dárci
*  * Nýčová Markéta

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dobrém fungování naší pečovatelské služby, patří naše poděkování.

„V mládí člověk nabývá zkušenos�, které teprve ve stáří dovede ocenit.“  
O�o Fran�šek Babler

Z KRONIKY AKCÍ
Bc. Lenka Vlčková, vedoucí střediska
V roce 2017 uspořádaly pečovatelky často i ve svém volném čase 69 různých společenských ak�vit, vzdělávacích akcí 
a výletů pro své klienty. Naše pečovatelská služba nemá povinnost pořádat kulturní akce, ale celý náš kolek�v vždy 
s láskou vymýšlí různé ak�vity pro zpestření času našich seniorů. Těší nás, že můžeme našim seniorům jejich nelehké 
období stáří zpříjemnit. V následujícím článku uvádíme některé oblíbené akce, které se během roku 2017 uskutečnily.
Oblíbené a zajímavé jsou pro naše klient výlety. V dubnu jsme vyjeli na velikonoční výstavu do Malých Svatoňovic, výlet 
jsme zde zakončili v nově otevřené cukrárně ve Rtyni v Podkrkonoší. V květnu, při projížďce okolím Červeného Kostelce 
a Odolova, jsme se zúčastnili májové pobožnos� – pou� v Malých Svatoňovicích. V závěru výletu jsme navš�vili cukrárnu 
u p. Kábrta. Velmi zajímavý byl červnový celodenní výlet do Neratova, kde právě probíhala oslava 25. výročí Diecézní 
katolické charity v Hradci Králové. Při této příležitos� byly oceněny také dvě pracovnice Hospice Anežky České. V září jsme 
si již tradičně vyjeli do České Skalice na výstavu jiřin a také jsme si prohlédli tex�lní muzeum. Na závěr výjezdu jsme 
společně povečeřeli v restauraci Větrník. Pro účastníky pravidelné modlitby růžence jsme uspořádali výlet do Police nad 
Metují, Suchého Dolu a Zelené kapličky. Pro účastníky pravidelných cvičení v režii cvičitelky paní Němcové jsme 
uspořádali výlet do hájovny v Prorubech, do Hajnice, Liščí hory, Mravenčích domků, Běluně a Havlovic.

Královéhradecký kraj

MPSV

Městský úřad Červený Kostelec

Dále na provoz přispěly obce:

Dotace a příspěvky v roce 2017 pro CHPS Červený Kostelec
provozní dotace – peč. služba

provozní dotace – peč. služba
provozní dotace – peč. služba

Červená Hora, Dolní Radechová, Horní Radechová a Zábrodí 

V neposlední řadě svými dary přispívají i jednotlivci
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Na lodi Titanik jsme společně vypluli v červenci. Jednalo se 
o hudební odpoledne na terase pečovatelského domu U Jakuba, 
kdy s klienty plula legenda české country „Michal Tučný“ se svoji 
skupinou, účastníci byli v pruhovaných tričkách a každý obdržel 
lodní lístek.
Tradiční a velice žádanou a oblíbenou akcí byla soutěž „O pohár 
místostarosty“ jako vždy za spolupráce MŠ v ul. Náchodské. 
Nechyběly disciplíny jako např. chytání rybiček, hokej, házení 
víček, určování bylin, vědomostní otázky, hádání různých věcí, 
jízda s invalidním vozíčkem. Nejprve soutěžili klien� za pomoci 
dě� 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.
Společně jsme prožili řadu dalších akcí, mezi které patřily na 
příklad: „Masopustní vystoupení“ plné masek, zpěvu a veselí 
s dětmi ze ZUŠ Červený Kostelec pod vedením Ludmily 
Hanušové, Retro módní přehlídka „Napříč světem“ – účinkovala 
Spona Suchý Důl,  Putování do „Nepálu“ – o své zážitky se s námi 
podělili manželé Švecovi, „Rakouské perly“ kdy manželé Zdena 
a Pavel Ka�ovi promítali fotografie ze svých cest, „Procházka 
Prahou s Karlem Hašlerem“ posluchači v tomto díle šli 
pomyslnou procházkou z jeho rodného Zlíchova a zazpívali si 
písničky, které se vážou k mnohým místům „Staré Prahy“. 
Dozvěděli se mnoho nových zajímavos� o Karlu Hašlerovi a také 
o jeho milované Praze. Společně jsme zažili mnoho dalších 
ak�vit.
V srpnu jsme jeli navš�vit naše bývalé klienty do Domova pro 
seniory v Malé Čermné, kteří se vždy na nás těší. Naši senioři 
nejen rádi jezdí na výlety, ale i rádi vyrábějí různé výrobky. S obli-
bou si zdobí své byty, proto pro ně naše pečovatelská služba uspořádala výtvarný kroužek, kde uplatňují svoji 
představivost při výrobě různých aranžmá. Zručnost našich seniorů se osvědčila i při přípravách na 9. charitní ples a zapojili 
jsme se do 12. ročníku soutěže „Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem“ o nejnápaditější výrobek, která se konala 
začátkem října.
V prosinci jsme prožívali společně předvánoční atmosféru při „Mikulášské besídce“, kde účinkovaly dě� z MŠ ul. Náchod-
ské a paní Vernerová, která zahrála všem zúčastněným loutkové divadélko. K rados� dě� i dospělých provázel celé 
dopoledne Mikuláš, čert a anděl, kteří nadělovali drobné dárečky nejen dětem, ale i dospělým. 21. prosince jsme prožívali 
s klienty „Štědrovečerní večeři“ – pásmo vánočních písniček ze ZŠ Červený Kostelec, společnou modlitbu, slavnostní 
„večeři“ s přípitkem a s připomenu�m tradic, dárečky a v závěru nás potěšilo vánoční vystoupení skupiny „Pohodáři“ 

Karneval

Na Titaniku
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s názvem „Vánoční zpívání s ponocným“. Na Štědrý den naše pečovatelská služba uskutečnila rozvoz štědrovečerní večeře 
přímo z hospicové kuchyně pro ty, kteří zůstávají sami. 

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

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

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

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 VS: 8002

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČERVENÝ KOSTELEC
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TÍSŇOVÁ PÉČE
Poskytuje:
Tísňovou péči podle § 41 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách 

POSLÁNÍ 
Charitní pečovatelská služba (CHPS) v Červeném Kostelci pomá-
há seniorům s omezenou soběstačnos� a dospělým osobám se 
zdravotním pos�žením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony 
sami nebo za pomoci blízkého okolí. Služby jsou poskytovány
v domácnostech klientů a ve dvou pečovatelských domech v Čer-
veném Kostelci.

CÍLE SLUŽEB 
Cílem je umožnit našim klientům prožívat ak�vní 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 komplexnos� přispívá i zavedení 
služby �sňového volání. Díky �sňové péči je každý klient ve své domácnos� spojený 24 hodin s linkou pomoci, což 
podporuje možnost jeho setrvání v domácím prostředí. 

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 činnos� může dojít 
k vážnému nebezpečí. Proto nabízí Charitní pečovatelská služba seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným prak�c-
kou službu �sňové 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 jednoduše s�sknete nouzové tlačítko, které je tak malé, že je můžete 
hravě schovat do dlaně. Toto zařízení lze nosit volně, či jako přívěsek na krk nebo u pasu. Po s�sknu� tlačítka je ak�vována 
ústředna a ihned vyjíždí pečovatelka společně s městskou policií, aby mohli poskytnout nezbytnou pomoc.

Tísňová péče, Červený Kostelec
Vedoucí: Bc. Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327, e-mail: pecovatelky@hospic.cz 
linka pomoci: 608 224 041, web: pecovatelky.ochck.cz 
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Dotace Tísňové péče 2017

provozní dotace

provozní dotace

provozní dotace
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CÍLOVÁ SKUPINA
ź senioři s omezenou soběstačnos� 
ź dospělé osoby s tělesným pos�žením
      nebo s kombinovaným pos�žením

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE
ź kapacita tlačítek �sňového volání
ź pevná telefonní linka
ź míra potřebnos� (zdravotní stav, dostupnost, vzdálenost 

sousedů, nedostupnost příbuzných či blízkých osob)

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Respektujeme a podporujeme: 
ź důstojnost a soukromí 
ź jednání na partnerské úrovni
ź možnost volby 
ź soběstačnost a seberealizaci
ź komplexnost
ź rovnost 

Pracovníci CHPS při práci s klienty využívají schopnost empa�e a trpělivého naslouchání. Jednají s klienty na partnerské 
úrovni, podporují jejich samostatnost. Ke všem klientům se snaží přistupovat rovnocenně. V zájmu komplexnos� služeb 
spolupracují s rodinou klienta, s lékaři, s ošetřovatelskou službou, s úřady a dalšími osobami a ins�tucemi.

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: h�p://www.ochck.cz sekce Charitní pečovatelská služba
vedoucí střediska: Bc. Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327
e-mail: pecovatelky@hospic.cz

počet zaměstnanců

počet uživatelů

počet žen

počet mužů

počet tel. kontaktů

Údaje Tísňové péče v roce 2017

8 na 0,25 úvazku

63

47

16

49

Seznámení s nouzovým tlačítkem
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Charitní pečovatelská služba, Hostinné
Vedoucí: Bc. Luisa Polešovská, tel.: 499 441 140, e-mail: polesovska@hospic.cz 
číslo účtu: 8282670227/0100  VS: 8700, web: www.ochck.cz/pecovatelky-hostinne

POSKYTUJE
Pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

POSLÁNÍ 
Charitní pečovatelská služba (CHPS) Hos�nné je nestátní zařízení, spadající pod Oblastní charitu Červený Kostelec od 
1. května roku 2010. Pomáhá seniorům s omezenou soběstačnos� a dospělým osobám se zdravotním pos�žením, 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 klien� 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 domácnos�, 
nákupy dle objednávky, zajištění osobní hygieny, obstarání léků. 

CÍLE 
Cílem CHPS je zajis�t uživatelům:
ź podněty pro ak�vní stáří v přirozeném prostředí
ź podporu udržení soběstačnos� a sebe obslužnos� 

(v rámci možnos�)
ź pomoc při zachování či zlepšení kvality života

CÍLOVÁ SKUPINA
Jedná se především o seniory s omezenou soběstačnos� a dos-
pělé osoby s tělesným pos�žením nebo s kombinovaným pos�-
žením žijící v Hos�nném, Rudníku a v okolních obcích. 

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
ź cílová skupina
ź volná kapacita CHPS
ź osoba, která není schopna zajis�t si své potřeby sama, nebo za pomoci svých blízkých
ź osoba, která nemá agresivní chování

Vánoční besídka
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ÚDAJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2017
V roce 2017 pečovaly o 120 klientů 3 pečovatelky (2,5 úvazků, které uskutečnily cca 17 558 návštěv) a jedna sociální 
pracovnice (vedoucí zároveň).

Z celkového počtu klientů bylo 28 mužů a 92 žen. Kapacita pečovatelského domu Penzion Domov 60 osob.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení vychází při poskytování sociálních 
služeb z křesťanských zásad a e�ckých no-
rem.

Respektujeme a podporujeme: 
ź důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, 

duševní či tělesný stav) a soukromí 
ź jednání na partnerské úrovni, možnost 

volby a ak�vního zapojení uživatele 
do veškerého dění

ź soběstačnost a seberealizaci v maxi-
mální možné míře, ak�vní způsob 
života, udržení smysluplnos� života

ź rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, 
pohlaví, národnost, náboženské vyznání 

Lehká závislost I. stupeň

Schopni sebeobsluhy

Středně těžká závislost II. stupeň

Těžká závislost III. stupeň

Úplná závislost IV. stupeň

Celkem

Soběstačnost klientů CHPS Hostinné v roce 2017

25

79

3

120

1

12

nad 80 let

9 58 53

19 - 64 let 65 - 80 let
Věkové rozmezí klientů CHPS v roce 2017

S babičkou a Barunkou



VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 2017
Bc. Luisa Polešovská,
vedoucí Charitní pečovatelské služby v Hos�nném 

Nejdůležitější akce a výročí  v roce 2017
Tříkrálová sbírka
Jako každý rok i rok 2017 začínáme významnou Tříkrálovou 
sbírkou. V tomto roce bylo opravdu hodně mrazivé počasí 
a i přes to se nám podařilo vykoledovat 130.357,- Kč.
Vykoledované peníze budou použity na leasing automo-
bilu a drobné vybavení, např. invalidní vozíky, WC židle, 
chodítka apod. 

Nejvýznamnější akce pořádané pro seniory
Leden jsme začali besedou s městskou policií. Zástupci 
městské policie se našim seniorům představili a povídali jim 
o tom, co jejich práce v našem městě obnáší. Vysvětlili jim, 
jak se mají chovat v krizových situacích, na co si dávat pozor, 
kam se obrá�t o pomoc. Byla to velice příjemná beseda s 
dobrými radami a poučením. Také byl představen 
obyvatelům pečovatelského domu nový údržbář, na které-
ho se mohou obracet s drobnými opravami.
V březnu jsme společně oslavili MDŽ. Našim ženám k svát-
ku přišla popřát starostka města spolu s místostarostou. 
Setkání se protáhlo do večerních hodin. Předaná ky�čka na 
závěr vykouzlila úsměv na tvářích všem. Co si přát víc.
Na příchod jara jsme se připravovali tvořícím odpolednem, kde jsme si s klientkami vyrobili velikonoční ozdoby na dveře, 
zápichy do kvě�náčů, ozdoby na okna apod.
Květen je měsíc, kdy jezdíme na „naši“ oblíbenou Hřebenku. Pohled na hory z tohoto místa nemá chybu. Zdatnější se 
projdou k nedaleké kapličce a do blízkého lesa se nadýchat svěžího vzdoušku.
V červnu jsme uspořádali výlet do Ra�bořic. Vybrali jsme termín, kdy jsme se mohli setkat s oživlými postavami. Nádherný 
zážitek! Prošli jsme zámek a poté se vydali do Babiččina údolí. Ve mlýně jsme si poslechli vystoupení a rady pana mlynáře. 
Měli jsme chvilku čas a tak jsme se u mlýna občerstvili. Klobásky byly výborné a jako sladkou tečku jsme si dali kávu a skvělé 
koláčky. Poté jsme se vydali údolím a došli jsme až k babičce, která nám s Barunkou vyprávěla své příběhy. Všechny jsme 
byly po výletě unavené, ale šťastné. Ještě dlouho jsme si o výletě vypravovaly. 
V říjnu jsme oslavili Svátek seniorů. Na toto setkání se všichni těšíme. Klien� nám vyprávějí příběhy z mládí, které nás 
mladší moc baví poslouchat. Vždy si povídáme až do večerních hodin. 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V HOSTINNÉM62
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Další pravidelné akce
K našim pravidelným akcím patří celoroční sbírka ošacení, bot, 
nádobí, knih apod. pro Diakonii Broumov lidem, kteří jsou v �ži-
vé životní situaci. 
Na začátku prosince k nám chodí místní skau� s Mikulášskou 
nadílkou. Klien� pečovatelského domu už na ně čekají vždycky 
s nějakou dobrůtkou. 
Konec roku oslavujeme společně na vánoční besídce. Chodí 
k nám i zástupci města v čele s paní starostkou a panem místo-
starostou. Sdělí klientům, co je nového ve městě, zodpoví dotazy 
a na závěr předají drobné dárečky. Kulturní program pro nás 
tradičně připravuje základní umělecká škola. Na závěr mini 
koncertu si všichni zazpíváme známé koledy.
Opět letos také před vánočními svátky potěšil obyvatele 
pečovatelského domu zástupce místní firmy MODEL. Po krátké besedě předal každému kalendář a drobné dárky. 
K dalším pravidelným akcím patří vzpomínkové odpoledne, herní dopoledne se studentkami místní sociální školy 
(deskové hry, karty, scrabble …), pořádání mini velikonočních a vánočních trhů.
Tradičně se scházíme na tzv. tvořícím odpoledni. Klientky tvoří výrobky a dárečky na podzimní výzdobu a na velikonoční 
a vánoční svátky. 
Úspěch má také cvičení v naší tělocvičně, kde se pravidelně klientky setkávají i se seniorkami z města. Společně si připra-
vily hezké vystoupení. 
Další akce pro seniory pořádá místní Klub seniorů. Promítají si 
filmy, poslouchají muziku, mají besedy, slaví narozeniny apod.

Nové auto pro pečovatelskou službu
V květnu bylo naší pečovatelské službě předáno nové auto, na 
které jsme si střádali z Tříkrálových sbírek. Bude sloužit v terénu 
i na výlety s klienty.

Poděkování
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří naši pečovatelskou 
službu podporují a pomáhají nám. Poděkování patří městu 
Hos�nné v čele s paní starostkou Ing. Dagmar Sahánkovou. Ráda 
vždy přijme pozvání i s panem místostarostou Mgr. Petrem 
Kesnerem na naši vánoční besídku i jiné programy, které zde 
máme. Město nám kolem pečovatelského domu nechalo udělat příjemné venkovní posezení, vysázet záhony s kvě�nami, 
pergolu. Zde se mohou senioři scházet i v nepříznivém počasí. Jsme rádi, že město na ně nezapomíná a snaží se jim podzim 
života zpříjemnit.

Výlet do Janských Lázní

Převzetí nového auta

Bc. Luisa Polešovská
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FINANCOVÁNÍ
Pečovatelská služba je převážně hrazena z plateb klientů. 
Další významní přispěvovatelé jsou uvedeni v následující tabulce:

KONTAKTY
Adresa

Charitní pečovatelská služba Hos�nné
Labská fortna 230, (v pečovatelském domě Penzion DOMOV), 543 71 Hos�nné

www.pecovatelky.ochck.cz

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

Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHPS:
Bankovní spojení: KB Červený Kostelec

č. účtu: 8282670227/0100 VS: 8700

Královéhradecký kraj

MPSV

Tříkrálová sbírka

Městský úřad Hostinné

Dotace a příspěvky v roce 2017 pro CHPS Hostinné

provozní dotace – peč. služba

provozní dotace – peč. služba

Terénní služba (osobní automobil)

provozní dotace - peč. služba

Město Hostinné a Obec Chotěvice 
Dále na provoz přispěly obce:

Na výletě Výtvarné tvoření

Výlet do Babiččina údolí



Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L.   ̶  komplexní péče o 
lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní se šestnác-
�letou tradicí 

Poskytujeme služby:
Zdravotní pobyty zaměřené na rehabilitaci 
a nácvik sebeobsluhy

Sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním pos�žením   ̶  § 48 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Odlehčovací služba   ̶  § 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách
Sociální poradenství   ̶  § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociál-
ních službách
Chráněné bydlení   ̶  § 51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

MOTTO:
„Domov není místo, kde bydlíš, ale místo kde � rozumějí.“

Chris�an Morgerstern

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 pos�žením.
Domov svatého Josefa je první modelové a za�m stále jediné zařízení v ČR zaměřené na komplexní péči o lidi s �mto 
nevyléčitelným onemocněním.
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Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem,
zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou
Zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby: Mgr. Dominik Melichar
tel.: 491 610 600, e-mail: melichar.d@dsj-zirec.cz
číslo účtu: 78-8832560277/0100  VS: 7000
web: www.domovsvatehojosefa.cz 

Celkový pohled na DSJ z dronu



Prioritou je poskytování komplexní péče zahrnující zejména:
ź zdravotní, rehabilitační a sociální péči
ź duchovní péči, psychoterapeu�ckou péči, (psychoterapeu�cká intervence ve skupině, individuální terapie, 

poradenství)
ź tvořivou dílnu, kulturní, vzdělávací a volnočasové ak�vity včetně poznávacích výletů, ak�vní zapojování veřejnos� 

formou dobrovolné pomoci, včetně spolupráce při zajišťování kulturních a vzdělávacích programů 

CÍLE
Hlavním cílem je umožnit důstojný a ak�vní život nemocným roztroušenou sklerózou, kteří pobývají přechodně či trvale 
v Domově sv. Josefa. Naší snahou je také posílení schopnos� pečujících osob v domácím prostředí, aby tyto mohly 
dlouhodobě pečovat o nemocné RS. 

NAŠE PRIORITY:
ź hodnota lidského života
ź pomoc člověku
ź tolerance, respekt a rovné příležitos�
ź týmová práce
ź důvěra
ź domácí přátelská atmosféra
ź profesionální péče zahrnující veškeré aspekty 

potřeb člověka
ź vytrvalost a odvaha
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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, gene�ckých 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 pos�ženy zánětlivými ložisky. Objevuje se únava, slabost, poruchy zraku, dvojité vidění, 
nejistota při chůzi, zakopávání, pády, neobratnost rukou. Postupně se objevují spas�cké paresy a poruchy či�, 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 kor�koidy. Dále se podává léčba symptoma�cká v rámci jednotlivých příznaků, vitamínoterapie, 
důležitá je pravidelná rehabilitace a životospráva, omezení námahy a fyzické zátěže, ochrana před prochladnu�m a infek-
cí, psychoterapie.
V Domově se snažíme o pochopení jedinečnos� každého člověka a zachování úcty k jeho osobnos�. Základní myšlenkou 

Tradiční akce s netradičním názvem MaRS



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.

Zdravotní pobyt: v délce 1 až 2 měsíce, důraz je kladen na reha-
bilitaci a nácvik sebeobsluhy.
Domov pro osoby se zdravotním pos�žením: sociální služba, 
poskytována dle § 48 zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, určená osobám se sníže-
nou soběstačnos� 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 záko-
na č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, určená osobám se sníženou soběstačnos� 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
pos�žení. Služba umožňuje pečujícím osobám načerpat 
nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou, posky-

tuje jim čas k oddechu nebo k vyřízení nutných záležitos�. Je poskytována v délce 1 měsíce s možnos� 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           
Ing. Dagmar Flosová, personalistka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                             
  

21 zdravotních sester (18,15 úvazků), 1 vrchní
sestra, (1 úvazek), 60 ošetřovatelů (55,19 úvazků),
3 fyzioterapeu� (3 úvazky), 10 masérek (9,50 úvazků), 
4 lékaři (1,65 úvazku), 3 sociální pracovníci (3 úvazky),
5 pracovníků THP (3,35 úvazku), 4 pracovnice
fundraisingu (3,6 úvazky), 4 uklízečky (3,84 úvazku),
2 pradleny (2 úvazky), 3 údržbáři (2,69 úvazku) 

67DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI U DVORA KRÁLOVÉ

Cvičení na redcordu

Zahradnická dílna
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věk
Věkové skupiny

Zastoupení dle krajů
ZDRAVOTNÍ ODDĚLENÍ
Celkem 216 pacientů
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PÉČE O PACIENTY ZDRAVOTNÍHO POBYTU Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Radka Stránská, DiS., sociální pracovnice
Kritéria pro přije� na zdravotní pobyt
ź diagnóza RS 
ź podání žádos� na zdravotní pobyt (evidenci žádos� vede lékař)

PÉČE O KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
Mgr. Mar�na Štajerová  
Bc. Libuše Lopourová
Klien� sociálních služeb jsou přijímáni na základě podání žádos� a splněných kritérií pro dané přije�.

Domov pro osoby se zdravotním pos�žením
Kritéria přije�:
ź pos�žení neurologickým onemocněním s výrazným motorickým deficitem, s omezením sebeobsluhy 

a pohyblivos�, bez výrazné poruchy intelektu, zejména pos�žení roztroušenou mozkomíšní sklerózou 
nebo jiným neurologickým onemocněním s podobným projevem

ź omezení sebeobsluhy 
ź sociální potřebnost 
Z důvodu zdravotního pos�žení není možnost zajis�t pomoc žádnými jinými formami péče (zejména terénními službami).
Pro přije� je třeba podat žádost. Informace o evidenci žádos� a výběru uživatele sociální služby podává sociální pracovník.

DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI U DVORA KRÁLOVÉ
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Kritéria přije�:
ź přednost mají žadatelé s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní, bez výrazné poruchy intelektu, 

o které je pečováno v domácím prostředí
ź omezení sebeobsluhy 
ź péči o žadatele není možné po přechodnou dobu zajis�t v domácím prostředí
ź v případě volné kapacity lze přijmout i zájemce s jiným neurologickým onemocněním s podobnými projevy 

a bez výrazné poruchy intelektu
Pro přije� je třeba podat žádost. Informace o evidenci žádos� 
a výběru uživatele sociální služby podává sociální pracovník.
  

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Kritéria přije�:
ź přítomnost doprovázející osoby 
ź rozhodujícím kritériem pro přije� je diagnóza roztroušené 

sklerózy mozkomíšní, bez výrazné poruchy intelektu 
a souži� s blízkou osobou, která s ním bude bydlet

ź zhoršený zdravotní stav 
ź udržení určité míry soběstačnos� (popř. s dopomocí 

blízké osoby s ním bydlící)
ź svéprávnost 

věk
Věkové skupiny

Zastoupení dle krajů
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Celkem 106 pacientů
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Keramická dílna



ź osoba nezávislá na návykových látkách
ź v případě splnění výše uvedených kritérií bude brán především zřetel na žadatele z Královéhradeckého kraje
ź absence bezbariérového bydlení v místě bydliště zájemce o službu 
ź v případě volné kapacity lze v omezené míře přijmout i zájemce s jiným neurologickým onemocněním 

s podobnými projevy, bez výrazné poruchy intelektu
ź dání žádos� na chráněné bydlení (evidenci žádos� vede sociální pracovník)
Pro přije� je třeba podat žádost. Informace o evidenci žádos� a výběru uživatele sociální služby podává sociální pracovník.
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Dům sv. Kláry 
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Trvalý - Josef
Trvalý - Damián
Odlehčovací - Klára
Zdravotní - Josef
Josef + Damián
Celkem

Trvalý - Josef
Trvalý - Damián
Odlehčovací - Klára
Zdravotní - Josef
Josef + Damián
Celkem

Počet dnů v měsíci
Kapacita DSJ
% využi�
% využi� DSJ
Volné lůžkodny

14,00
14,52

8,90
25,94
54,45
63,35

22,10
22,91
14,05
40,94
85,95

100

31
2666

73,67
95,08

702

13,48
14,06
11,48
27,87
55,42
66,90

20,86
22,42
15,20
41,52
84,80

100

31
2666

77,79
98,46

582

14,00
13,07

9,80
27,80
54,87
64,67

21,65
20,21
15,15
42,99
84,85

100

30
2580

75,19
99,52

640

13,74
14,35
11,13
27,19
55,29
66,42

20,69
21,61
16,76
40,94
83,24

100

31
2666

77,23
97,47

607

14,00
14,94

9,23
26,94
55,87
65,10

21,51
22,94
14,17
41,38
85,83

100

31
2666

75,69
97,47

686

13,90
14,80
11,23
27,50
56,20
67,43

20,61
21,95
16,66
40,78
83,34

100

30
2580

78,41
98,57

557

13,96
15,00
11,25
27,04
56,00
67,25

20,76
22,30
16,73
40,20
83,27

100

28
2408

78,20
97,62

525

14,00
14,60

9,67
27,10
55,70
65,37

21,42
22,34
14,79
41,46
85,21

100

30
2580

76,01
97,86

619

13,97
14,23

9,74
27,81
56,00
65,74

21,25
21,64
14,82
42,30
85,18

100

31
2666

76,44
99,46

628

13,87
14,90
10,10
27,60
56,37
66,47

30
2582

77,29
98,73

586

14,00
14,90
11,68
27,90
56,81
68,48

20,44
21,76
17,05
40,74
82,85

100

31
2666

79,63
99,77

543

13,61
14,00
12.16
18,45
46,06
58,23

23,38
24,04
20,89
31,69
79,11

100

31
2666

67,70
76,34

861

13,88
14,44
10,53
26,58
54,90
65,43

21,21
22,08
16,09
40,62
83,91

100

365
31390
76,08
96,33
7508

20,15
21,02
17,16
41,66
82,84

100
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Počet pacientů - průměr

% přepočet

DRUH POBYTU
Trvalý - Josef
Trvalý - Damián
Odlehčovací - Klára
Zdravotní - Josef
Josef + Damián
Celkem

423
450

2786
804

1688
1964
96%

418
436
356
864

1718
2074
97%

420
392
294
834

1646
1940
96%

426
445
345
843

1714
2059
97%

434
463
286
835

1732
2018
98%

417
444
337
825

1686
2023
99%

391
420
315
757

1568
1833
98%

420
438
290
813

1671
1961
98%

433
441
302
862

1736
2038
96%

416
447
303
828

1691
1944
99%

434
462
362
865

1761
2123
100%

442
434
377
572

1428
1805
81%

5065
5272
3843
9702

20039
23882

96%

Přehled lůžkodnů v DSJ v roce 2017
leden únor březen duben červenkvěten červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM
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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 ku-
chyňky.  

AKTIVITY EDUKAČNÍHO CENTRA 
Andrea Jiřičková – stážová sestra
V uplynulém roce do Domova sv. Josefa zavítalo za účelem 
prohlídky areálu  bezmála čtyři stovky návštěvníků. Jednalo se 
především o studenty středních, vyšších a vysokých zdravot-
nických škol, absolventy a zaměstnance sociálních škol, sociál-
ních zařízení a kvalifikačních kurzů, firemních dobrovolníků, ale i představitelů poli�ckého života. 
Stále se snažíme rozvíjet spolupráci se stážisty z různých odvětví a škol. 
V průběhu roku 2017 naše zařízení navš�vilo 56 stážistů a � odpracovali v průměru  280 dní.
Pomoc stážistů a prak�kantů je nedílnou součás� péče o naše klienty.

TERAPEUTICKÉ PROGRAMY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Jitka Holcová,  fundrdaising a P.R. 
Našim klientům poskytujeme nejen základní zdravotní péči, ale nabízíme jim také bohatou nabídku terapeu�ckých 

programů a volnočasových ak�vit, které napomáhají nemoc-
ným uvědomit si svou vlastní hodnotu a ak�vně se zapojit do 
svého léčebného procesu.

V roce 2017 probíhaly tyto programy:
ź skupinová relaxace 
ź individuální psychoterapie
ź tvořivá dílna, pravidelně 3 - 4x týdně  
ź keramická dílna
ź zahradnická dílna
ź společenské hry
ź individuální logopedie
ź program centra informačních technologií a alterna�vních 

pomůcek
ź duchovní (mše svatá, pravidelné návštěvy duchovního 

určené pro individuální rozhovory)

DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI U DVORA KRÁLOVÉ

Dům V Zahradě

Výtvarná dílna
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Klientům je dána příležitost účastnit se kulturních akcí v regionu Žirče. Tato skutečnost, kdy se klien� vypraví za kulturními 
zážitky a do společnos�,  napomáhá nemocným být v dobré duševní kondici a dobré náladě.   Speciálně upraveným autem 
naši nemocní vyjíždí na návštěvy divadla, kina, koncerty všech žánrů, v létě pak na různé fes�valy a také výlety. Oblibu si 
získal nově opravený barokní areál Kuks v létě i v adventu,  ZOO Dvůr Králové, zámek Ra�bořice. Na divadelní představení 
jezdí klien� do Klicperova divadla nebo do Filharmonie v Hradci Králové, nejčastěji však do Hankova domu ve Dvoře 
Králové. Stejně tak navštěvují i kino ve Dvoře Králové.  V letních měsících jsme nově zavítali na přehradu Les království na 
páteční letní kulturní večery.  Nejpopulárnější kapely a zpěváky mohli naši klien� vidět na letním parketu v nedaleké 
Výravě, novinkou byly i divadelní hry na Kuně�cké hoře u Pardubic, divadelní představení v Broumovském klášteře. 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. Dále do kategorie nejoblíbenějších akcí spadají každoměsíční 
nákupy v nedalekém Dvoře Králové. Proběhlo také 6 celodenních výletů, kdy jsme mohli navš�vit vedle již dříve 
jmenovaného Kuksu a ZOO,  2x stezku korunami stromů v Krkonoších o dokonce i Sněžku při pou� sv. Vavřince,  jednou 
jsme byli dokonce lyžovat, navš�vili jsme i pohádku na ledě nebo exkurzi ve Vánočních ozdobách.  
  V roce 2017 bylo uspořádáno 83 výjezdů. Těchto ak�vit se opakovaně zúčastnilo asi 539 klientů. 

BENEFIČNÍ A KULTURNÍ AKCE
V roce 2017 se v areálu Domova konalo 20 akcí: tema�cké přednášky, Masopustní ohlédnu�,  Vítání jara, léta, podzimu 
a zimy, pásmo dě� z MŠ a školy Žireč, muzikoterapie, „Den všech“,  vánoční koncert „Vítězňáčku“, koncert  skupiny 
Springhit, Mikulášská nadílka, Koncert dechovky na nádvoří a ke sv. Cecílii se ZUŠ Habrmannova z Hradce Králové,  

promítání a přednášky projektu „Camino na kolečkách“.   
Domov disponuje audio knihovnou a půjčovnou převážně českých filmů na 
DVD. Dobrý výběr je i díky vánoční nadílce z Koopera�vy ve společenských 
hrách, díky kterým si klien� ak�vují znalos�.  

Dalším naším finančním přínosem jsou výtěžky z pořádaných benefičních 
akcí nejen na podporu a rozvoj Domova.   
                                                .

Svatoanenské zahradní slavnos� 

Jednou z mnoha kulturních ak�vit, které Domov pořádá, jsou každoroční 
Svatoanenské zahradní slavnos�, aneb Slavnos� 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 činnos� Domova sv. Josefa. 
Slavnos� 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,  včetně prezentace chráněných dílen a lidových řemesel. Po celou dobu slavnos� probíhá Den 
otevřených dveří v Domově. Slavnos� přispívají k rozvoji místní kultury. Přátelská atmosféra přispívá k propojení světa 
zdravých a hendikepovaných.  

* z částky 234 568,- se jedná
o 65% pro Domov sv. Josefa

Zabíjačka ve Vlkově

Masopust v Jaroměři

Tříkrálová sbírka

Aukce pro Josefa
Svatoanenské zahradní
slavnosti

MaRS

Benefiční akce pro Domov sv. Josefa

* 234 568,-

272 840,-

54 407,-

1 910,-

8 457,-

4 528,-
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V roce 2018 se Svatoanenské zahradní slavnos� uskuteční již po-
sedmnácté v sobotu 21. července od 10 hodin.  

SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNÍKY  
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 klien� 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 �, 
kteří navštěvují klienty přímo v Domově a někteří dokonce
i každý den a nejsou v Arnice evidováni.  
                                                                                 

Do popředí se stále více dostává firemní  dobrovolnictví. Díky tomuto trendu jsme mohli uspořádat pro klienty čtyři 
celodenní výlety. V roce 2017 přijeli zaměstnanci z ČSOB, ČEZ a Siemens. Díky jim jsme navš�vili Safari ve Dvoře Králové, 
dvakrát Stezku korunami stromů v Krkonoších a nákupní středisko Futurum v Hradci Králové. 
 

SPOLUPRÁCE S INDIVIDUÁLNÍMI DÁRCI, NADACEMI, MĚSTY A OBCEMI A P. R. AKTIVITY
Michaela Hospodková, fundraising a P.R. 
Jsme velmi rádi, že jsme i v roce 2017 měli velkou podporu našich donátorů – bez nich bychom nemohli udržet vysoký 
standart péče o těžce nemocné. Již druhým rokem jsme poskytovali naše služby a péči na dvojnásobném počtu lůžek 
nemocným nejen roztroušenou sklerózou – a zájem je stále velmi vysoký. Proto musíme část finančních prostředků 
zajišťovat fundraisingem a dalšími ak�vitami. 
Neobešli jsme se bez finančních prostředků od orgánů státu, krajských úřadů, měst, obcí, pojišťoven, atd. Velká část 
činnost fundraisingového oddělení spočívá v zajišťování prostředků z grantových programů nadací a nadačních fondů. 
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Svatoanenské zahradní slavnosti

„Milovat znamená dávat a nic za to nežádat.“
(anonym)

  
                                                                       

Pravidelní Krátkodobí 168 (opakovaně)

Přehled dobrovolníků

35 (Arnika) + 2 naši   Firemní     27



Velmi významnou položkou jsou i příspěvky firem i individuálních dárců. Jsme proto nesmírně vděčni nejen za trvalé 
a dlouholeté donátory, ale i za ty, kteří se rozhodli nás podpořit jednorázově třeba i malou částkou. Děkujeme !
Práci se všemi okruhy donátorů se soustavně věnujeme v průběhu celého roku např. vydáváním bulle�nů a newsle�erů. 
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 �skových zpráv
 a článků je naší běžnou PR ak�vitou. 
V březnu 2017 jsme se podruhé zapojili do MaRSu – 
Maratonu s Roztroušenou Sklerózou – celostátní akce na 
podporu nemocným RS. Po květnové kolínské aukci 
obrazů jsme tančili v la�nsko-americkém rytmu v naší 
bylinkovce se skupinou ATARES a červencové Svato-
anenské slavnos� jsou již tradiční – to je jen velmi malý 
výčet našich loňských PR ak�vit. V průběhu roku jsme 
zveřejňovali informace nejen jako obvykle v Krkonoš-
ském deníku, MF dnes, ale i do regionálních �skovin. 
Vklad s informacemi o naší neziskové organizaci vyšel 
i v Katolickém týdeníku. Ak�vně jsme se zapojili do spor-
tovního podniku RunCzech, figurujeme na portále GIVT, 
ve prospěch DSJ byl opět na konci roku uspořádán 
i dobročinný bazárek. Náš krásný zámecký park je stále 
oblíbenější mezi snoubenci. I spolupráce s různými 
vzdělávacími zařízeními a organizacemi ohledně exkurzí 
v DSJ je rok od roku bohatší.  
Během roku se informace o Domově objevovaly v různých mediích zaměřených například na kulturu nebo turis�ku. 
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SPOLUPRÁCE S FIREMNÍMI DÁRCI
Bc. Michal Klemm – fundraising a P.R.

Naši největší firemní dárci (s darem 20 �s. Kč a více): 
* * * * Global Collect, s.r.o., Hradec Králové  KUDOS potrubní díly s.r.o., Praha 1  AG MAIWALD a.s., Litomyšl  ŠKODA AUTO 
a.s., Mladá Boleslav  Lesy České republiky, Hradec Králové  Řízení letového provozu ČR, s.p., Jeneč  ELMONTIA a.s., * * *
Praha 2  MARKETIS s.r.o., Praha 10 - Vršovice  AutoCont CZ a.s., Ostrava 2  LAB & PHARMA s.r.o., Praha 10  RUFF s.r.o., * * * *
Frenštát pod Radhoštěm  Siemens s.r.o., Praha 13  Nakladatelství UMÚN s.r.o., Liberec 30  TECHNIKA s.r.o., Praha 10  * * * *
ČERNÝ SEED s.r.o., Jaroměř - Pražské Předměs� *

Významní dárci z řad jednotlivců (s darem 10 �s. Kč a více):
* * * * * * * * Kavka Miloš  Čáp Jiří  Novotná Helena  Široký Jan  Bekešská Věra  Kubát Jan  Novotní Věra a Vladimír  
Schneebergerová Dagmar  Holšteinová Lucie  Jirásková Hana  Kinský Fran�šek Sýkora Fran�šek  Jiskrová Eva  * * * * * *

MaRS   ̶  maraton s rozstroušenou sklerózou
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Mandlík Radek  Poulová Jana  Rybová Marie  Sedláčková Magdalena  Šimeček Jaroslav  Šlapánková Gerda  Vančura * * * * * *
Dalibor  Veselá Věra  Zelenková Hana * * *

Nadace a občanská sdružení
* * * * *Philip Morris ČR a.s.  Nadační fond AVAST  Nadace Vodafone  Česko-německý fond budoucnos�  Nadační fond 
IMPULS  Nadace ČEZ  Nadace Divoké Husy  Nadační fond TESCO  Nadace Vodafone  Innogy Energie  Partners * * * * * *
Financial Services a.s.  Siemens s.r.o. - FOND POMOCI * *

Věcné dary nám poskytli:
* * * Biundová  Barbora - barevný televizor Philips  ČERNÝ SEED s.r.o. - osivo a výsevy  DMA Praha s.r.o. – podsedák do vozí-
ku latex; podsedák paměťová pěna; pracovní deska do vozíku  ELNICO s.r.o., Jaromír Kubiznak – �skárna HP Color Laser *
Jet 2820 *

Mnoho dalších finančních a věcných darů, které jsme v roce 2017 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:
Nad 100.000Kč
* * * Hlavní město Praha  Obec Česká Kubice  Statutární město 
Hradec Králové  Město Dvůr Králové n. L. * *

Nad 15.000Kč
* * * Město Jaroměř  Město Nové Město nad Metují  Městská 
část Praha 1  Městská část Praha 6  Statutární město Brno  * * *
Obec Černilov  Město Česká Skalice  Statutární město České * *
Budějovice  Obec Doubravice  Město Hlinsko  Město Jaroměř * * *
* * * Statutární město Mladá Boleslav  Město Nový Bor  Město 
Rychnov nad Kněžnou  Město Vamberk  Město Turnov * * *

* * * Obec Bílá Třemešná  Obec Bohuslavice nad Metují  Město 
Broumov  Obec Hořiněves  Město Kostelec nad Orlicí  Město * * *
Náchod  Město Nymburk  Městská část Praha 4  Obec Vysoká * * *
nad Labem  Město Kolín  Město Vrchlabí  Město Hos�nné  Obec Vítězná  Město Hronov  Statutární město Jablonec * * * * * *
nad Nisou  Obec Jasenná  Město Kralupy nad Vltavou  Město Lázně Bělohrad  Město Meziměs�  Město Poděbrady  * * * * * *
Městská část Praha 9  Město Přelouč  Obec Rasošky  Město Rtyně v Podkr.  Město Třebechovice pod Orebem Město * * * *  * 
Železný Brod  Městys Častolovice  Obec Horní Brusnice  Město Hořice  Město Litomyšl  Obec Mostek  Obec Rudník  * * * * * * *
Město Smiřice Město Svitavy  Obec Horka u Staré Paky  Město Kopidlno  Město Rájec - Jestřebí  Město Choceň  * * * * * *
Město Rokytnice nad Jizerou  Obec Bludov  * *

Výlet do Safari s firemními dobrovolníky



PROJEKTY DSJ
Ing. Jan Staněk, vedoucí fundraisingu 
a P.R.
Už žádné rozbité nosy ani vozíky na-
šich pacientů – bezbariérové úpravy 
náměs�čka.
Projekt Bezbariérovým areálem 
k plnohodnotnému životu nemoc-
ných roztroušenou sklerózou byl za-
hájen v listopadu r. 2017 nejen díky 
dotaci Ministerstva práce a sociálních 
věcí, ale i díky mnoha obětavým dárcům z řad fyzických osob, firem i nadací. Po 16 letech existence Domova sv. Josefa 
budou všechny jeho objekty bezbariérově propojeny, všem pacientům budou zpřístupněny návazné služby (rehabilitace, 
ak�vizační služby), relaxační zóny, park a infrastruktura obce. Vozíčkáři se budou moci bezpečně pohybovat bez nebezpečí 
kolize s automobilem či převrženého vozíku a zranění. Vznikne nové místo setkávání pacientů s místními občany 
i návštěvníky cestovního ruchu, pohledné místo s kašnou a altánkem, kde se lidé rádi setkávají, místo komunitního života 
 sociální inkluze. Předpokládané dokončení projektu: 31. 5. 2018.

                 

Komplexní služby v Domově sv. Josefa
Jak by mi bylo, kdyby mi postupně ochabovaly svaly a já s �m nemohl nic dělat? V ČR je 19 000 nemocných roztroušenou 
sklerózou. Nechtějí být sami. Chtějí naplno žít. Z toho důvodu dále rozvíjíme Komplexní služby v Domově sv. Josefa, kde na 
základní služby jako je ubytování, stravování, pomoc s každodenní činnos�, ak�vizační činnost, navazují služby 
nestandardní v podobě rehabilitace, psychoterapie, duchovního doprovázení, ergoterapie, logopedie, alterna�vní 
komunikace a široké nabídky volnočasových ak�vit. Příkladem těchto služeb je zahájení projektu CITAK (Centrum 
informačních technologií a alterna�vní komunikace), jehož podstatou je, že specializované pomůcky alterna�vní 
komunikace pomáhají nemocným kompenzovat ztrátu hybnos� a znovu se více začlenit do společnos�. 
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Ministerstvo
zdravotnictví ČR

MPSV

MPSV 013 310

Královéhradecký kraj

Ministerstvo kultury

Podpořené projekty v rámci dotačního řízení

provozní dotace na sociální služby

bezbariérové úpravy náměstíčka

provozní dotace, rehabilitační lůžko

Svatoanenské slavnosti, obnova varhan,obnova sýpky,
restaurování oltáře sv. Františka
obnova sýpky, obnova varhan, restaurování
oltáře sv. Ignáce, arteterapie

DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI U DVORA KRÁLOVÉ



 100 let chátrající Sýpka sv. Kryštofa se dočkala obnovy
Díky projektu Záchrana barokní sýpky v Žirči se postupně daří tuto více než 250 let starou kulturní památku zachránit. 
V roce 2017 se podařilo úspěšně obměnit střešní kry�nu, v roce 2018 by měla následovat výměna dožívající fasády.  
„Špýchar“, jak se sýpce lidově říká, připomíná dobu, kdy byl náš kraj svědkem krvavých mocenských válek mezi Pruskem 
a Habsburskou monarchií. Zároveň ale symbolizuje dar míru – dnes již není třeba budovat v naší zemi sklady obilí pro armá-
du jako v dobách „raabizace“, ale můžeme se zaměřit na budování našich vztahů. A právě takovým místem chce být nová 
Sýpka sv. Kryštofa s ojedinělým cyklomuzeem ve třech podlažích. Chce být místem setkání rodin, setkání Čechů i návštěv-
níků ze zahraničí, setkání zdravých i hendikepovaných nejen z Domova sv. Josefa.

Žirečské varhany ožívají
Velmi vzácný nástroj, odkaz 600 let trvající česko-německé spolupráce reprezentující tzv. přechod mezi barokním a roman-
�ckým varhanářstvím, mistrovské dílo J. A. Bartha z Dolní Olešnice s 18 zajímavými rejstříky, to vše mělo být rozežráno 
červotočem a ztraceno ve víru dějin. Nestalo se tak! Díky projektu Obnova historických varhan v Žirči budou varhany opět 
schopny hry, a to dokonce i koncertní. A jaké jsou přínosy projektu obnovy varhan v Žirči? Znamená to záchranu cenného 
kulturního dědictví, zahájení nové éry česko-německé spolupráce v Žirči, pořádání koncertů a kulturních akcí, doprovod 
bohoslužeb a muzikoterapie pro nemocné roztroušenou sklerózou.

 

Transportní zařízení a nové vybavení pomáhá dalším pacientům
Díky štědros� našich významných partnerů bylo pořízeno stropní zvedací a transportní systém do Zahradního domku a na 
rehabilitační oddělení Domu sv. Kláry. Tento systém významně ulehčuje pacientům přesun z lůžka na vozík a zároveň 
zlehčuje práci pracovníkům v přímé péči. S podporou Nadace Jakuba Voráčka jsme dovybavili Dům sv. Damiána specializo-
vaným zařízením Redcord Worksta�on, díky kterému můžeme poskytovat ještě lepší rehabilitační péči našim pacientům.

DÁRCE ROKU
Philip Morris ČR a.s.
Společensky odpovědná firma, Philip Morris ČR a.s., podpořila významným příspěvkem 
projekt CITAK, Centrum informačních technologií a alterna�vní komunikace pro 
nemocné roztroušenou sklerózou. Takto nemocní mohou nyní kompenzovat ztrátu 
hybnos� konče�n a znovu používat nejen počítač, ale i další přístroje ve svém okolí. 
Stávají se více soběstačnými a mohou se tak opětovně zapojit do společnos�.
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Philip Morris ČR a.s. dále podporuje také Sociální podnik Pro-Charitu 
s.r.o. významným odběrem sirupů Camellus v podobě vánočních dárků 
pro své zaměstnance. Takto přispívá k integraci zdravotně a sociálně 
vyloučených osob do pracovního procesu.
Upřímně děkujeme a přejeme naší zemi více organizací s takovým 
přístupem ke společenské odpovědnos�, s přístupem charakteris�ckým 
opravdovou pomocí těm, kteří pomoc potřebují.

SLOVO NA ZÁVĚR
Mgr. Dominik Melichar – vedoucí Domova sv. Josefa
Domov sv. Josefa v Žirči již sedmnáctým rokem poskytuje komplexní 
péči pacientům s roztroušenou mozkomíšní sklerózou a je stále jediným 
lůžkovým zařízením tohoto typu. Roztroušená skleróza je závažné 
neurologické autoimunitní onemocnění zasahující pohybové ústrojí vedoucí často až k plné invaliditě, které pos�huje 
dvakrát více ženy než muže. Propuká průměrně ve 30. roce života a v registru pacientů jsou diagnos�kovaní pacien� od 
3 do 67 let. Celkový počet pacientů v ČR se pohybuje kolem 19 �síc a sta�s�ky dokazují stále se zvyšující výskyt 
onemocnění, což je často přikládáno zhoršenému životnímu prostředí. 
Jedním z neblahých důsledků onemocnění roztroušenou sklerózou je rozpad rodiny, přetrhání osobních kontaktů a to 
především z důvodu náročnos� péče o nemocného a tedy nemožnost zůstat dlouhodobě v domácím prostředí. Vše 
souvisí především s mírou udržení vlastní soběstačnos�. Je velmi potěšující, že se nám v uplynulém roce podařilo založit 
Centrum ergoterapie, logopedie a alterna�vní komunikace a že se stále lépe učíme využívat nové technologie jako 
podporu pacientům pro maximální udržení soběstačnos�. Jedná se o například o speciální zařízení, kterým je možné 
komunikovat s kýmkoliv přes internet i po ztrátě hybnos� rukou.
Naše ergoterapie se i v letošním roce věnovala procvičování motorických schopnos� klientů s cílem udržet si například co 
nejdéle schopnost se sám nasy�t bez závislos� na druhé osobě. 
Díky udržení a obnovení zmíněných dovednos� je možné se 
vrá�t zpět do domácího prostředí. Prostřednictvím našeho 
odborného poradenství a půjčovny, doporučíme i zapůjčíme 
s sebou potřebné kompenzační pomůcky. Důležitým prvkem 
podpory je psychoterapie a duchovní péče. Díky odbornému 
personálu, pomáháme pacientům přijmout jejich situaci.
Pomáháme hledat novou cestu vedoucí ke spokojenos� i při 
nepříznivém zdravotním stavu.
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se v uplynulém roce 
podíleli na rozšiřování nabízených služeb a zvyšování jejich 
kvality stejně jako všem dárcům za podporu, bez kterých 
bychom tyto služby nemohli poskytovat v celé jejich šíři.
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KONTAKTY
Tel.: 491 610 600, e-mail: sekretariat@dsj-zirec.cz web: h�p:\\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                                     
vedoucí 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
lékařka: MUDr. Helena Pavlová, tel.: 491 610 504, e-mail: pavlova@dsj-zirec.cz
psychoterapeutka: Mgr. Daniela Šrámková, e-mail: psychoterapie@dsj-zirec.cz
vrchní a stážová sestra-zdravotní pobyty: Andrea Jiřičková, tel.: 491 610 503, e-mail: jirickova@dsj-zirec.cz   
vrchní sestra sociálních služeb: Iva Jaklová,  tel.: 491 610 650, jaklova@dsj-zirec.cz
staniční sestra- zdravotní pobyty: Romana Procházková,  tel.: 491 610 623, e-mail: prochazkova@seznam.cz
staniční sestra DOZP: 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
sociální pracovnice: Bc. Libuše Lopourová, tel.: 491 610 513, e-mail: lopourova@dsj-zirec.cz
                                     Mgr. Mar�na 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.: Ing. Jan Staněk, tel.: 491 610 606, e-mail: stanek@dsj-zirec.cz
                                   Michaela Hospodková, tel.: 491 610 604, e-mail: hospodkova@dsj-zirec.cz
                                   Bc. Michal Klemm, tel.: 491 610 608, e-mail: klemm@dsj-zirec.cz
                                   Jitka Holcová, tel.: 491 610 603, e-mail: holcova@dsj-zirec.cz

Příspěvkové konto na provoz a rekonstrukci Domova sv. Josefa: Bankovní spojení  ̶  KB Červený Kostelec
                                                                                                                    č. účtu: 78-8832560277/0100 VS: 7000
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Společné foto v zámeckém parku



POSLÁNÍ
ź integrace osob se zdravotním omezením do pracovního procesu a podpora jejich sociálního začleňování 
ź předcházení jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnanos�
ź podpora Oblastní charity Červený Kostelec a jejích sociálních a zdravotních služeb

CÍL
Oblastní charita Červený Kostelec zahrnuje ve svém širokém spektru ak�vit i sociální podnik Pro-Charitu s.r.o., jehož cílem 
je vytvářet důstojná pracovní místa pro lidi se zdravotním pos�žením, zvyšovat jejich kvalifikace a �m také jejich uplat-
nění.

HISTORIE
Pro-Charitu s. r. o. byla založena v roce 2010. Jejím 100% vlastníkem je Oblastní charita Červený Kostelec, která do ní pře-
vedla svoje chráněná pracoviště. Vznikla tak společnost zaměřující se na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných, 
jejichž podíl v organizaci je více jak 80%. V rámci organizace vzniklo v roce 2014 Centrum služeb v areálu Domova sv. Josefa 
v Žirči. V roce 2016 se většina výrobně – administra�vních ak�vit přesunula do nově zrekonstruovaného objektu Oblastní 
charity v Červeném Kostelci. V tomto objektu vzniklo nové zázemí pro výrobnu sirupů Camellus a výrobnu fixačních 
roztoků Histofor. Dále je zde umístěna expedice, obchodní oddělení, administra�va a skladové prostory.

ČINNOST
Sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. zahrnuje několik středisek rea-
lizujících svou činnost v různých odvětvích. Do těchto středisek 
patří především výroba a prodej bylinných produktů Camellus, 
výrobna fixačních roztoků Histofor, výroba a prodej tex�lních 
výrobků značky Charitex. V Červeném Kostelci se dále jedná 
o prodejnu levného tex�lu a v Žirči prodejnu smíšeného zboží. 
V Žirči je také kavárna sv. Damiána a zahradnictví, provozované 
při Bylinkové zahradě Josefa Kamela. Kuchyně v Červeném 
Kostelci a Žirči zajišťují stravování pro Domov sv. Josefa, Hospic 
Anežky České, Charitní pečovatelskou službu a další organizace 
a jednotlivé osoby. Své služby poskytují také prádelna, admini-
stra�vní a počítačová dílna, pracovní a stavebně – údržbářská 
dílna, keramická dílna, úklidová služba a zakázkové truhlářství. 

SOCIÁLNÍ PODNIK PRO-CHARITU s.r.o.

Sociální podnik Pro-Charitu s. r. o.
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, Chráněn   u sv. Annyá pracoviště
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové n : Melichar. L., jednatel Bc. Pavel 
tel.: 491 610 , e-mail: melichar@ .cz, web: .cz 305 pro-charitu  www.pro-charitu
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PŘEHLED NABÍZENÝCH SLUŽEB A PRODUKTŮ
Camellus – výroba bylinných produktů 
Sirupy Camellus jsou pojmenovány po jezuitském misionáři, 
lékárníkovi a botanikovi Josefu Kamelovi, který pocházel z Brna a 
na přelomu 17. a 18. stole� působil na Filipínách. Příběh 
prohlubuje propojení výrobny sirupů s klášterní bylinkovou 
zahradou Josefa Kamela v Domově sv. Josefa v Žirči. Vzniklo tak i 
mo�o značky Camellus: „Blíž lidem, blíž přírodě“. Zahrnuje náš 
cíl a poslání, kterým je zaměstnávání osob se zdravotním 
pos�žením, používání surovin v BIO kvalitě, odkazuje na tradič-
ní výrobní postupy a šetrný přístup k životnímu prostředí. 
V souladu s �m si vyvíjíme vlastní druhy a chuťové kombinace 
sirupů. Receptury se nám podařilo vyladit tak, aby nebylo nut-
né používat žádné umělé konzervanty, barviva a aromata.

V roce 2017 jsme rozšířili nabídku o sirupy v kvalitě premium, které obsahují BIO tř�nový cukr, med a citronovou šťávu. 
Nové nápady se nám podařilo vnést i do oblas� cestovního ruchu, kdy jsme naše sirupy „oblékli“ do e�ket na míru 
některého turis�ckého cíle. Vznikly tak velmi vydařené komplety. Se sirupy Camellus se díky tomu můžete setkat na růz-
ných výletních místech v naší republice. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2017 činily významnou část obratu zakázky 
směrem k firemní a korporátní klientele, která sirupy nakupuje ve formě prezentů pro obchodní partnery a zaměstnance. 
V rámci tohoto segmentu byli našimi největšími odběrateli Philip 
Morris ČR a.s., Siemens, s.r.o., SPADIA LAB, a.s. a Saar Gummi Czech 
s.r.o. – upřímně děkujeme za spolupráci! Z hlediska posílení odbytu 
byly pro nás důležité měsíce září a říjen, kdy začaly naše sirupy prodá-
vat 2 řetězce – Kaufland a Countrylife.

Celou nabídku sirupů Camellus je možné zakoupit na mnoha prodej-
ních místech po celé ČR (obchody se zdravou výživou, farmářské trhy, 
společenské a kulturní akce atd.). 
 

Charitex – šicí dílna
Zaměření šicí dílny je především na oblast výroby zdravotnických 
pomůcek, funkčního oblečení pro oblast zdravotnictví a také na zakáz-
kovou výrobu pro smluvní partnery.
Pro další vývoj zdravotnických pomůcek je zcela klíčová zpětná vazba, 
proto si vážíme úzké spolupráce se stávajícími partnery kterými je 
kromě Oblastní charity Červený Kostelec řada fakultních, krajských 
i oblastních nemocnic, senior center, rehabilitačních ústavů atd.
Výrobní program zdravotnických pomůcek je členěn do několika 

Bylinné sirupy Camellus
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základních kategorií podle oblas� použi�. Jedná se především 
o pomůcky an�dekubitní, polohovací, rehabilitační a hygienic-
ké, lůžkoviny a o funkční oblečení pro ošetřující personál, které 
tvoří trika, sukně, kalhoty a legíny. 

Histofor - výroba fixačních roztoků 
Středisko Histofor je naše jediné středisko, kde se zaměřujeme 
pouze na výrobu. Obchod, marke�ng a distribuci nám zajišťo-
vala již tře�m rokem naše partnerská organizace MEDESA s.r.o.
V této úspěšné spolupráci se nám podařilo zvýšit odbyt mezi-
ročně téměř o tře�nu. Námi vyráběné fixační roztoky odebírá 
řada českých a slovenských nemocnic a zdravotnických zařízení, 
kde se používají k fixaci a transportu vzorků k histopatologic-
kému vyšetření.

Gastronomie 
Nabízíme speciality teplé a studené kuchyně. Realizujeme rozvoz obědů na Červenokostelecku a Královédvorsku, 
poskytujeme celodenní stravování a občerstvení na jednorázové akce. Obě kuchyně zajišťují téměř 600 obědů denně 
a zhruba 150 kompletů celodenní stravy vč. diet. S ohledem zejména na klienty a pacienty s roztroušenou sklerózou jsme 
v oblas� kvality stravy a zdravé výživy začali spolupracovat od února 2017 s novou nutriční terapeutkou Bc. Kornelií Holou, 
DiS.

Centrum služeb
Úklidové služby od Josefa – naše společnost dbající na osobní přístup ke každému zákazníkovi, na preciznost a dobře 
odvedenou práci zajis� v rámci chráněné dílny úklid ve Vaší 
domácnos�, 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 do-
pravíme zdarma při pravidelné zakázce
Zakázkové truhlářství, malířské služby, zahradnictví – 
zajišťujeme pomocné práce v domácnos�, nabízíme konzultace 
v oblas� stavebních prací prováděných svépomocí, vyrábíme 
bytové doplňky, kusový klasický a designový nábytek, dětské 
hračky
Středisko montáže – V listopadu 2017 jsme začali spolu-
pracovat se společnos� Siemens, s.r.o. Ve středisku montáže 
kompletujeme díly pro tuto nadnárodní společnost. Zde našli Pomocné práce

Výroba
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uplatnění naši spoluobčané, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou nikde získat zaměstnání. Pro rok 2018 
plánujeme zajišťovat práci i z domácího prostředí.

Keramická dílna 
Vedením keramické dílny je i nadále pověřen Erik Kejdana a v plánu na rok 2018 je i otevření veřejnos� 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.

Kavárna Damián
Kavárna Damián je provozována v Domově sv. Josefa. Její provoz slouží obyvatelům a návštěvníkům tohoto zařízení. Pracují 
v ní zdravotně znevýhodnění zaměstnanci, kteří se starají o provoz kavárny, obsluhu a přípravu nápojů a občerstvení. 
Specialitou kavárny jsou domácí bylinkové limonády vyráběné za použi� bylinných sirupů Camellus a probíhá zde prodej 
keramiky a dalších výrobků chráněných dílen.

Náhradní plnění
Chráněná pracoviště v našem podniku nabízejí možnost tzv. náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 o povinnos� firem 
zaměstnávat osoby se zdravotním pos�žením. Toto náhradní plnění se realizuje formou odběru výrobků a služeb společ-
nostmi s více než 25 zaměstnanci od podniků zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených 
chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním pos�žením. 
 
V sociálním podniku Pro-Charitu s.r.o. bylo k 31. 12. 2017 zaměstnanců: 
Počet zaměstnanců na DPP k 31. 12. 2017:          16
Počet zaměstnanců na DPČ k 31. 12. 2017:            6
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2017:         151
Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2017:   89,84

Údaje o uplatňovaném mzdovém příspěvku
 § 78 odst. 2 ZoZ:
Celkový počet zaměstnanců – OZP, na které je požadován 
příspěvek – fyzický počet:      112

Z toho:
Počet zaměstnanců TZP:           23
Počet zaměstanců OZP 1,2:      70
Počet zaměstnanců OZZ:          19
Obrat z prodeje výrobků, služeb a zboží celkem
za rok 2017 činí 85 000 000 Kč
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Café Damián - kavárna, ve které se pořádají

kulturní, společenské i dobročinné akce
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KONTAKT:
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 I www.zdravotnickepomucky.eu I www.histofor.cz I 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
Výrobní ředitel: Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 601, mob.: 605 883 035, e-mail: melichar.d@pro-charitu.cz
Provozně - technický ředitel: Bc. Pavel Melichar, tel.: 491 610 305, mob.: 731 598 825, e-mail: melichar.p@pro-charitu.cz
Obchodní ředitel: MVDr. Michal Krejčí, tel.: 491 610 306, mob.: 739 010 922, e-mail: krejci@pro-charitu.cz
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Mateřská škola Studánka u sv. Jakuba, Červený Kostelec
Ř  Jaroslava Ježková DiS.editelka:
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číslo účtu: /0 00268797057 3   VS: 9000

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:
ź rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
ź osvojení základů hodnot, na nichž je založena 

naše společnost
ź získání osobní samostatnos� a schopnos� projevovat 

se jako samostatná osobnost, působící na své okolí

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ „Studánka u sv. Jakuba“ je jednotřídní škola umístěná ve 
správním středisku Oblastní charity Červený Kostelec – středis-
ku Háčko, které funguje jako mul�funkční zařízení této organi-
zace (mezi jinými: Mateřské centrum, keramická dílna, komunitní zahrada, edukační centrum). Umístění MŠ v této 
budově tyto funkce vhodně doplňuje a navazuje na jejich ak�vity.

PROGRAM
Je inspirován křesťanskou pedagogikou Franze Ke�a a také programem Začít spolu. V souladu s těmito programy pod-
porujeme a rozvíjíme ak�vitu dítěte, samostatné rozhodování, prosociální chování – empa�i, 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 součás� 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. Mar�n, 
Vánoce, Velikonoce apod. Dále podporujeme metody prožitkového učení, kdy dítě všemi smysly objevuje a získává 
zkušenos� v různých oblastech života, a metody situačního učení založeném na vytváření a využívání situací. Při samot-
ných činnostech s dětmi tak hojně používáme příběhů, pohádek, legend a jiných obdobných forem k navození různých 
situací, skrze které společně s dětmi rozvíjíme poznání.
Z konkrétních větších akcí v roce 2017 bychom mohli zmínit červnovou besídku na téma Indiáni, která byla zakončena 

Na zahradě Háčka
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rozloučením s předškoláky. V jarních měsících dobíhal celoroční projekt „Muzicírování s rodiči“, v rámci kterého se konalo 
několik setkání rodičů s jejich hudebními nástroji s dětmi ve školce a v rámci kterého jsme měli připravený jednou 
z maminek program v ZUŠ Červený Kostelec. Na podzim jsme se soustředili na oslavu tří důležitých liturgických svátků. 
V září jsme pořádali pro rodiče a dě� Svatováclavskou slavnost, která byla spojena s poděkováním za všechny dary, které 
v nadbytku dostáváme, do školky zavítal také sv. Václav se svou ry�řskou družinou a šermem. Svátek sv. Mar�na jsme si 
připomněli tvořením s rodiči, tentokrát Svatomar�nského průsvitu na okno. Před první adventní nedělí proběhla 
Adventní slavnost, při které jsme navodili sobě i přítomným rodičům náladu �chého očekávání. Třítýdenní projekt, při 
kterém jsme se s dětmi v křesťansky pojatém programu připravovali na vánoční svátky, na slavnost navazoval. Pozvání do 
školky přijala jedna z babiček našich dě�, která nám přiblížila vánoce svého mládí. Na podzim také proběhl týdenní projekt 
„Skřítek Lesníček“, při kterém jsme realizovali celý dopolední program včetně svačiny v přírodě a začal celoroční projekt 
„Hravá odpoledne“ –  rodiče při nich mohou strávit odpoledne se svým dítětem ve školce a seznámit se s �m, co dělá, co 
ho baví, s kým si hraje. Pokračovali jsme ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Červeném Kostelci účas� na 
dvou divadelních představeních. Divadlo „Úsměv“ přijelo za dětmi přímo do školky. 

Ve školním roce 2017/2018 jsme zařadili také sportovní akce. 
V týdnu před  jarními prázdninami proběhla výuka lyžováni 
v Lyžařské škole Janské lázně a v dubnu zahájíme již tradiční 
výuku plavání pro předškolní dě�, která proběhne v náchod-
ském krytém bazénu. 

HISTORIE
Od 1. 9. 2013 probíhal v naší organizaci projekt na vybudování 
zařízení pro dě� předškolního věku zaměstnanců naší organi-
zace s kapacitou 12 míst, a dále na vybudování jeho provozu, 
který se skládal ze tří šes�měsíčních období. Realizace probíhala 
v Háčku v Červeném Kostelci, kde bylo zařízení vybudováno. 
Projekt byl financován z ESF prostřednictvím OP-LZZ a ze stát-
ního rozpočtu ČR. MŠ byla zprovozněna v lednu 2014 jako firem-
ní MŠ Oblastní charity Červený Kostelec. Od září 2015 pokračuje 

jako MŠ zařazená do Rejstříku škol a školských zařízení a do Rejstříku školských právnických osob.
V roce 2017 se podařilo zřizovateli mš reorganizovat školní zahradu, byly instalovány nové průlezky, které odpovídají 
bezpečnostním požadavkům. Ve výměně herních prvků se průběžně pokračuje.

KAPACITA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Kapacita školy je dvacet dě� předškolního věku (2 – 6 let), personální zajištění tvoří  ředitelka školy Jaroslava Ježková, DiS, 
t.č. na mateřské dovolené, dvě učitelky Bc. Marcela Pěčková a Bc. Petra Nývltová, jedna asistentka pedagoga Bc. Jiřina 
Urbanová dále tři provozní zaměstnankyně Veronika Kuldová, Lucie Mědílková a Marie Pražáková. Díky zapojení MŠ do 
projektu financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva č.02_16_022 pro Podporu škol 

Děvčata s úsměvem
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formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ, pracuje v MŠ také školní asistentka Mia Jirásková, 
DiS, která je nedílnou součás� celého týmu. MŠ navštěvuje 17 dě� s celotýdenní docházkou a 6 dě� s částečnou 
docházkou (tzn. jedno místo sdílejí během týdne dvě dě� (docházka pondělí až středa a čtvrtek až pátek)).

ČINNOST
Hlavní denní činnos� je spontánní hra dě�, 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. Dě� pracují samostatně v centrech ak�vit, kde si mohou individuálně zvolit činnost dle 
zájmu. V hodno�cích kruzích pak samy dě� popisují a hodno� 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 příš�ch dnech 
ještě vrá�. 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. Ke�a, která podporuje vytváření 
silných sociálních vazeb, práci s přírodními materiály, činnos� 
využívající symboliku, obrazy a příběhy.
V obou programech (Začít spolu i Křesťanská pedagogika Fr. 
Ke�a) se pedagogické pracovnice pravidelně školí a prohlubují 
své znalos�. Na začátku léta 2017 se v rámci projektu financo-
vaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 
Výzva č.02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjedno-
dušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ zúčastnila  Bc. Petra Nývltová základního týdenního kurzu Začít spolu. Na jaře 
šk. roku 2017/2018 jsme zorganizovali v mateřské škole jednodenní seminář s garantkou ke�ovy pedagogiky v naší 
republice E. Muroňovou. Seminář byl určen zaměstnankyním školky a dalším zájemcům z řad spolupracovnic MŠ a byl 
určen k seznámení se s touto vztahovou pedagogikou.
Pracujeme s dětmi individuálně, skupinově i frontálně, integrujeme různé činnos� do jednoho celku, mo�vujeme je 
k ak�vitě, samostatnos� a využíváme jejich zájmu zapojit se do organizace činnos� 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 dě� 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 dě� 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 
dě�. Pro dě� s nižší potřebou spánku jsou připraveny kroužky (keramika, anglič�na, předškoláček, muzikohrátky), nebo 

Seznamování se s ovocem
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mohou využít nabídky různých klidových činnos� (puzzle, Seva, Lego, kreslení, modelování apod.).

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
ŠVP je otevřeným dokumentem, který ve všech svých oblastech umožňuje další rozvíjení, změny a proměny, aby zůstal 
živým a inspirujícím dokumentem.
Jeho název “Duha – jedna barva střídá druhou, hrajeme si s krásnou duhou“ vyjadřuje mnohobarevnost světa, života, 
přírody i lidské společnos�. Každá barva má svoji charakteris�ku, každý se projevujeme jinak, společně však můžeme 
vytvořit plnost a harmonii barev v krásné duze. ŠVP je rozčleněn podle jednotlivých barev duhy do několika integrovaných 
bloků, které nabízejí náměty k činnostem, pedagogické cíle i 
nabídku témat vhodných ke konkrétní práci s dětmi.

Hlavními cíli vzdělávacího programu:
ź přátelský a otevřený přístup
ź různorodá vzdělávací nabídka
ź podpora tvůrčího a ak�vního přístupu
ź podnětné a mo�vující prostředí – využi� pracovních 

koutků (center ak�vit)
ź využi� okolí MŠ k rozvíjení a podpoře vztahu k přírodě,
ź poznávání různých ekosystémů – les, rybník, pole, louka
ź 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
Tel.: 491 610 345, 736 111 371, e-mail: skolka@hospic.cz, web: www.ochck.cz
Zřizovatel: Oblastní charita Červený Kostelec, 5. května 1170, Červený Kostelec
ředitelka školy: Jaroslava Ježková, DiS
učitelky: Bc. Marcela Pěčková a Bc. Petra Nývltová
asistentka pedagoga: Bc. Jiřina Urbanová
školní asistentka: Mia Jirásková, DiS
provozní pracovnice: Veronika Kuldová, Lucie Mědílková a Marie Pražáková

Adresa:   
MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245,  
549 41 Červený Kostelec, školská právnická osoba 
tel.: 491 610 345, 736 111 371, e-mail: skolka@hospic.cz
web: www.ochck.cz 

V království



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  VS: 5000, web: www.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  VS: 9000, web: hacko.ochck.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  VS: 2500, web: mobilni.hospic.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  VS: 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  VS: 8001, web: osetrovatelky.ochck.cz
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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 
web: www.pro-charitu.cz

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  VS: 8700, web: pecovatelky.ochck.cz

 

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  VS: 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

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  VS: 7000
web: www.domovsvatehojosefa.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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Foto na úvodní stránce:
akce Domova svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. − Běh pro nové náměstíčko v Areálu Žireč,

Tříkrálová sbírka, Muzikoterapie, Camino na kolečkách 

  

Děkujeme vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na činnosti Oblastní charity Červený Kostelec

Ředitel Oblastní charity Červený Kostelec s oceněnými ošetřovatelkami Evou a Martou



CHPS ČK − výlet v horách Domov sv. Josefa − akce MaRS 

Mobilní hospic Anežky České MC Klokánek 

Mateřská škola Studánka CHPS Hostinné − na výletě  

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Výroční zpráva 2017
 


