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Slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové,
vážení příznivci a přátelé,
dovolte mi začít mé úvodní slovo k výroční zprávě za rok 2010 přirovnáním:
Ten, kdo se chystá skočit s padákem, neucítí, jak jej nesou popruhy padáku, dokud se nevrhne
do prázdna, protože se padák ještě neměl možnost otevřít. Nejdříve je potřeba skočit a teprve potom pocítíme,
že jsme neseni. Vždy znovu je třeba k tomu sehnat odvahu a důvěru.
Při pohledu zpět na uplynulý rok 2010 chci vyjádřit velikou vděčnost za to, že jsme neseni dobrou prací
a plným nasazením mnoha zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec, podporou dobrovolníků a řady
dárců a sponzorů i modlitbami a oběťmi mnoha nám často neznámých lidí.
Mnohé z toho, co před nás bylo postaveno v roce 2010, přesahovalo naše přirozené síly a možnosti. Snažili
jsme se dělat vše, co bylo třeba a zároveň se spolehnout na Boží požehnání a důvěru v Prozřetelnost.
Z rozsáhlé činnosti v roce 2010 bych rád připomněl, že 8. prosince oslavil 1. český hospic - Hospic Anežky
České 15 let od svého otevření. V říjnu byla nově otevřena ambulance paliativní a hospicové péče a svoji činnost
zahájil Mobilní hospic Anežky České.
Dne 1. Května došlo z rozhodnutí zřizovatele k začlenění Farní charity Hostinné mezi střediska naší oblastní
charity a tím k jejímu rozšíření o pečovatelskou službu v Hostinném a následně i v Rudníku. Rekonstrukce šesti
památkově chráněných objektů v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem byla úspěšně
dokončena a tím byl završen zatím největší investiční projekt za dobu existence naší organizace.
Tak i v roce letošním opět sbíráme odvahu a důvěru
a vrháme se do letu s padákem, neboť zážitek z letu a zkušenost, že jsme neseni, stojí opravdu za to.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
ředitel
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Slovo administrátora diecéze
Papežský kazatel Raniero Cantalamessa při letošních přednáškách, které
jsou ve Vatikánu součástí přípravy na
Velikonoce a kterých se vždy účastní
papež a jeho spolupracovníci, prohlásil, že jedním ze základních problémů
současné Církve je skutečnost, že její
Otevření mobilního hospice
láska vůči druhým je jako slunce, které sice svítí, ale nehřeje.
Myslím, že tímto jednoduchým obrazem vystihl jednu z velkých bolestí reálné
přítomnosti církve v dnešní společnosti: je to přítomnost, která možná dokáže pojmenovat složitosti či nešvary
dnešní doby způsobem pravdivým a přiléhavým, ale není to přítomnost, která by zapalovala v lidech odvahu
ke změně a podporovala nadšení pro smysluplný a vstřícný životní styl.
Osobně jsem přesvědčen, že Cantalamessova kritika je skutečně pravdivá a trefná. Je velmi důležitým úkolem
Církve na různých úrovních ji vzít vážně a přemýšlet, jak je možné tuto neschopnost zapalovat změnit. Nicméně
jsem také přesvědčen, že existují místa a oblasti, pro které kritika papežského kazatele neplatí úplně nebo dokonce neplatí vůbec.
Je moji velkou radostí, že mezi tato místa bez váhání a spontánně mohu v naší diecézi zařadit i Oblastní charituv
Červeném Kostelci. Zde je téměř nevyhnutelné, že se každý návštěvník setká s lidmi, kteří nepracují tak, jak zní
rádoby vtipná výmluva pro lenost či nezájem „do výše svého platu“, nýbrž kteří naopak pracují do výše svého
nadšení a své ochoty pomáhat druhým. A obojí je výška veliká....
Charita se tak stává pro mnoho potřebných místem, kde je možné čerpat odvahu a to stále znovu a znovu. Kde je
možné díky službě mnoha nadšených zapalovat a vlastním nadšením motivovat. A to ne v nějakém úzkém vymezeném koutku, ale s obrovským záběrem různosti aktivit i prostoru.
Mít takovouto Charitu jako součást živého diecézního organismu znamená mít naději, že existuje inspirace jak
léčit diagnózu, kterou italský františkán pater Cantalamessa tak trefně pojmenoval. A proto Charitě nepatří dík
„pouze“ za skvělou službu ve prospěch potřebných. Patří jí také velké poděkování za její příklad toho, že láska
vůči bližnímu může i dnes skutečně zapalovat druhé, motivovat je ke konání dobra a přinášet jim tak radost
do jejich vlastního života. A to vše tváří v tvář i těm obrovským problémům, které dnes musí neziskové organizace paradoxně řešit jenom proto, že skutečně chtějí sloužit potřebným ...
Vážení čtenáři této výroční zprávy, přeji Vám i vyprošuji, aby listování či pečlivé čtení této výroční zprávy i Vám osobně dalo možnost nakazit se nadšením, které může pomáhat druhým.
Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. pověřen výkonnou mocí administrátora diecéze
V Hradci Králové, duben 2011
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Oblastní charita Červený Kostelec
POSLÁNÍ A CÍLE
Oblastní charita Červený Kostelec (dále OCHCK) je nezisková
organizace, která byla založená Královéhradeckým biskupstvím 1. 12.
1994 jako Hospic Anežky České pro nemocné a umírající. Jejím základním cílem
je poskytování charitativních a zdravotnických obecně prospěšných činností,
poskytování služeb potřebným lidem v sociální, hmotné nebo duchovní nouzi,
lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Usiluje o ochranu lidské
důstojnosti spojené s odbornou zdravotní a sociální péčí a zaměřuje se na šíření vzdělávání v oblasti sociálních
a zdravotních služeb i volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé.
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 byla po roce dokončena 1. 12. 1995 a slavnostně
Péče o pacienty
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, zcela volný režim dne, neomezené návštěvy, zásadně
nedirektivní přístup a partnerský vztah mezi personálem a nemocným, pro někoho i možnost účasti na bohoslužbách.
V listopadu 1999 bylo částečně otevřeno středisko Háčko (počáteční písmena Hospice Anežky České), centrum
volného času a vzdělávání. V roce 2000 byla dokončena částečná vnitřní rekonstrukce budovy
a byla zprovozněna zbývající část objektu, aby sloužil široké veřejnosti. Následovaly další
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úpravy objektu v návaznosti na poskytované služby.
Od 1. 1. 2000 se Hospic Anežky České sloučil s Farní charitou Červený Kostelec, čímž se
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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. Následovaly další úpravy objektu v návaznosti na poskytované
služby.
Dne 14. 10. 2004 byl Hospic Anežky České přejmenován na Oblastní charitu Červený Kostelec vzhledem k tomu,
že původní název již nevyjadřoval zaměření pěti středisek, o která se organizace v průběhu osmi let rozrostla.
Název Hospic Anežky České je nadále používán pouze pro středisko s péčí o terminálně nemocné.
Jako šesté středisko vznikly při Domově sv. Josefa v Žirči koncem roku 2005 Chráněné dílny u sv. Anny, které
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v šesti
Pochod pro život
chráněných pracovištích. Dále organizace v roce 2009
převzala psychologickou poradnu Nová naděje v Novém
Městě nad Metují. V roce 2010 došlo k rozšíření středisek
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.
HNUTÍ PRO ŽIVOT
Informuje Ing. Dana Lipovská
V roce 2010 se činnost pobočky Hnutí pro život (dále jen
HPŽ), která funguje v rámci OCHCK, dále rozvíjela.
Smyslem činnosti pobočky je upozorňovat veřejnost na nedotknutelnost přirozenosti lidského života ve všech
jeho formách a fázích. Od počátku do smrti. 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
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budoucna i pro celou rodinu, lékaře, ošetřující personál, celou společnost. Rychlé řešení
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problémů - potratem či např. eutanázií (v Nizozemí) - zanechává
psychické následky na celé společnosti. Jedná se o činy, které nelze
vzít zpět, napravit. V případě potratu trpí ženy dlouhodobě
postabortivním syndromem, dochází ke zdravotním problémům, rozvratu
manželství apod. Nizozemí informuje o případech pozůstalých rodin, které trpí
také psychicky, a to až po čase, kdy si někteří uvědomí svůj nedokončený vztah
k tomu, kdo požádal o asistovanou sebevraždu (eutanázii).
V průběhu celého roku jsme proto distribuovali časopis - Oběžník HPŽ - zájemcům z řad veřejnosti, do
zdravotního střediska a středisek oblastní charity.
Zájem byl i o materiály podávající pravdivé informace o otázkách týkajících se sexuality a eutanázie. Šlo o letáky,
brožurky, knížky a rekvizity, z nichž největší zájem byl o model plodu 12ti týdenního embria. Naše pobočka
využila možnosti předvést vhodnou formou tyto materiály i na domácí půdě střediska Háčko - v edukační
místnosti, mateřském centru i recepci.
Byla uspořádána akce ke Dni ochrany počatého života - 25. 3. 2010. Zájem o informace, letáky a modely
miminek projevila hlavně mládež.
V červnu 2010 jsme upozornili rodiče na novou neetickou koncepci výuky sexuální výchovy v základních
školách. Ministerstvo školství ji doporučilo vyučovat od 1. září 2010. Řada rodičů podala protest prostřednictvím
Pacient DSJ - léčba
v lymfovenu
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Pohádkový les

Umělecko-tvořivé
chráněné dílny
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podpisů na petičních listech a vedla jednání s ředitelem místní
základní školy. Naše pobočka se též připojila k šíření těchto informací
na internetu s poukazem na elektronické petiční listy proti nové
koncepci výuky sexuální výchovy na školách.
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. V roce
2010 byly realizovány následující projekty:
Projekty na pořízení solárních systémů
V roce 2010 byly schváleny 2 projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie k ohřevu vody
a vytápění. Jedná se o projekt Solární zdroj tepla v budově Háčka, centru pro volnočasové aktivity dětí
a vzdělávání dospělých a projekt Solární zdroj tepla v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci. Oba projekty
jsou spolufinancovány Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Jejich realizace, která spočívá v instalaci solárních panelů a technologie ohřevu vody v
budovách hospice a Háčka, proběhne v roce 2011.

Přeprava dětí do speciální školy

Doprava pro zdravotně postižené děti
Oblastní charita Červený Kostelec realizuje projekt „Doprava
dětí do Speciálních škol v Červeném Kostelci“. Cílem tohoto
projektu je pomoci těžce postiženým dětem vzdělávat se ve
škole, kde jsou pro ně vytvořeny ty nejlepší podmínky
a současně mohou vyrůstat v klidu rodinného zázemí. To je
maximum pro co nejlepší rozvoj jejich
osobnosti. Děti jsou sváženy z okresu Náchod
a to z obcí Studnice, Náchod, Pavlišov, Hro7
nov, Police nad Metují a Suchý Důl. Ráno
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nejprve řidič sváží děti z jejich domovů do školy, odpoledne je pak
rozváží zpět domů. Při každém svozu je zajištěn pedagogický dozor
vychovatelkou Speciální školy v Červeném Kostelci. Svoz je realizován
osobním 8 místným automobilem VW Transportér a probíhá po celý školní
rok. Projekt spolufinancoval Královéhradecký kraj.
Vzdělávání zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec
Vedoucí projektu: Ing. Jana Řezníčková
Cílem dvouletého projektu je vzdělávání zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec v oblasti sociálních
služeb na seminářích a školících kurzech akreditovaných MPSV, které pořádají odborné vzdělávací organizace.
Projekt přispívá k prohloubení kvalifikace pracovníků a ke zkvalitnění jimi poskytovaných služeb.
Vzdělávání se týká pracovníků na všech úrovních. V prvé řadě se jedná o odborné vzdělávání pracovníků v přímé
péči – sociálních pracovníků, ošetřujícího personálu a zdravotních sester pracujících v sociálních službách. Dále
je do projektu zařazeno i vzdělávání administrativních a vedoucích pracovníků majících přímý vztah k sociálním
službám.
Doba realizace je červen 2009 - květen 2011.
Dosud se do projektu zapojilo 59 zaměstnanců, kteří absolvovali celkem 98 kurzů.
Rozpočet projektu je 1,37 mil. Kč.
Projekt je financován z prostředků státního rozpočtu ČR a strukturálních fondů EU (ESF) v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Záchrana a obnova nemovitého kulturního dědictví - areálu v Žirči u Dvora Králové nad Labem - vytvoření
prostoru pro setkávání zdravých a nemocných
Vedoucí projektu: Mgr. Dominik Melichar
Cílem projektu je obnova velmi cenného barokního areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem
za účelem širšího zprovoznění areálu pro zdravotně postižené i osoby bez postižení, aby se stal
místem setkávání zdravých i handicapovaných. Projekt probíhající od listopadu 2009 do
prosince 2010 byl podpořen programem financovaným z prostředků Islandu,
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Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu. Celkový rozpočet projektu je 1.734.921,- EUR, Oblastní charita Červený
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Kostelec jako realizátor akce se na této částce podílí desetinou.
Předmětem projektu byla rekonstrukce šesti památkově chráněných
objektů, které jsou součásti historického areálu někdejší rezidence
vídeňských jezuitů. Uskutečněná obnova navazuje na opravy dalších
nemovitostí v areálu a přispěla zdravotně handicapovaným lidem v Domově sv.
Josefa nabídkou kvalitního prostoru pro relaxaci. Zároveň umožnila větší
otevření prostoru k setkávání veřejnosti se zdravotně postiženými. Cílem
rekonstrukce bylo obnovit historickou budovu kostela sv. Anny a ozdobné kovové oplocení. Taktéž šlo o rekonstrukci objektů v zámeckém parku (zahradní altán, květinové loubí a oplocení parku). Významným
záměrem byla renovace obytné části bývalého pivovaru, kde bylo vytvořeno zázemí pro připravované nové
oddělení trvalých pobytů osob postižených roztroušenou sklerózou o kapacitě 15 pokojů a oddělení pro vlastní
rehabilitaci a vodoléčbu. Uskutečněná 1. etapa rekonstrukce budovy bývalého pivovaru byla nezbytná pro
rekonstrukci zbývající části budovy a důležitým předpokladem pro budoucí záchranu dalších objektů v areálu,
kterými jsou budova fary a blízký průmyslový objekt.
Objekty zahrnuté v projektu byly ve vážném až havarijním stavu a jedině díky jejich důkladné rekonstrukci
nedošlo k nenávratnému poškození těchto památek. Rekonstrukce areálu plánovaná v rámci projektu přinesla
zkvalitnění péče o nemocné roztroušenou sklerózou, otevření prostoru veřejnosti a umožní i budoucí zvýšení
kapacity zařízení. Řádné dokončení plánovaných stavebních prací proběhlo 30. prosince 2010.
Rekonstrukce pivovaru

PODPOŘENO GRANTEM Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA
PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍHO MECHANISMU EHP A FINANČNÍHO
MECHANISMU NORSKA

Otevřená část pivovaru
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Oblastní charita Červený Kostelec
Domov sv. Josefa v Žirči - venkovní bezbariérové úpravy
Vedoucí projektu: Ing. Václav
Parčík v sousedství kostela - areál DSJ
Osladil
Realizace úprav venkovních prostor areálu Domova sv. Josefa probíhala od října
2009 a pokračovala do listopadu 2010. Záměrem bylo
navázání na projekt relaxačních zón a tedy dokončení
relaxačních zón pro klienty DSJ - vozíčkáře. Jednalo se
o otevřené prostory, které nyní mohou navštěvovat klienti
DSJ, ale například i obyvatelé obce či děti z nedaleké
základní školy. Jde o 2 samostatné parčíky - v sousedství
kostela a průmyslového objektu bývalé Juty - které jsou propojeny již dokončeným bezbariérovým chodníkem.
Parčík u Juty protíná koryto Žirečského potoka, jehož úprava byla také součástí této stavební akce. Celkové
náklady byly ve výši 1,795 mil. Kč. Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR v rámci programu reprodukce
majetku MPSV.
Významní dárci Oblastní charity Červený Kostelec
ť Březinová Ludmila, Hradec Králové ť CESORG CENTRUM BYT. SPRÁVY s.r.o., Hradec Králové ť CESORG
spol. s r.o., Hradec Králové 2 ť Čánecký Ondřej, Doksy ť Čásenský - Hlavatý s.r.o., Praha 1 ť Čermák Jan,
Praha 10 ť Česká provincie sekulárního institutu, Bohdašín ť Diecézní charita, Hradec Králové ť EGO 93
s.r.o.Chrudim ť GALEX, a.s., Hradec Králové ť Gengela Oldřich, Praha 8 ť Gregorová Jana, Nové Město na
Mor. ť JACOP s.r.o., Hradec Králové - Roudnička ť Janečka Stanislav, Český Krumlov ť Joura Michal MUDr.,
Praha 6 ť Jourová Jana, Praha 9 ť Minaříková Zuzana Pharm.Dr., Červený Kostelec ť MTX TRADE s.r.o.,
Praha 7 ť OLEACONSULT, s.r.o., Hradec Králové ť REPARE TRUTNOV s.r.o., Trutnov 4 ť Rolnické družstvo
PLEVIS, Kardašova Řečice ť Stará lékárna, s.r.o., Dvůr Králové nad Labem ť Stehlík Richard, Rohatec ť
Tobiášová Miroslava, Korouhev ť TRANSPORTSERVIS a.s., Praha 5 ť Vepřek Jiří, Praha 5 ť

Dotace a příspěvky pro Oblastní charitu Červený Kostelec v roce 2010
provozní dotace (doprava dětí do Speciální školy v ČK)
Královéhradecký kraj
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Oblastní charita Červený Kostelec
FINANCOVÁNÍ
Náklady za jednotlivá střediska (v procentech)
(Náklady správní režie jsou rozpočítány dle úvazků na jednotlivá střediska.)

Přehled hospodaření celé organizace včetně všech středisek - údaje v tis. Kč
Název

Tržby za vlastní výrobky a služby
Tržby od zdravotních pojišťoven
Tržby z prodeje DHIM
Změna stavu zásob výrobků
Provozní dotace ze státního rozpočtu
Provozní dotace z krajů
Provozní dotace z měst a obcí
Nadace zahraniční i tuzemské - granty
Přijaté příspěvky
Ostatní výnosy
Výnosy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Náklady na nakupované služby
Mzdové náklady
Náklady na sociální a zdravotní pojištění
Daně a poplatky
Odpisy IM
Zůstatková cena prodaného majetku
Ostatní náklady
Náklady celkem

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

14 862
20 348
1
0
11 312
4 750
1 387
5 969
8 858
4 116
71 603
12 349
5 867
32 651
10 897
48
7 620
0
2 115
71 547

15 763
21169
0
84
12 942
3 925
2 179
4 741
15 907
5 514
82 224
13 308
9 942
36 454
12 222
63
7 699
9
2 245
81 942

16 812
23 154
0
126
11 946
5 949
2 412
498
9 988
11 049
81 934
12 773
6 793
40 058
11 625
66
8 116
0
2 163
81 594

20 572
24 007
0
54
12 739
4 887
2 856
20 480
11 321
3 991
100 907
14 754
29 237
41 399
13 418
86
6 495
0
2 823
108 213
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Oblastní charita Červený Kostelec
Rozvaha k 31. prosinci 2010 (v tis. Kč)
Rozvaha k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)
Období do Období do Období do Období do
31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12. 2009 31. 12. 2010

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

113 802
127
159 568
0
-45 893
10 032
1 292
3 568
4 882
290
123 834

129 298 126 806
121
116
180 067 185 350
0
0
-50 890 -58 660
7 560 17 301
1 731
1 994
3 710
4 501
1 782 10 483
337
323
136 858 144 107

150 282
116
215 449
200
-65 483
17 548
1 458
13 370
2490
230
167 830

119 493
119 042
451
4 341
0
0
4 181
160
123 834

128 293 131 905
127 688 131 159
605
749
8 565 12 199
0
0
0
0
8 365 11 160
200
1 039
136 858 144 107

131 062
137 773
- 6 711
36 768
0
16 439
16 373
3 956
167 830

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
II. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem
III. Krátkodobé závazky celkem
IV. Jiná pasiva
Pasiva celkem

12

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
0
Stav fondů k 1. 1. 2010
přírůstek fondů
558
614
úbytek fondů
-56
Stav fondů k 31. 12. 2010

Oblastní charita Červený Kostelec
Stav a pohyb majetku (v tis. Kč)
V roce 2010 došlo k nákupu tohoto majetku:
- dva automobily

Přehled výnosů v členění dle zdrojů (v tis. Kč)
Výnosy
Přehled výnosů v členění
dle zdrojů (v tis. Kč)
9 823
tržby od klientů za vlastní výkony
6
tržby za reklamu
tržby od ZP
24 007
14 794
ostatní výnosy
0
tržby z prodeje majetku
11 321
přijaté dary
provozní dotace
40 962
- dotace z MPSV
10 964
2 856
- dotace od měst a obcí
4 887
- dotace od Krajského úřadu
725
- dotace od MŠMT, MZ, MK
1 050
- dotace z Úřadu práce
20 480
- dotace zahraniční
0
- dotace ostatní
100 907
celkem

509

- lymfoven

78

- průmyslový sušič

72

- pánev, kráječ, signalizace

169

Celkem

828

V roce 2010 došlo k zařazení a tech. zhodnocení budov:
- bramborárna

1 479

- budova CHOS

2 625

- sýpka

500

- TZ stávajících budov

26 799

Celkem

31 403

V roce 2010 došlo k vyřazení majetku (v pořizovací hodnotě):
- 2 koncentrátory kyslíku

109

- pračka

57

- xerox

53

- počítač, VIVO, váhy, lednice, fax
- Rath Buhle, žehlič prádla
Celkem

149
52
420

V roce 2010 došlo k vyřazení staveb

Radost nad novou sušičkou
v prádelně

- vyřazení staveb

128

Celkem

128

Stav staveb a movitých věcí včetně souborů k 31. 12. 2010
(v pořiz. ceně)
190 441

Oblastní charita Červený Kostelec
Přehled příjmů
ostatní
14%

úroky
0%

dotace
38%

platby klientů
za služby 9%

dotace
peněžní dary provozní
peněžní dary na nákup majetku
investiční dotace
platby od zdravotních pojišťoven
platby od klientů za služby
úroky
ostatní

peněžní dary
platby zdravotních investiční peněžní dary provozní 11%
pojišťoven 23%
na nákup
dotace
majetku
1%
4%

Přehled výdajů
nákup majetku a staveb
23%

materiál, energie,
služby 31%

ostatní
7%

osobní náklady
39%
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materiál, energie, služby
osobní náklady
ostatní
nákup majetku a staveb

Oblastní charita Červený Kostelec
Přehled zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec
k 31. prosinci 2010.
Přehled zaměstnanců Oblastní charity Červený Kostelec k 31. 12. 2010

Náklady na střediska v %

Středisko
Hospic Anežky České
Háčko
CHPS Červený Kostelec
CHPS Hostinné, Rudník
Charitní ošetřovatelská služba
Domov sv. Josefa
Chráněné dílny u sv. Anny
Nová naděje
Mobilní hospic Anežky České
a Ambulance paliativní péče
Stavba VPP

Hospic Anežky České
Domov sv. Josefa
Háčko
CHPS
CHPS Hostinné, Rudník
CHOS
Chráněné dílny
Zisková činnost
Zbývající činnost

Pacientka v čajovně hospice

29 %
40 %
3%
6%
0%
4%
10 %
1%
7%

Správa OCH

Celkem

Počet zaměstnanců

Přepočtený úvazek

56
5
10
5
6
75
30
1

49,07
3,52
8,56
4,75
4,88
57,58
21,2
0,75

1

1

4
18
211

Každodenní úklid hospice

4
16,39
171,7
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Oblastní charita Červený Kostelec
AUDIT
Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky
za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Přehled podnikání:
Ověřované období:

Oblastní charita Červený Kostelec
Červený Kostelec, 549 41, 5. května 1170
CZ48623814
CZ48623814
viz příloha k účetní závěrce
1.1.2010 až 31.12.2010

Zpráva auditora je určena zřizovateli a poskytovatelům dotací účetní jednotky Oblastní charita Červený
Kostelec.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Oblastní charita Červený Kostelec, která se skládá
z rozvahy k 31.12.2010, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2010, a přílohy této účetní závěrky, která
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci
Oblastní charita Červený Kostelec jsou uvedeny na straně první přílohy této účetní závěrky. Účetní jednotka za
předcházející období byla auditovaná jiným auditorem, viz uvedení dále. Provedli jsme postupy k prověření
správnosti zůstatků k 31.12.2009.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán organizace Oblastní charita Červený Kostelec je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která
podává 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.
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Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom

Oblastní charita Červený Kostelec
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné
(materiální) nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních
informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů
závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální)
nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou.
Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky
podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli
vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Oblastní charita
Červený Kostelec k 31.12.2010 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2010
v souladu s českými účetními předpisy.
Upozornění na jiné skutečnosti
S ohledem na skutečnost, že účetní jednotka byla v předchozím roce auditovaná auditorem Ing. Antonínem
Faltou, číslo osvědčení 0752, museli jsme provést auditorské postupy prováděné při první auditní zakázce. Tato
skutečnost nepředstavuje výhradu.
Při auditu bylo ověřeno, že dotace uvedené v příloze k účetní závěrce poskytnuté od Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky byly použity v souladu s podmínkami uzavřenými ve smlouvách a byly
zaúčtovány v souladu s platnými předpisy.
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy organizace Oblastní charita Červený Kostelec k 31. 12.
2010 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán organizace Oblastní charita Červený Kostelec. Naším úkolem je
vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
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Oblastní charita Červený Kostelec
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby
získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které
popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní
závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro
vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě organizace Oblastní charita Červený Kostelec
k 31.12.2010 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Karavan
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Karavan

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

Oblastní charita Červený Kostelec
KONTAKTY
Adresa organizace:
Oblastní charita Červený Kostelec (dříve Hospic Anežky České)
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ICO: 48623814, DiČ: CZ48623814
Statutární zástupce - ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
e-mail: wajsar@hospic.cz, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Červený Kostelec, číslo úctu: 8282670227/0100
tel.: 491 610 300, fax: 491 420 886

Chráněné dílny - zahradnictví

Svatoanenské slavnosti aneb slavnosti bez bariér

ZAKLADATEL
Biskupství Královéhradecké
Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové
Tel.: 495 063 611
www.diecezehk/biskupstvi.cz
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Hospic Anežky České
Poskytuje:
HOSPICOVOU A PALIATIVNÍ PÉČI O TERMINÁLNĚ NEMOCNÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
„O smysluplnosti života rozhodují jeho vrcholové body a jediný okamžik
může dát zpětně smysl celému životu.“
Viktor Frankl
POSLÁNÍ
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci pomáhá terminálně nemocným lidem převážně s onkologickým
onemocněním. Poskytuje individuální, celistvou péči a paliativní léčbu, která je zaměřena na kvalitu života.
Vedle lékařů, zdravotnického, ošetřovatelského a pečovatelského personálu pomáhají pacientům další
členové hospicového týmu: sociální pracovnice,
psychoterapeut, duchovní a také ochotní dobrovolníci
a stážisté.

Stážistka s pacientkou

Hospic podporuje klienty v udržování přirozených
rodinných a přátelských vazeb, nabízí možnost časově
neomezených návštěv i lidské blízkosti.
Hospic Anežky České je prvním zařízením svého druhu
v ČR. Jako modelové zařízení předává zkušenosti zájemcům o hospicovou péči z ČR i zahraničí. Na pomoc
rodinám, které chtějí o své blízké pečovat v domácím prostředí, provozuje hospic poradnu. V Hospici Anežky
České je možné si též zapůjčit pomůcky, usnadňující péči v domácím prostředí. V zařízení funguje čajovna,
prodejna knih a levných oděvů.
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CÍLE
Snahou celého hospicového pracovního týmu je co nejplnější prožití života pacienta až do
poslední chvíle v přítomnosti osob, pro které má jedinečnou hodnotu. Hospic se zaměřuje
na uspokojování všech 4 okruhů potřeb člověka - tělesných, duševních, sociálních a spirituálních.

Hospic Anežky České
Pozornost je věnována i osobám blízkým, které s ním pobývají
v hospici, nebo které o ně pečují v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Je jim poskytována jak odborná rada, tak i nezbytný
odpočinek po dobu přijetí klienta. V případě smrti pacienta usiluje hospic
o zmírnění dopadu ztráty na pozůstalé nabídnutím osobní blízkosti zkušených
pracovníků (korespondence, pravidelná setkání s pozůstalými, osobní návštěvy).
Vzdělávání odborníků a veřejnosti v problematice hospicové péče, nabídky stáží a pořádání seminářů se stalo
během uplynulých let nedílnou součástí práce hospice.
PRINCIPY PRÁCE
Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti. Usilujeme
o naplnění dnů nemocného životem a zároveň respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.
Hospic se snaží pro pacienta zajistit:
1) ulehčení od bolesti
2) respektování lidské důstojnosti
Roznáška obědů
3) stálou osobní blízkost ošetřující osoby
4) komplexní péči
Léčba v hospici je vždy orientována na jednotlivé problémy
- symptomy, které v komunikaci s lékařem určuje pacient
jako nejpalčivější. Cílem léčby je zlepšení kvality života,
a to až do jeho posledních chvil. Pobyt v hospici je dobrovolný. Klient, po řádném poučení odesílajícím lékařem,
podepisuje před přijetím formulář „Svobodný informovaný souhlas“.
Na osobu nemocného je pohlíženo jako na celistvou
bytost, která má potřeby nejen biologické, ale i vztahující
se k jeho rodině a k jeho psychické i
duchovní pohodě. Proto není v hospici
zapomínáno ani na duchovní potřeby. Při
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příjmu je každému nabídnuta duchovní

Hospic Anežky České
péče a podpora. Denně sem dochází katolický kněz, který hovoří
s nemocnými, udílí svátosti a každou středu a sobotu slouží mši svatou
přímo v kapli hospice, jejíž využívání je pojímáno ekumenicky. Každý
týden za pacienty přichází kazatel Církve bratrské, a pokud si nemocný přeje
duchovního z jiné církve, jsme schopni mu tuto službu zajistit.
Filozofie hospice vyžaduje hluboce lidský a současně profesionální přístup, stejně tak i týmo-vou práci všech
zúčastněných, včetně dobrovolníků a osob doprovázejících. Nezastupitelnou roli v hospicové péči mají
pacientovi blízcí. Podle svých možností spolupracují s personálem, který jim nabízí oporu, a to i po smrti
nemocného. V rámci hospicové péče zajišťuje hospic odlehčovací služby v režimu zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.
CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovými skupinami v hospici jsou: nemocní a doprovázející osoby
pečující o své blízké v domácím prostředí, pozůstalí, široká odborná
i laická veřejnost.

Doprovázení

Nemocní
Nemocní jsou přijímáni z celé republiky bez ohledu na národnost,
vyznání či sociální postavení a věk. Rozhodujícím kritériem pro přijetí do
hospice je zdravotní stav nemocného vyplývající z pokročilosti nemoci a jeho sociální situace.
Kritéria pro přijetí
 nemocný trpí pokročilým nevyléčitelným onemocněním především onkologického charakteru
 kauzální léčba (směřující k vyléčení nemoci) byla ukončena a je nahrazena léčbou symptomatickou
 stav nemocného není stabilizován vzhledem k jeho jasně definovanému terminálnímu nebo
preterminálnímu stádiu onemocnění
 pobyt pouze na omezenou dobu, během níž není možné zajistit péči v domácím prostředí
 volná kapacita
 bez výrazné psychiatrické symptomatologie ( agrese, výrazný psychomotorický
neklid.....)
22
 stav pacienta nevyžaduje intenzivní rehabilitační péči
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Osoby doprovázejí nemocné
Blízké osoby jsou zahrnuty do péče hospice na jedné straně jako
spolupracovníci, kteří mají v poslední části života nemocného
nezastupitelnou úlohu, na druhé straně jako objekt péče, protože jsou
blízkostí smrti více či méně zasaženi. Hospic jim poskytuje odborné
poradenství, neomezené návštěvy (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), duchovní
nebo psychologickou pomoc. Za úhradu jim nabízí ubytování v pokoji nemocného a stravování.
V neposlední řadě jim pracovníci hospice poskytují osobní blízkost a ukazují jim postupy odborné péče
o nemocného.
Pozůstalí
Pokud mají pozůstalí zájem, hospic s nimi zůstává i nadále v kontaktu. Oslovuje je písemnou formou, pořádá
pravidelná setkání a svépomocné skupiny. Je také otevřený osobním návštěvám, snaží se pomoci pozůstalým
vyrovnat se se smrtí jejich blízkých, dává jim prostor, aby mohli svoji bolest, další silné prožitky a emoce sdílet
s někým z hospicového týmu.
Osoby pečující o své blízké v domácím prostředí
Ti, kdo pečují o své blízké v domácím prostředí, zvláště
pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu nemocného,
nebo když se vrací ze zařízení do domácího prostředí
apod., potřebují být vybaveni informacemi a praktickými
dovednostmi, aby se mohli o nemocného správně
postarat i doma. Za účelem jejich podpory provozuje
hospic poradnu s půjčovnou zdravotnických pomůcek.
Nemocní mohou nově využít Mobilní hospic Anežky
České a Ambulanci paliativní péče a léčby bolesti.
Rozhovor s pacientkou
Široká odborná i laická veřejnost
Zájemci o hospicovou péči z řad odborníků, studentů, zakladatelů a pracovníků nově
vznikajících hospiců aj. mohou získat potřebné vědomosti, informace i praktické dovednosti
v hospici při stážích, praxích, školeních a exkurzích. Hospici tato otevřenost při předávání
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zkušeností nabízí zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče a je mu povzbuzením k další
činnosti.
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Před 15 lety byl přijat do hospice první pacient
8. prosince 2010 uplynulo patnáct let od otevření
prvního českého hospice v Červeném Kostelci,
Hospice Anežky České. Požehnaná myšlenka několika
odvážných houževnatých lidí, kteří stáli na počátku
hospicového hnutí, se uskutečnila a zásadně změnila život
nemocných v závěru jejich života, změnila přístup a kvalitu péče o těžce nemocné. Za
období patnácti let posloužil Hospic Anežky České více než pěti a půl tisícům nemocných
a co více, v ČR vzniklo dalších 15 hospiců.

15 LET

K významnému jubileu byla uspořádána mediální prezentace Hospice
Anežka České v návaznosti na činnost Oblastní charity Červený Kostelec.
Prezentace se účastnily významné osobnosti, které se zasloužily o vznik
hospice a stály na samém počátku, MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka
hospicového hnutí, RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní charity Hradec Králové,
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec, MUDr.
Oslava 15. výročí hospice
Jan Král, primář Hospice Anežky České, zaměstnanci a další osobnosti
veřejného života. Slavnost se nesla v duchu vděčnosti a poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
a podílejí na poskytování kvalitní hospicové péče v tomto zařízení.
Při následném neformálním setkání - happeningu ožil hospic bohatou účastí pozůstalých a zájemců z blízkého
i vzdáleného okolí. „Snažili jsme se přítomným ukázat, že hospic není domem smutku, ale že zde bývá velice
pěkná a radostná atmosféra,“ říká vrchní sestra Petra Nováková. Výrazem „Nevšední tváře radosti“ bylo
zpřístupnění putovní výstavy 60 fotografií dvou autorů – Hannah Bartikové a Luboše Tona, která zachycovala
obyvatele současných hospiců v kontaktních situacích. Při vstupu si vyzkoušely děti i někteří odvážní dospělí
symbolický „výstup po schodech do nebe“- výstup po provazovém žebříku do prvního patra hospice. Účastníky
čekalo ve stáncích na terase bohaté občerstvení a také vánoční trhy, které připravili zaměstnanci a dobrovolníci.
Děti si mohly ve tvořivé dílně zimní zahrady připravit svůj výrobek a návštěvníci z řad pozůstalých poseděli při
čaji a zákuscích v čajovně.
Oslavy byly završeny benefičním koncertem Jana Matěje Raka, kdy zazněl virtuosní Ježkův
Bugatti-step, slavné i méně známé foxtroty a blues i množství méně známých informací
o legendárním skladateli Jaroslavu Ježkovi a jeho životě. Benefici podpořila zdvojnásobením
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výtěžku Nadace Divoké husy a řada firem.
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Život a péče v hospici očima lékaře
MUDr. Marie Matysková
Kdy může hospic poskytnout komplexní služby
Hospicový tým, který sestává z lékařů, zdravotních sester, sociálních
pracovníků, psychoterapeutů, osob pečujících o duchovní život i dobrovolníků, je
připraven pomoci těžce nemocným zachovat kvalitu života a naplnit komplexní potřeby
nemocného i jeho pečující rodiny. Aby bylo možné tyto cíle splnit, je třeba si
Ošetřovatelka při práci
uvědomit důležitost včasné spolupráce zdravotníků i nemocných a jejich
rodin. „Akutní“ žádost o příjem na lůžko z důvodu terminální péče (která
nakonec trvá třeba jen několik dní - někdy i hodin, protože pacient přichází
pozdě) je často důsledkem nedostatečné komunikace lékařů s nemocným
a rodinnými pečovateli.
V poslední době se stále častěji stává, že pacient a jeho rodina vyhledá naše
služby až „na poslední chvíli“- to je v době, kdy už jen stěží můžeme nabídnout
komplexnost poskytované péče. Pro všechny zúčastněné strany je dobré
a výhodné, aby byl včas zhodnocen stav pacienta, on i jeho rodina byli
dostatečně informováni o možném nebo očekávaném průběhu nemoci
a nabídnuty možnosti tzv. paliativní péče, která může být poskytována
různými formami hospicové péče. Jednou z nich je pobyt na lůžku v hospici
a další možností je využití domácí hospicové péče, případně služby, které
poskytují ambulance paliativní onkologické péče.
Určitou roli v prodlevách se zahájením paliativní péče hrají také zkreslené představy o hospici. Tzv. mýtů je mezi
lidmi i zdravotníky stále ještě hodně. Nejčastěji se setkáváme s představou, že v hospici se „jenom umírá“, „není
odtud cesta zpět“. Podle statistických údajů se až 25% pacientů vrací domů. Jde většinou o pacienty, u kterých
jsou zvládnuty bolesti, vyřešen akutní zdravotní stav a sociální situace. Po vyřešení obtíží je návrat do domácí
péče možný a žádoucí.
Dalším mýtem je představa, že místa v hospici jsou dlouhodobě obsazená a čekací doby jsou až několik měsíců.
Odpověď je jasná, čekací doby u nás pro indikované terminální pacienty v podstatě nemáme.
Víme, že pacient potřebuje naši pomoc velmi brzy, zvlášť když přichází z domova, kde pečující
osoby nejsou schopné, ani při nejlepší vůli, zvládnout příznaky jako je nechutenství, zvracení,
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bolesti, dušnost, neklid apod. Mnohdy přijímáme pacienta ještě týž den, kdy se ohlásí,
případně do několika dnů.
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Další mylnou představou, se kterou se setkáváme, je obava:
„Nemůžeme si pobyt v hospici finančně dovolit.“ Platby pro pacienty
jsou určovány podle mnoha kritérií. Naše sociální pracovnice ještě před
přijetím pacienta často vysvětluje rodinám možnosti úhrady péče i jejich výši.
Nikdy ale není překážkou přijetí nedostatek finančních prostředků pacienta
a jeho rodiny. V odůvodněných případech můžeme platby významně zredukovat.
Tedy peníze nejsou primárně překážkou hospitalizace.
O možnostech paliativní péče může být nemocný informován nejrůznějšími způsoby: onkologem,
praktickým lékařem, pracovníky agentur domácí zdravotní péče. Pokud tato spolupráce s praktickým lékařem
není z jakéhokoli důvodu možná, poskytuje naše zařízení informační servis na webových stránkách
www.hospic.cz nebo formou telefonických konzultací. Pečující rodina se dozví, jaký je postup při přijetí pacienta
do hospice i další praktické informace.
Standardy kvality sociálních služeb
Ing. Jana Ungrová
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 vyhodnocujeme a upravujeme podle požadavků standardů kvality sociálních
a zdravotnických služeb a požadavků klientů.
Zdravotní a ošetřovatelská péče
Petra Nováková, vrchní sestra
Vrchní sestra s pacientkou
Sestry a ošetřovatelé pečují o nemocné a jejich blízké
osoby s trpělivostí a hlubokým lidským přístupem.
Mnohdy zůstávají v hospici pro útěchu a povzbuzení doprovázejících i nad rámec pracovního času. Podporou
personálu v řešení konkrétních situací je možnost sdílení problémů s ostatními kolegy
a pravidelná supervize. Povzbuzením jsou pro nás četné děkovné dopisy od pozůstalých. Pro
zpříjemnění pracovního prostředí jsme nakoupili za finanční prostředky od dárců nové židle
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na sesternu v 1. patře a menší židličky na sesternu v přízemí. Obě pracoviště byla vybavena
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moderními dávkovači na hygienickou dezinfekci rukou a regenerační
tekuté mýdlo.
Pro zkvalitnění péče na oddělení jsme opatřili nové infuzní stojany,
chodítko pro pacienty a dávkovače vůně na pokoje. Ostatní akce uvádí vedoucí
provozu Mgr. Petr Černý. O estetickou stránku společných prostor se ve svém
volném čase stará jedna z našich zdravotních sester. Personál postupně z vlastní
iniciativy vyčistil květiny napadené škůdci v zimní zahradě.
V říjnu se velká část personálu zúčastnila konference světového dne hospiců a Celostátní konference Charity
České republiky v Jihlavě. Vzdělávali jsme se v oblasti komunikace, rehabilitace, řešení konfliktních situací
a podobně. Zdravotní sestry se školily na odborných seminářích ošetřování invazivních vstupů a léčba
chronických ran. Aktivně přednášely na kurzech Domácí hospicové péče v edukačním středisku Háčko.
V prosinci jsme oslavili 15. výročí otevření hospice společně připravovaným happeningem pro laickou i zdravotnickou veřejnost.
Všem spolupracovníkům bych chtěla poděkovat za profesionální a zároveň lidský přístup při zvládnutí
náročných služeb a za další činnosti, které pro hospic vykonávají dobrovolně. Chtěla bych je také povzbudit do
další práce.
Kapacita zařízení je 30 lůžek pro nemocné a 14 lůžek pro doprovázející. Ubytování doprovodů je možné též
v „Háčku“ – dalším středisku Oblastní charity Červený
Administrativní práce vrchní sestry
Kostelec. Zde jsou ubytováni též účastníci kurzů.
Počet nemocných:
V průběhu 15-ti let provozu hospice posloužil odborný
personál doprovázením 5 601 nemocným a jejich rodinám
v těžkém období jejich života. V roce 2010 poskytl péči 374
pacientům.
Průměrný věk pacientů: 73 let
Průměrná obložnost: 84,13%
Procento opakovaných pobytů: 7,22%
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Zastoupení pacientů z krajů:
Největší zastoupení pacientů bylo z kraje
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Královéhradeckého a Pardubického, ale přijímáni byli pacienti i z kraje
Středočeského, Libereckého, Olomouckého a z Prahy.
Údaje o platbách a další praktické informace jsou shrnuty v dokumentu:
Informace před přijetím viz www.hospic.cz nebo na vyžádání v recepci hospice.
Počet nemocných v hospici
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Zátiší v Hospici

Každodenní péče o pacienty
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Spektrum diagnóz
Zpracovala Hana Gottsteinová, zdravotní pojišťovny, fundraising, P.R.

Onkologické DG
Zhoubné novotvary rtu, dutiny ústní a hltanu
Zhoubné novotvary trávícího ústrojí
Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů
Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky
Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže
Zhoubné novotvary mezoteliální a měkké tkáně
Zhoubné novotvary prsu
Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů
Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů
Zhoubné novotvary močového ústrojí
Zhoubné novotvary oka, mozku a jiných částí centrální nervové soustavy
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Peče o pozůstalé
Zdeňka Kafková, sociální pracovnice
Do mé práce, kromě péče o pacienty, patří také péče o pozůstalé.
Pozůstalým nabízím účast ve svépomocné skupině. Je to forma posezení
s možností sdílet s ostatními ve stejné situaci svůj zármutek, své prožitky apod..
Další formou péče o pozůstalé je pozvání na setkání pozůstalých, tzv. „Zápis do
Knihy živých“. Za zemřelé je v daném období sloužena mše svatá a po ní je pozůstalým nabídnuto
přátelské posezení s občerstvením. Tato setkání v roce 2010 byla tři a zúčastnilo se jich 130 pozůstalých.
S těmito lidmi se ráda setkávám. Vracejí se už trochu s odstupem k tomu, co prožili a sdílejí se o své prožitky po
ztrátě svého blízkého.
Vždy mě mile překvapí, když přijedou ti, kteří nestihli navštívit svého blízkého a chtějí se podívat, kde prožil své
poslední dny.
Profesionální setkávání ve svépomocných skupinách a při sekávání pozůstalých se u některých proměnilo
v přátelství. Smysl své práce vidím i v tom, že své zkušenosti z této oblasti mohu předávat při vzdělávacích
seminářích na Háčku.
Významné změny v provozu hospice
Mgr. Petr Černý, vedoucí provozu hospice
Během uplynulého roku 2010 byly v rámci zlepšování kvality provozně technického zázemí hospice
provedeny kromě běžných oprav následující významnější
Zimní zahrada
akce:
Oprava centrálně řízených hodin.
Do oddělení v 1. patře hospice zakoupena mikrovlnná trouba.
V pacientských pokojích vyměněny původní vodovodní
baterie za pákové.
Zhotoveny nové potahy křesel v odpočinkových koutech
a nové podušky na židle v čajovně hospice. Pomocí modemu
umožněno internetové připojení do dvou
pacientských pokojů. V přízemí hospice
vybudována čajová kuchyňka pro dopro30
vody a návštěvy nemocných. V hospicové
kuchyni rozšířena kapacita a pořízeno
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potřebné vybavení pro širší okruh strávníků z okolí. Do prádelny
zakoupena, díky finančnímu daru Výboru dobré vůle - Nadace Olgy
Havlové, elektrická velkokapacitní sušička Primus T11.
Rozšířeny prostory místnosti posledDobrovolnice pečující o květiny
ního rozloučení, kde byla nainstalována
též klimatizace.
V červenci a srpnu zhotoveny chybějící sítě proti hmyzu
do dveří a oken pacientských pokojů.
V průběhu září vybudovány nové personální šatny v suterénu hospice.
V listopadu rozšířena parkovací plocha za hospicem.
Zprovozněn příjem veškerého dostupného televizního digitálního signálu.
V přízemí vybudována hovorna pro diskrétní rozhovory s hospicovým lékařem, nebo knězem.
V rámci obnovy vybavení pacientských pokojů zakoupena z daru městyse Velké Poříčí nová křesla.
Z darů našich spokojených klientů bylo zakoupeno půlkruhové chodítko
pro pacienty a do sesterny nové židle a radiomagnetofon.
Dobrovolnictví
Hana Tošovská - koordinátor dobrovolníků
Proč hospic používá služeb dobrovolníků? Jakou práci zde zastávají?
Dobrovolníci jsou součástí hospicového týmu. Svojí činností se podílejí na chodu hospice a přispívají ke
zkvalitnění služeb. Jsou to většinou obyvatelé Červeného Kostelce a okolí. Do hospice docházejí většinou 1x
týdně na několik hodin, aby zde bez nároku na odměnu pomáhali.
Zaměstnanci hospice si nedovedou svoji práci a péči o pacienty bez dobrovolníků představit.
Mezi jejich hlavní činnosti patří - návštěva nemocných, obsluha v čajovně, služba v recepci, zalévání květin, péče
o okrasné ptáčky, šití a spravování prádla, sečení trávy, péče o venkovní rostliny, administrativní práce apod.
Jako malé poděkování jsme v roce 2010 pro dobrovolníky připravili volné vstupné na divadelní
představení Lucerna v přírodním areálu, na koncert Jaroslava Svěceného, který se konal
v rámci prodejní výstavy „Šikovné ruce pro hospic 2010“. Koncem roku jsme zorganizovali
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výlet do adventně vyzdobených Ratibořic a setkání dobrovolníků s vedením oblastní charity.
Všem dobrovolníkům ze srdce děkujeme!
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Vítáme do našich řad nové dobrovolníky. Chcete-li se zapojit do této
smysluplné činnosti, přijďte mezi nás.
Pokud se rozhodnete pro dobrovolnictví u nás,
můžete mě kontaktovat a já Vás budu informovat o dalších podrobnostech. Vítáni jsou
dobrovolníci z řad mládeže.
Kontakt: tel. : 491 467 030,nebo e-mail: tosovska@hospic.cz
HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ - DALŠÍ ČINNOST
Edukační program
Ing. Jana Ungrová, pracovnice pro vzdělávání a stáže
Nedílnou součástí Hospice Anežky České je od jeho
založení i edukační program.
Vzdělávání laické i odborné veřejnosti, předávání informací a zkušeností všem zájemcům o problematiku
hospicové péče se stalo v uplynulých létech dobrou tradicí
našeho hospice.

Pomoc dobrovolníků
Péče o pacienty
15
Péče o květiny
4
Služba v recepci
12
Služba v čajovně
11
Šití a opravy
2
Ostatní
9
53
Celkem

Předávání služby

Exkurze
V roce 2010 navštívily náš hospic malé i větší skupinky
zájemců o prohlídku hospice - exkurze. Nejčastěji se
jednalo o studenty zdravotních a sociálních škol, absolventy rekvalifikačních kurzů a o pracovníky z nejrůznějších sociálních zařízení. Celkem to bylo 581 osob. Návštěvníci měli možnost seznámit se v rámci prohlídky
s myšlenkou hospicové péče, holistickým přístupem ke klientům a s nabízenými službami v našem zařízení.
Rodinným příslušníkům, blízkým osobám našich klientů i klientům samotným nabízíme možnost prohlídky
zařízení před nástupem do hospice.
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Stáže
Také v roce 2010 k nám přicházeli studenti a zájemci o hospicovou péči, aby v našem zařízení
absolvovali odbornou stáž. Stáže se celkem zúčastnilo 83 osob, které odpracovaly v hospici
516 dní, tj. 4 128 hodin. Jejich pomoci si nesmírně ceníme, neboť vnášejí do zaběhlé praxe
nové podněty a poskytují nám zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče v našem zařízení.
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Půjčovna pomůcek
Mgr. Lenka Litomiská, Mgr. Petr Černý - vzdělávání a stáže (v roce
2010)
Péče o nemocného v domácím prostředí je pro blízké a příbuzné snazší, pokud
mají k dispozici vhodné léčebné a kompenzační pomůcky. Také pro samotného
nemocného je pak péče kvalitnější. V hospicové půjčovně máme široké spektrum pomůcek,
které si klienti mohou ve všední den mezi 8.00 a 14.00 hod. přijet zapůjčit. Největší zájem je o elektrické
polohovací postele, oxygenátory, pojízdné a pevné WC a mechanické vozíky. V roce 2010 jsme zapůjčili 122
klientům celkově 164 různých pomůcek. Klienti hradí za zapůjčení pomůcky denní sazbu stanovenou dle její
pořizovací ceny, aktuální ceník a seznam pomůcek naleznete na http://www.hospic.cz/pujcovnapomucek.html.
Sociální poradenství
Mgr. Lenka Litomiská, Mgr. Petr Černý - vzdělávání a stáže (v roce 2010)
Je Váš rodinný příslušník vážně nemocný? Máte obavy, jak péči o něj zvládnete? Vrátil se Vám někdo z rodiny
z nemocničního prostředí a potřebujete poradit co dál? Pracovníci hospice Vám rádi poskytnou informace
o možnostech pomoci a podpory, praktické rady týkající se ošetřování nemocného v domácím prostředí či
kontakty na zdravotnická či sociální zařízení v okolí Vašeho bydliště.
Kavárna a čajovna
V hospici nabízíme příjemné posezení nad dobrou kávou
a voňavým čajem nejen pro nemocné a jejich příbuzné, ale
i pro širokou veřejnost. Příjemnou obsluhu zajišťují pracovníci hospice a dobrovolníci. (tel.: 491 467 048).
Prodejna s levnými oděvy
V rámci charitní prodejny nabízíme levné oděvy dovážené
z Německa a Švýcarska. Dále zde nabízíme možnost
kopírování dokumentů do velikosti A3. Zisk z této prodejny
je určen k podpoře hospicového oddělení. Adresa
prodejny: ulice 17. listopadu (vedle jídelny Zlatý klíč),
Červený Kostelec.

Rozhovor s doprovázející
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HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ - PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Počet pracovníků v přímé péči k 31. 12. 2010
Profese

Počet Přepočtený
osob počet úvazků

Sociální pracovnice
1
Pracovníci sociální péče (ošetřovatelé)
17
Vrchní sestra
1
Staniční sestra
1
Zdravotní sestry
13
Lékaři
3
Počet pracovníků ostatních
Uklízečky
3
Pradlena
1
Technik, řidič, údržbář
4
Vedoucí kuchyně, kuchařky a pom. síly 10
THP pracovníci
1
Celkem
56

1
15,3
1
1
10,76
1,90
1,61
1
4,5
10
1
49,07

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ - FINANCOVÁNÍ
Dárcovství
Eva Wagenknechtová, vedoucí fundraisingu a P.R.
Dovolte, abychom upřímně poděkovali za důvěru všem dárcům
Sociální pracovnice
a
podporovatelům Hospice Anežky České. V Červeném Kostelci
zápis do “Knihy živých”
byl před 15 lety otevřen první český hospic, Hospic Anežky
České, a tím se započala nová éra v kvalitě péče o terminálně nemocné. Realizace tohoto projektu je možná
právě díky vám, kteří neúnavně své prostředky opakovaně věnujete na podporu našich nemocných. Pracovníci
hospice přijali poslání chránit zájmy těžce nemocných, těch, kteří nemají sílu ani možnost se svých práv na péči
dovolávat. Po řadu let usilují o to, aby konec lidského života byl jeho pozitivním a důstojným završením, a to za
předpokladu profesionální léčby bolesti, tlumení dalších příznaků onemocnění a za předpokladu, že nemocný
nebude v osamocení bez zájmu ze strany jeho okolí. Hospicová péče není péčí nadstandardní
s přepychovou vybaveností, jedná se především o vytvoření co nejpřirozenějších podmínek
pro
těžce nemocné a o vyjádření lidskosti trpícímu člověku. O to vše usilují lidé v hospici
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společně s vámi.
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Provoz hospice je pouze z části hrazen zdravotními pojišťovnami
a státními dotacemi. Přispívají také města a obce. Část nákladů,
zhruba 10%, hradí sami uživatelé. To všechno dohromady však stále
nestačí pokrýt všechny potřebné náklady. Proto je provoz závislý na
finančních příspěvcích firem a jednotlivců.
Níže je uveden přehled firem, fyzických osob, měst a obcí, které svým příspěvkem
uhradily významnou část provozních nákladů.
Mnoho dalších finančních, věcných i duchovních darů, které jsme v
roce 2010 obdrželi od našich příznivců, jsou v úhrnu také významnou
pomocí, ale není možné je všechny uvádět jmenovitě.
Zapojit se do dárcovství je možné i přes internetové stránky (systém
Pay Sec), kde si dárce může stáhnout i darovací smlouvu.
Všem dárcům a podporovatelům srdečně děkujeme!
Jaroslav Svěcený
uděluje ceny
Dotace a příspěvky 2010
Zpracovala Ing. Jana Řezníčková
Nedílnou součást rozpočtu hospice tvoří
Dotace a příspěvky v roce 2010
dotace, granty od institucí. V následujícím
instituce
účel
přehledu uvádíme největší podporovatele
provozní dotace
MPSV
hospicové
péče formou dotací, příspěvků
provozní dotace - odborná poradna
MPSV
a sbírky.
Královéhradecký kraj
provozní dotace, Šikovné ruce pro hospic
Pardubický kraj
Tříkrálová sbírka

provozní dotace
klimatizace do místnosti posledního rozloučení
část elektrické sušičky, příslušenství

Nadace Olgy a Václava
Havlových VIZE 97

elektrická sušička

ČEPS, Praha

skříňky do šatny zaměstnanců

FSFŽP (OP ŽP)

solární systém na ohřev TUV a vytápění sušárny

Nadace Dobré dílo sester
sv. Karla Boromejského

oxygenerátor, dekubitní matrace

Přehled nejvýznamnějších dárců
Za rok 2010
Zpracovala Mgr. Ludmila Štěpánová,
fundraising a P.R., databáze

ť AES BOHEMIA s.r.o., Planá nad Lužnicí
ť AG MAIWALD a.s,
tiskárna, zátěžové PVC do šesti pokojů v přízemí
Litomyšl ť AGRIS s.r.o.,
Nadace Divoké husy
hospice, dva stolečky a šest židlí, oxymetr
Němčičky u Židlochovic
Nadace Umění pro zdraví výtvarné potřeby pro Velikonoční výstavu
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ť ČEPS a.s., Praha 10 ť
KAMAT s.r.o., Nové Město nad Metují ť KAN 7 s.r.o., Praha 2 ť PRAŽSKÉ SILN.
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a VODOHOSP. STAVBY a.s., Praha 10 ť SAAR GUMMI CZECH s.r.o.,
Červený Kostelec ť SKF LOŽISKA a.s., Praha 7 ť
ALINA s.r.o., Praha 4 ť AMMANN Czech Republic a.s., Nové Město n.
Met. ť AUTOKOLA s.r.o., Vlachovo Březí ť Bálek Jaroslav JUDr., Trutnov ť
BATIST s.r.o., Červený Kostelec ť BSB spol. s r.o., Broumov ť BUREŠ ART s.r.o.,
Horní Radechová ť CEGELEC a.s., Praha 4 ť COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
Praha 2 ť COTRING s.r.o., Praha 1ť ČESKÝ MÁK s.r.o., Praha 4 ť DAMA s.r.o., Praha 10 - Dolní Měcholupy ť
DAMAN, spol.s r.o., Ostrava ť DOMY s.r.o., Praha 1 ť EKO - ŠIMKO s.r.o., Náchod ť ENERGOLAND spol. s r.o.,
Srnojedy ť ESATRADE s.r.o., Praha 10 ť ESCAD TRADE s.r.o., Praha 10 ť FALTA s.r.o., Náchod ť FALTUS JOSEF
SIGAS, Česká Třebová ť Farní sbor českobrat. evangel.církve, Hradec Králové ť FELIX a spol. advokátní
kancelář, s.r.o., Praha 5 ť FLUX spol. s r.o., Praha 5 ť HAIVA Tasovice s.r.o., Hodonice ť HNG - CZECH
s.r.o.,Hradec Králové 4 ť CHESTERTON ČR s.r.o.,Telč ť CHIPITA CZ s.r.o. ,Praha 4 ť IMUNOTOP CZ s.r.o.,
Litomyšl ť INTERMARKET s.r.o., Praha 4 ť ISOLIT BRAVO, spol.s.r.o., Jablonné nad Orlicí ť IVECO CZECH
REPUBLIC, a.s., Vysoké Mýto ť JLV a.s., Praha 4 ť KASTT s.r.o., Hradec Králové ť LDM servis s.r.o., Česká
Třebová ť LINDNER ODLITKY s.r.o., Hradec Králové ť LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s.,Lužany u Jičína ť
MARATHON spol. s r.o., Hostinné ť METROSTAV a.s., Praha 8 ť MLÝN JANDEROV s.r.o., Chrudim II ť
NOVOPOL a.s.,Velký Třebešov ť NTC Stav.technika spol.s.r.o., Nové Město nad Metují ť OKI SYSTEMS (Czech
and Slovak) s.r.o., Praha 8 ť PRAGON s.r.o., Praha 12 ť PROFIN PLASTY s.r.o., Miletín ť RAIFFEISEN STAVEBNÍ
SPOŘITELNA s.r.o., Praha 3 ť RCD Radiokomunikace s.r.o., Pardubice - Staré Hradiště ť REGIO, projekt. ateliér
s.r.o., Hradec Králové 2 ť ROCKMORE s.r.o. Praha 517 ť Sbor církve bratrské, Česká Skalice ť Sbor církve
bratrské, Náchod ť SERVISBAL OBALY s.r.o., Dobruška ť SCH STAHL TRADE s.r.o., Praha 2 ť SUDOP PRAHA
a.s., Praha 3 ť SUPERDISKONT s.r.o., Praha 4 ť TECAM spol. s r.o., Hradec Králové ť VELKOOBCHOD VZV s.r.o.,
Hradec Králové ť VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY s.r.o., Červená Voda ť YATE s.r.o., Hradec Králové ť
Individuální dárci
ť Foltová Milada, Hradec Králové 2 ť Hartman Jiří, Lázně Bělohrad ť Linek Josef, Machov ť Němec Jiří,
Praha 5 - Radotín ť Poláček Martin, Hradec Králové ť Vančura Dalibor, Nymburk ť Vošický Rudolf, Lukavec
ť
ť Bílek Josef, Stará Paka ť Boučková Ivana MUDr., Praha 9 ť Brahová Hana, Vysokov ť
Burian Jan, Chleny ť Cacková Marie, České Heřmanice ť Dandová Magdaléna, Praha 8 ť
Dědourková Tatiana, Pardubice ť Demeter Josef, Sušice ť Didunyk Vít, Praha 10 ť Doležal
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Petr, Lety u Dobřichovic ť Doležalová Věra, Trutnov ť Dostálová Iva MUDr., Libčany ť
Filáčková Hana, Hradec Králové ť Gabrielová Ludmila, Praha 5 ť Hájková Ivana Ing., Praha 3
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ť Havelka Jan, Zábřeh ť Havránková Blanka, Náchod ť Heligrová
Milada, Praha 9 - Střížkov ť Holečková Šárka, Hradec Králové ť
Hosnedl Pavel, Kladno ť Houška Josef, Praha 3 ť Hrdinová Helena
MUDr., Praha 2 ť Jakubcová Blanka, Praha 8 ť Jermanová Radmila, Ústí nad
Labem ť Kočvara Lubomír, Praha 7 ť Koch Michal, Praha 4 ť Koláček Kryštof,
Hradec Králové ť Kollert František, Červený Kostelec ť Kopecký Jaromír MUDr.,
Police nad Metují ť Králová Eva ť Kvapil Miroslav, Hradec Králové 2 ť Kytler Jiří, Nová Paka ť Laboutková
Magdalena, Psáry - Dol. Jirčany ť Libánský Václav, Praha 4 ť Marková Zdeňka, Semily ť Mátl Zbyněk, Praha 7
ť Michálková Helena, Kyselka ť Nováková Jana, Rudná ť Novotná Božena, Praha 4 ť Novotná Helena, Praha
7 ť Pečený Štěpán ť Pincová Jana, Chomutov ť Porkertová Věra, Hradec Králové ť Poulová Jana, Černošice
ť Puschmann Lukáš, Trutnov ť Rudolfová Jiřina, Červený Kostelec ť Rydlo Jan, Čelákovice ť Sedláčková
Radmila MUDr., Náchod ť Seifertová Lenka, Beroun - Město ť Schweizer Rolf, Náchod ť Snášelová Vladimíra
MUDr., Nové Město nad Metují ť Steiner Markus, Lázně Bělohrad ť Stieber Vojtěch, Praha 8 ť Šeremeta
Marek, Teplice ť Šetřilová Marie, Hradec Králové 3 ť Šidák Ladislav, Hronov ť Šír František ť Štědra
Jaroslav, Polevsko ť Štěpánková Markéta, Praha 2 ť Tichý Jan, Hronov ť Toman Kamil, Hradec Králové ť
Tošovský Josef, Opočno ť Vaníček Miroslav, Praha 10 - Dolní Měcholupy ť Waberžinková Ilona a Lucie ť
Wágner Jan, Praha - Horní Počernice ť Waszniowski Libor ť Zatloukal Petr, Liberec ť Zítka Josef, Česká
Čermná ť
Nadace a občanská sdružení
ť ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha 8 ť Občanské sdružení onkologických pacientů LIGA PROTI RAKOVINĚ, Náchod
ť Nadační fond na podporu zdravotnictví ť
ťFarní Charita Třebechovice pod Orebem ť Občanské sdružení Fórum dárců DMS HOSPICCK, Praha 1 ť
NADACE VIA, Praha 1 ť Nadační fond nadaných, Jablonné nad Orlicí ť
Příspěvky měst a obcí
ČERNILOV ť ČERVENÝ KOSTELEC ť HRADEC KRÁLOVÉ ť JAROMĚŘ ť NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ť PRAHA
9 ť SKALICE (u Smiřic) ť
BAŠNICE ť BATŇOVICE ť BENÁTKY (u Smiřic) ť BOHUSLAVICE NAD METUJÍ ť BOLEHOŠŤ
ť BROUMOV ť BÝŠŤ ť ČERNČICE ť ČERNOŽICE ť ČESKÁ SKALICE ť ČESKÉ MEZIŘÍČÍ ť
DOBŘENICE ť DOLANY ť DOLNÍ OLEŠNICE ť DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ť HAVLOVICE
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ť HORNÍ RADECHOVÁ ť HOŘICE ť HRÁDEK NAD NISOU ť HRONOV ť CHLUMEC NAD
CIDLINOU ť JÁSENNÁ ť JIČÍN V KOLÍN ť KRAMOLNA ť KUTNÁ HORA ť LIBŇATOV ť
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LIBRANTICE ť MACHOV ť MEZIMĚSTÍ ť NÁCHOD ť NEDĚLIŠTĚ ť
NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU ť NOVÝ BYDŽOV ť NOVÝ HRÁDEK ť
POLIČKA ť PRASKAČKA ť PROVODOV-ŠONOV ť RASOŠKY ť
ROUDNICE (u H.Králové) ť RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ť RUDNÍK ť RYCHNOV
NAD KNĚŽNOU ť STUDENEC ť SVOBODA NAD ÚPOU ť ŠPINDLERŮV MLÝN
ť TEPLICE NAD METUJÍ ť TRNOV ť TRUTNOV ť TŘEBECHOVICE POD OREBEM ť
ÚPICE ť ÚSTÍ NAD ORLICÍ ť VAMBERK ť VELKÉ PoŘÍČÍ ť VELKÉ SVATOŇOVICE ť VÍCHOVÁ NAD JIZEROU ť
VYSOKOV ť
Dárci věcných darů
Konečný Ivo, Liberec ť Dědourková Tatiana, Pardubice ť Gemeindehaus Küsnacht, Schweiz ť Výbor dobré
vůle, Praha ť VEBA, textilní závody, a.s., Broumov ť BATIST s.r.o., Červený Kostelec ť Manželé Čepelkovi,
Červený Kostelec ť
Borek Václav, Tišnov ť Ludvík Pavel, Dolany ť STUHA a.s., Dobruška ť Diecézní charita Hradec Králové ť
Kejzlarová Jana, Červený Kostelec ť Plný Miloš, Náchod ť Diecézní katolická charita, Hradec Králové ť
NADACE PRECIOSA, Jablonec nad Nisou ť Knihkupectví Horová a Maur, Náchod ť Papírnictví IVÍN, Červený
Kostelec ť Plný Miloš, Náchod ť Černý Otomar, Náchod ť KONZUM obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí ť
Kožená galanterie, Červený Kostelec ť Papírnictví IVÍN, Červený Kostelec ť Textilní galanterie Hana,Červený
Kostelec ť
Projekt rozmístění pokladniček
V roce 2010 se hospici podařilo umístit osm kasiček na
dobrovolné dary pro provoz a rozvoj služeb Hospice Anežky
České a Mobilního hospice Anežky České. Záměrem je
poskytnout individuálním dárcům z okolních měst a obcí
možnost přispět na péči o těžce nemocné aniž by museli
platit poštovné. Všem dárcům za dobrovolné dary velmi
děkujeme. Jsme vděčni za vstřícný postoj poskytovatelů
prostor k umístění kasiček. V následující
tabulce vás informujeme o umístění
kasiček a výtěžku sbírky.
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Tříkrálová sbírka

Hospic Anežky České
Projekt je součástí veřejné sbírky oznámené Královéhradeckému kraji
pod číslem 13641/VZ/2008.

Vernisáž výstavy

Umístění kasičky
Náchod, Kamenice, čajovna Ariel
Náchod, Plhovská, jídelna Arielka
Náchod, Palackého, knihkupectví Horová-Maur
Česká Skalice, Legionářská, Informační centrum
Česká Skalice, lékárna U Zlatého hada
Nové Město nad Metují, lékárna U Černého orla
Jaroměř, Čs. armády, lékárna U Anděla strážce
Trutnov, Krakonošovo nám., lékárna U Zlaté hvězdy
Celkem

Vybraná částka
3 842 Kč
1 484 Kč
6 170 Kč
264 Kč
1 686 Kč
2 468 Kč
805 Kč
879 Kč
17 589 Kč

Projekt dárcovské SMS
Miroslava Hašková, fundraising a P. R.
Dne 5. 5. 2006 byl zahájen projekt Dárcovská SMS - DMS v rámci veřejné sbírky pro Hospic Anežky České.
Hospici Anežky České bylo v roce 2010 zasláno celkem 5021 DMS a zařízení obdrželo celkem 135 567 Kč!
Prostředky byly využity na opravy prostor hospice, zdravotnický materiál, léky, čistící, úklidové a hygienické
prostředky, pracovní oděvy. Srdečně všem ochotným dárcům děkujeme! Vaše pomoc je velmi potřebná.

Podpořit Hospic Anežky České můžete odesláním SMS:
jednorázově ve tvaru:

DMS HOSPICCK na číslo 87777
Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč.

Děkujeme Vám!

roční podpora ve tvaru:

DMS ROK HOSPICCK na číslo 87777
Při roční podpoře Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.

www.darcovskasms.cz

Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod číslem:
13641/VZ/2008.
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Benefiční akce 2010
Hana Gottsteinová, Miroslava Hašková, Michaela Kasnarová,
fundraising, P.R.
Pro podporu provozu Hospice Anežky České a rozvoje domácí hospicové péče
zorganizoval hospic devět benefičních akcí. Děkujeme interpretům,
návštěvníkům a organizátorům, ale také firmám, které benefice podpořily.
Výsledky přínosu beneficí si můžete přečíst v následující tabulce:
Benefiční akce konané v roce 2010
Název a místo konání akce

Výtěžek

Dárcovská SMS - průběžně zasláno celkem 5 021 DMS

135 567 Kč

Tříkrálová sbírka - leden 2010

116 982 Kč

Velikonoční výstava - leden 2010 výstavní síň Městského úřadu
Červený Kostelec, za podpory Nadace Umění pro život 19. - 26. 3. 2010

89 520 Kč

Benefiční koncert Štěpána Raka - Katedrála sv. Ducha Hradec Králové, pro hospic
zorganizovala Vzdělávací agentura Brána Naděje, Hradec Králové 8. 4. 2010

54 371 Kč

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov, představení Lucerna
přírodní areál Červený Kostelec 24. 8. 2010

23 406 Kč

Vernisáž výstavy soutěže a koncert Jaroslava Svěceného “Šikovné ruce
pro hospic 2010” - výstavní síň MÚ a Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
za podpory Královéhradeckého kraje 8. - 15. 10. 2010

95 280 Kč

2. charitní ples - sokolovna Červený Kostelec 6. 11. 2010

51 703 Kč

Benefiční slavnostní večer prof. Uhlíře v rámci 15. výročí od založení Hospice
Anežky České za podpory Východočeské onkologické nadace 2. 12. 2010

26 198 Kč

15. výročí Hospice Anežky České, happening, mediální setkání, benefiční koncert
kytaristy Jana Matěje Raka, dary firemních dárců, za podpory
Nadace Divoké husy Divadlo J. K. Tyla 8. 12. 2010

546 725 Kč

Hospic Anežky České
Spolupráce s médii
Naše činnost je pravidelně zveřejňována v místním Červenokosteleckém zpravodaji i ve zpravodajích okolních obcí. Pravidelně
dopisujeme do Novin Náchodska, Mladé fronty DNES, Rádia Proglas, Českého
rozhlasu Hradec Králové a místních soukromých regionálních rádií.

Symbolické “Schody do nebe”,
provazový žebřík

Z kroniky
Do hospice přicházejí na stáž různí pracovníci a jeden z nich
dojemně popsal svůj zážitek z prostředí našeho hospice:
„Je to tu jako malá přestupní stanice do nebe, kde lidé
dostávají křídla. Kéž je víc takových lidí, jaké jsem poznal
zde. Trpící člověk zde pozná, že není sám, že láska je
všudypřítomná. Když nadejde čas a má se vzlétnout, nikdo
se již nebojí, protože láska a dobrota lidí mu dala křídla.
Jeden moudrý člověk řekl: Všichni jsme jednokřídlí andělé.
Abychom mohli létat, musíme se obejmout. Kéž všichni
dokáží dát druhým křídla jako vy.„
Jirka
Podávaný nápoj s úsměvem chutná lépe

Patronka Hospice,
sv. Anežka Česká
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Hospic Anežky České
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: http:\\www.hospic.cz
Statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 301, e-mail: wajsar@hospic.cz
Vedoucí provozu: Vratislav Ansorge, tel.: 491 467 044, e-mail: ansorge@hospic.cz
Asistentka ředitele: Marie Vondráčková, 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: Lída Rosová, tel.: 491 467 037, e-mail: rosova@hospic.cz
Sociální pracovnice: Zdeňka Kafková, tel.: 491 467 038, e-mail: social.prac@hospic.cz
Fundraising, P.R.: Eva Wagenknechtová, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz
Pracovník pro vzdělávání a stáže: Ing. Jana Ungrová, 491 610 300, e-mail: ungrova@hospic.cz
Další údaje o zařízení
Právní forma: evidovaná právnická osoba,
IČO: 48623814
Příspěvkové konto na provoz a rozvoj hospice:
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 5000
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Darované obrazy od Taťány Dědourkové

Mobilní hospic Anežky České
Dne 1. října 2010 byl slavnostně otevřen dlouho očekávaný Mobilní
hospic Anežky České, který zajišťuje domácí hospicovou a paliativní
péči u lidí s pokročilými stádii nádorových onemocnění
Poslání
Mobilní hospicová péče poskytuje nemocnému paliativní léčbu,
především léčbu zaměřenou na příznaky a projevy nemoci, nikoliv na její příčiny, a současně se snaží uspokojit
i jeho potřeby psychické, sociální a spirituální. Paliativní péče podporuje život, podporuje kvalitu života. Umírání
a smrt považuje za normální proces. Smrt nepřirozeně neoddaluje, mírní bolest a jiné příznaky nemoci. Nabízí
podpůrný systém umožňující žít plně až do konce. Zahrnuje péči o rodinu nemocného, poradenství, podporu
blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti. Kvalitní péče tedy může zajistit, že umírání
nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a utrpením.
Hospicová péče neprodlužuje klientovi život, pouze zajišťuje jeho lepší kvalitu v závěrečné fázi onemocnění
a pomáhá jemu i celé rodině se s osudem vyrovnat. Pozitivní vliv domova, blízkost příbuzných a přátel vede
k postupnému rozšiřování domácí hospicové péče ve světě i k jejímu rozvoji v České republice
Cílem služby
 umožnit terminálně nemocným lidem být poslední část svého života doma
 chránit důstojnost nevyléčitelně nemocných a poskytovat jim kvalitní služby
 pomoci klientům zvládat bolet a další obtíže spojené s onemocněními vedoucími nezadržitelně ke smrti
 poskytovat oporu nemocnému a pomoc rodinám a blízkým pacienta a to i po smrti pacienta
Podmínky pro přijetí pacienta do péče
 závěrečné stádium onemocnění nebo ukončená aktivní léčba s potřebou symptomatické terapie
(zaměřené na léčbu příznaků)
 informovaný a svobodný souhlas pacienta
 zajištění celodenní péče rodiny nebo jiné osoby
 o přijetí pacienta rozhoduje lékař mobilního hospice na doporučení ošetřujícího lékaře
Činnost
Mobilní hospic nabízí:
 odbornou lékařskou péči
 odbornou sesterskou péči formou návštěvní služby 24 hodin denně
 podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách souvisejících s péčí o umírající
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 podporu a pomoc psychologa nejen pro nemocného, ale také
pro pečující rodinu
 v případě zájmu kontakt s duchovním
 zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
Mobilní hospic nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a v případě zájmu
také duchovního v situaci, kdy si rodina přeje pečovat o vážně nemocného člena rodiny doma ve svém přirozeném prostředí. Smyslem této péče je, aby poslední chvíle člověka nebyly vyplněné utrpením spojeným
např. s bolestí, dušností nebo nevolností, které může umírání doprovázet, ale aby bylo pečováno nejen o tělo,
ale také o ducha, o duši, o vztahy s rodinou, s blízkými, o přijetí sebe sama apod.
Aby tato služba mohla vůbec fungovat, musí na sebe rodina nemocného nebo někdo z blízkých vzít roli
pečovatele se všemi jejími povinnostmi. Pečující však nezastane úplně všechno, a proto na odborné úkony je
vždy k dispozici lékař, všeobecná sestra, sociální pracovník, psycholog nebo duchovní, kteří za nemocným klientem podle potřeby dojíždí. Členové týmu také zaškolují Domácí hospicová péče
členy rodiny v ošetřování a zprostředkovávají zapůjčení zdravotnických a kompenzačních pomůcek.
Mobilní hospic Anežky České poskytuje své služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Kromě plánovaných návštěv členů mobilního týmu mají klienti a jejich rodiny k dispozici číslo pohotovostního telefonu, na které se mohou kdykoliv obrátit s dotazem
nebo prosbou o okamžitou návštěvu.
Od října do konce prosince 2010 poskytl mobilní hospic své služby 15-ti klientům.
Pro zájemce o služby mobilního hospice podáváme informace
na telefonní lince: 491 467 050.
Kde působí náš mobilní hospic
Mobilní hospic Anežky České působí v součinnosti s ambulancí léčby bolesti a má své zázemí
v Červeném Kostelci. Z Červeného Kostelce vyjíždí pečující tým do okolí vzdáleného do 20 km.
Je to hraniční vzdálenost, do které zdravotní pojišťovny hradí náklady spojené s dopravou
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našich lékařů a všeobecných sester.

Mobilní hospic Anežky České
Financování
Mobilní Hospic Anežky České je z části financovaný z veřejného zdravotního pojištění. Malou část nákladů hradí sami klienti. Jedná se
zejména o náklady na pohotovosti našich lékařů, všeobecných sester, práci
sociálního pracovníka, psychologa a některé doplatky za podávané léky.
Dárcovství
Platby zdravotních pojišťoven a uživatelů služeb nestačí pokrýt všechny potřebné náklady. Proto jsme závislí
na finančních příspěvcích od firem a jednotlivců. Každý dar, byť jen malý, je pro nás velkou pomocí. Mobilní
Hospic Anežky České můžete podpořit zasláním libovolné finanční částky na náš účet číslo 8282670227/0100,
v. s. 2500.
Všem Vám upřímně děkujeme
HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ - KONTAKTY
Adresa:
Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Tel.: 491 467 030
Fax.: 491 467 154
e-mail: sekretariat@hospic.cz
web: http:\\www.ochck.cz\domácí hospic

Slavnostní otevření Mobilního hospice

Zástupce ředitele pro ambulantní a terénní služby a vztahy s obchodními partnery:
RNDr. Jan Mach, tel: 491 610 342, email: mach@hospic.cz
Spolupracující lékaři: MUDr. Jan Král, MUDr. Jana Svobodová, MUDr. Marie Matysková,
MUDr. Eva Hůlková: tel.: 491 467 035, email: lekari@hospic.cz
Vrchní sestra: Iva Valerová, tel.: 491 467 042, email: valerova@hospic.cz
Sociální pracovnice: Zdena Kafková, tel.: 491 467 038, email: kafkova@hospic.cz
Psycholog: Mgr. Viktor Polák, email: polak@hospic.cz
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Háčko
CENTRUM VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ
POSLÁNÍ
Centrum Háčko, podporuje svými aktivitami osobnostní rozvoj a vzdělávání
dětí, mládeže a dospělých v Červeném Kostelci a okolí. Vzdělávání je zaměřeno též na pracovníky v sociálních a zdravotních službách.
CÍL
Cíl Centra Háčko je zaměřen na děti, mládež, rodiče s malými dětmi a dospělí v okruhu Červeného Kostelce
a jejich možnost smysluplně trávit volný čas v kontaktu s vrstevníky a lidmi podobného zaměření. Nabízíme
pro ně dostupnou možnost dalšího vzdělávání, společenských a sportovních aktivit. Cílem je také zvýšit
kvalitu sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím certifikovaných kurzů a seminářů s aktuální
tématikou pro zdravotní sestry a pracovníky v sociálních a zdravotních službách ze širokého okolí.
NAŠE ČINNOST
HISTORIE
Oblastní charita Červený Kostelec (tč. Hospic Anežky České) získala do vlastnictví objekt dnešního
Háčka sloučením s Farní charitou Červený Kostelec.
Objekt je zahradní vilou, postavenou v roce 1900
stavitelem Antonínem Zimou, kanovníkem Královéhradecké Kapitoly, která má od počátku charitativní
podtext. Je tvořen dvěma nadzemními podlažími,
podkrovím a suterénem. Vila je dědictvím bratří
Zimových, které bylo předáno římsko-katolickému
dobročinnému ústavu. Od roku 1901 do roku 1950
zde působily řádové setry de Notre Dame (do roku
Cvičení maminek s dětmi
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 dětí, mládeže a rodin - Háčko (zkratka
Hospic Anežky České Červený Kostelec). Od té doby se využívání objektu stále rozvíjí
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za pomoci realizace projektů EU.

Háčko
 V únoru roku 2000, po dílčí vnitřní rekonstrukci, byl otevřen
zbytek objektu, aby sloužil široké veřejnosti města Červeného
Kostelce a okolí.
 V květnu 2004 vzniklo Edukační centrum, využívané ke vzdělávání
veřejnosti a pracovníků v sociálních a zdravotních službách.
 V roce 2005 byla dokončena půdní vestavba za účelem vybudování 6 pokojů s celkovou kapacitou 21
lůžek pro ubytovávání účastníků seminářů, stážistů Hospice Anežky České a i k rekreaci ostatních
zájemců.
 V srpnu 2006 byly po úpravách do budovy přemístěny kanceláře Oblastní charity Červený Kostelec.
 V současné době jsou v Háčku provozovány činnosti zaměřené na volnočasové aktivity pro děti,
mládež a dospělé. Zájemci mohou mateřské centrum, vzdělávací centrum nebo služby (např.
kadeřnictví, masáže apod.). V neposlední řadě zde nabízíme i kvalitní ubytování.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ I DOSPĚLÉ - Mgr. Markéta Šolcová, vedoucí mateřského
centra a volnočasových aktivit
Kroužky v roce 2010
 cvičení rodičů s dětmi
 jazykové kroužky (anglický i německý jazyk)
 hudební kroužky (hra na zobcovou flétnu)
 výtvarný kroužek (keramika)
 dramatický kroužek
 náboženská výuka předškolních dětí
 cvičení pro těhotné
V Háčku ve školním roce 2010/11 provozujeme
zájmové kroužky pro děti i dospělé, na které se přihlásilo celkem 230 osob. Zájem byl především
Výrobky keramického kroužku
o keramický kroužek, výtvarné dílny, dramatický
kroužek, cvičení rodičů s dětmi, cvičení pro těhotné, hra na zobcovou flétnu a náboženství pro předškolní děti. Velmi oblíbené jsou i letní
příměstské tábory. V roce 2010 proběhly 3 turnusy v počtu 90 dětí. V Háčku je možné si také
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zahrát rikoše.

Háčko
MATEŘSKÉ CENTRUM VESELÝ DOMEČEK
Mateřské centrum slouží k setkávání rodičů a jejich předškolních dětí
od 3 měsíců do šesti let. Navštěvují ho převážně maminky s dětmi na
mateřské dovolené. Některé přicházejí pravidelně jednou či vícekrát týdně,
jiné přicházejí pouze tehdy, když je ošklivé počasí, nebo když už děti omrzí jejich
domácí hračky. Větší část návštěvy dětí v mateřském centru je vyplněna volnou
hrou. Každé dopoledne je však v centru přítomna vychovatelka, která připravuje a organizuje činnosti pro děti
a hraje si s nimi.
Co v mateřském centru děláme? polečně zpíváme a tancujeme, učíme se říkanky, malujeme a tvoříme z přírodních materiálů, odpadových materiálů, papíru či látek. Výběr aktivit a jejich rozsah vždy záleží na konkrétním
rozpoložení dětí a jejich rodičů. Menší děti si převážně jen hrají. Děti mají k dispozici skluzavku do bazénku
s kuličkami, kočárky a spoustu panenek, autíček a plyšových zvířátek, malou houpačku, skákací míč a zebru,
dětské knížky a leporela, různé dřevěné hračky a skládačky na rozvoj jemné motoriky, představivosti a zručnosti.
Pro děti předškolního věku pořádáme PRAVIDELNÉ JEDNORÁZOVÉ AKCE, kterých se hojně účastní i se svými
rodiči. Jedná se například o lampiónový průvod, Mikulášskou nadílku, Dětský karneval či Pohádkový les
apod..
Rozhovor s maminkou - klientkou mateřského centra:
1. Jak dlouho a jak často navštěvujete mateřské centrum
Veselý domeček v Háčku?
Už 3. roky, přibližně 2 x týdně.
2. V čem jsou návštěvy mateřského centra pro Vás
a Vaše dítě přínosem? Proč se sem opakovaně vracíte? Je
zde příjemné prostředí, přátelský a kreativní přístup
k dětem, děti se dostanou do kolektivu svých vrstevníků.
Je to také příjemná změna prostředí pro malé děti,
maminky mají možnost sociálního kontaktu.
3. Kterých akcí mateřského centra se Vy i Vaše děti
účastníte nejraději? Cvičení, výtvarné dopoledne, rádi se
Keramický kroužek
účastníme kalendářních akcí jako Svatomartinský průvod
apod., též volnou hernu využíváme.
4. Jste spokojená s fungováním mateřského centra, s otevírací dobou a programem? Pokud
ne, co byste vylepšila a jak?
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Jsem spokojená. Velmi oceňuji flexibilitu otevírací doby přes polední hodiny.

Háčko
Další poskytované služby v Háčku
 Recepce - občerstvení, prodej občerstvení a kosmetických
doplňků, rikoše
 Edukační a vzdělávací centrum
 Společenská místnost pro 50 osob s možností organizování
vzdělávacích aktivit





Rikoše
Kadeřnictví, kosmetika, modeláž nehtů, (v pronájmu)
Masáže
Ubytování - celoroční ubytování je nabízeno v nových jedno, dvou a více lůžkových v podkrovních pokojích
s vlastním příslušenstvím a kuchyňkou o celkové kapacitě je 21 lůžek (včetně přistýlek
na rozkládacích křeslech). Okolí skýtá bohatou možnost turistiky v Jestřebích horách, krásném
podkrkonošském podhůří a návštěvy mnoha historických a zajímavých míst.

Přehled činnosti, účastníků a zaměstnanců
Přehled činnosti, účastníků a zaměstnanců
druh činnosti

vzdělávání
rikoše
ubytování
Mateřské centrum
příměstské tábory
kroužky

počet účastníků/rok

850
180
575
1925
90
140

počet úvazků

pzn.

0,9
0,4
0,4
0,5
0,5
0,3

DPP

Vzdělávací kurzy

DPP
DPP
DPP
DPP

HÁČKO – VZDĚLÁVÁNÍ - Mgr. Marcela Frýbová, vedoucí vzdělávání
Kurzy a semináře pro doškolování zdravotních sester
V roce 2010 uspořádala naše organizace 25 odborných konferencí pro
zdravotní sestry a pro pracovníky sociálních organizací. Těchto seminářů se zúčastnilo 620 účastníků. Semináře jsou ohodnoceny kreditními body České asociace sester, které
sestry musejí získávat v rámci svého celoživotního vzdělávání.
Velký zájem byl o témata zaměřená na komunikaci s klienty i mezi zaměstnanci, na práci
zdravotních sester s umírajícími. Již čtvrtým rokem organizujeme vzdělávání v oblasti první
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pomoci. Tento kurz řeší nové postupy v přednemocniční první pomoci a je o něj stálý zájem.

Háčko
Byl uspořádán také kurz Domácí hospicové péče pro zdravotní sestry,
které pracují v ošetřovatelských službách. Kurz je devítidenní a skládá
se ze dvou bloků teorie (2x 3 dny) a ze tří dnů praxe v hospici. Uskutečnily
se tři běhy tohoto kurzu. Kurz absolvovalo 48 sester z Královéhradecka.
V rámci oslav mezinárodního dne hospicové a paliativní péče pořádá naše
organizace odbornou konferenci, která se tématy svých přednášek týká hospicové
a paliativní problematiky. V roce 2010 se tato konference, s názvem Kvalitní život až do konce, konala 9. října. Se
svými příspěvky vystoupili přední odborníci - MUDr. Marie Opatrná, MUDr. Michal Hrnčiarik, PhDr. Miloslava
Chroboková a MUDr. Jana Svobodová. Konference se zúčastnilo 81 účastníků, především z řad nelékařského
zdravotnického personálu, ale i lékařů a široké veřejnosti.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
V roce 2010 uspořádala naše organizace opět kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurz je
určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností
a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona
č. 108/2006, o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách.
Tento kurz je akreditován MPSV. Kurz absolvovalo 13 účastníků.
Rozhovor s pěti zdravotními sestrami, zaměstnankyněmi Domova důchodců Tmavý Důl, které se účastnily
našich vzdělávacích akcí.
Jak dlouho se zúčastňujete vzdělávacích akcí v Háčku? Které školení se Vám nejvíce líbila a proč?
Na vzdělávací akce chodíme již dva roky. Nejvíce nás zaujala témata: Uspokojování potřeb seniorů včetně potřeb
sexuálních, Komunikace se seniory, První pomoc - velice potřebné pro nás všechny.
Jsou školení přínosem pro Vaši práci a v čem?
Ano, pomáhá nám to v každodenních pracovních činnostech, především ve snazším jednání se seniory, klienty
našeho domova důchodců. Zároveň vedou k zamyšlení, jak a co lépe praktikovat v naší profesi.
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Jak jste spokojená s lektory? Máte nějaký návrh, jak by se dalo vzdělávání v Háčku zlepšit?
S lektory jsme velmi spokojené, jsou na dobré úrovni. Zvláště bychom chtěly jmenovat
p. Mgr. Černého a jeho školení Empatie, umění naslouchat. Návrhy na zlepšení nemáme,
jsme spokojené.

Háčko
HÁČKO - FINANCOVÁNÍ
Činnost v Háčku je z převážné části hrazena z plateb klientů a drobných
dárců. Dalšími významnými přispěvovateli jsou:
MPSV
MŠMT
MPSV a EU (ESF)
ESF a státního
rozpočtu ČR

Dotace a příspěvky v roce 2010
provozní dotace - mateřské centrum
volnočasové aktivity pro děti a mládež
vzdělávání pracovníků sociálních služeb
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů služeb
zaměřených na soc. integraci v regionu sv. Čech

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dobrém fungování činnosti v Háčku, patří naše poděkování.

HÁČKO - KONTAKTY
Háčko je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec.
Adresa:
Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, Tel./fax: 491 465 148, e-mail: hacko@hospic.cz
Zástupce ředitele pro ambulantní a terénní služby a vztahy s obchodními partnery:
RNDr. Jan Mach, tel: 491 610 342, email: mach@hospic.cz
Vedoucí mateřského centra a volnočasových aktivit: Mgr. Markéta Šolcová, tel.: 491 610 312,
solcova@hospic.cz
Postavy Pohádkového lesa
Vedoucí vzdělávání: Mgr. Marcela Frýbová, tel.: 491 610 311,
frybova@hospic.cz
Příspěvkové konto na provoz a rozvoj Háčka:
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 9000
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Mateřské centrum Slůně

Karneval

MATEŘSKÉ CENTRUM SLŮNĚ ÚPICE
Oblastní charita Červený Kostelec otevřela dne 15. 9. 2010 ve spolupráci s Občanským sdružením Slůně a za významné podpory Města
Úpice Mateřské centrum Slůně (MC Slůně).
Centrum v nově upravených prostorách mateřské školy
na Veselce navštěvují hlavně maminky na mateřské dovolené s malými dětmi, ale občas sem zajde také tatínek
nebo babička. Některé maminky sem chodí častěji, jiné
navštíví mateřské centrum jednou či dvakrát do měsíce.
Pokud je venku ošklivé počasí, děti si zde hrají na Orffovy dětské nástroje, zpívají známé písničky, vyrábí z papíru a přírodnin různá zvířátka, učí se říkadla s pohybem.
I když si zde děti většinu dopoledne hrají, každý den je
prostor také na pěknou veršovanou pohádku. O každodenní organizování zábavy nebo činnosti pro děti se
stará paní Kristýna Menšíková, vedoucí MC Slůně.

Mateřské centrum Slůně je střediskem
Oblastní charity Červený Kostelec.
Adresa:
Mateřské centrum Slůně
Na Veselce 1018, 542 32 Úpice
Zástupce ředitele pro ambulantní
a terénní služby a vztahy
s obchodními partnery:
RNDr. Jan Mach, tel: 491 610 342,
email: mach@hospic.cz
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Vedoucí Mateřského centra Slůně:
Kristýna Menšíková, tel: 724 118 953

Příměstský tábor

Charitní ošetřovatelská služba
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
Ošetřovatelská péče v domácnostech
ošetřovatelskou péči potřebným lidem v jejich domácím prostředí, pomáhat nemocným zvládat jejich zdravotní handicap, dohlížet na jejich zdravotní stav. CHOS
zajišťuje ošetřovatelské služby v takovém rozsahu, aby klienti nemuseli s námahou docházet za těmito
službami mimo domov a nemuseli být předčasně umisťováni v různých zařízeních.
Naše činnost
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje řadu služeb dle potřeb občanů, úzce spolupracujeme s obvodními
lékaři z Červeného Kostelce. Služby poskytujeme v pečovatelských domech i v domácnostech našich klientů.
Občanům Červeného Kostelce a nejbližšího okolí nabízíme tyto služby:
 odběry biologického materiálu
 aplikace inzulínu vyšetření krve aplikace injekcí přípravu a podání léků
 měření krevního tlaku a pulsu
 hodnocení aktuálního zdravotního stavu
 měření glykémie glukometrem
 rehabilitační ošetřování - rozcvičování pacientů po endoprotézách, mozkových příhodách
 převazy bércových vředů a jiných kožních defektů s možností léčby biolampou
 toaletu u imobilních klientů dle jejich potřeb
 ošetřování stomií a permanentního katetru
Dále svým klientům zajišťujeme potřebné léky, hygienické, inkontinentní a rehabilitační
pomůcky.

53

Charitní ošetřovatelská služba
V roce 2010 se CHOS přestěhovala do nového zázemí v Husově ulici
v Červeném Kostelci
O uživatele ošetřovatelské služby pečuje celkem 6 kvalifikovaných zdravotních sester. V roce 2010 byly
poskytnuty ošetřovatelské služby 212 klientům - 60
mužům, 152 ženám, u kterých bylo provedeno 13 978
návštěv a 22 173 výkonů.
Další údaje o zařízení
CHOS je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec,
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
Právní forma: evidovaná právnická osoba, IČO: 486 238 14
Zřizovatelem je Oblastní charita Červený Kostelec.
Další praktické informace naleznete na www.ochck.cz
v sekci Charitní ošetřovatelská služba.

Nové zázemí CHOS a Mobilního
hospice v Husově ulici
Soběstačnost

Věkové rozmezí uživatelů v roce 2010
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Pro veřejnost
Půjčovna
Klientům i veřejnosti půjčujeme zdravotní pomůcky jako např. antidekubitní podložky
a matrace, polohovací lůžka s příslušenstvím, stolky, invalidní vozíky, chodítka, hole, berle,

Charitní ošetřovatelská služba
toaletní židle, podložní mísy, nástavce na WC, sedáky do van a sprch,
biolampy atd..
Spolupráce s médii
Prostřednictvím místního tisku pravidelně seznamujeme obyvatele města
se službami CHOS.
Historie střediska
1. listopadu 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 1. října 2010
poskytovala své služby pro občany Červeného Kostelce v Domě s pečovatelskou službou „U Jakuba“
a od 1. října 2010 Charitní ošetřovatelská služba přesídlila do nově otevřené budovy v Husově ulici, kde své
služby poskytuje společně s Mobilním hospicem Anežky České.
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA - 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
činnosti pomáhají. Společně se snažíme pomoci těm, kteří nás potřebují.
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA - KONTAKTY
Adresa:
CHOS Červený Kostelec, ul. Husova 649 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 610 480
e-mail: osetrovatelky@hospic.cz
Zástupce ředitele pro ambulantní a terénní služby a vztahy s obchodními partnery:
RNDr. Jan Mach, tel: 491 610 342, email: mach@hospic.cz
Vedoucí: Vrchní sestra Štěpánka Martincová, mob.: 776 767 636, e-mail: osetrovatelky@hospic.cz
Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHOS:
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 8282670227/0100, var. s. 8001

55

Charitní pečovatelská služba
Poskytuje:
Pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Tísňovou péči podle § 41 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 soběstačností a dospělým osobám se zdravotním
postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. Služby jsou
poskytovány ve vymezeném čase v jejich domácnostech a v pečovatelských domech. Zařízení zajišťuje
sociální služby v takovém rozsahu, aby mohli klienti setrvat co nejdéle ve svých domovech za důstojných
podmínek a při zachování vazeb na své okolí, rodinu, přátele. CHPS plní úkoly vyplývající z požadavků
uživatelů, přičemž má své priority jako je donáška
obědů, úklid domácností, nákupy dle objednávky,
Oslava narozenin
zajištění osobní hygieny, obstarání léků. Ve spolupráci s ošetřovatelskou službou dohlíží na zdravotní stav uživatelů.
CÍLE
Cílem CHPS je zajistit uživatelům:
 podněty pro aktivní stáří v přirozeném
prostředí
 podporu udržení soběstačnosti a sebeobslužnosti (v rámci možností)
 pomoc při zachování či zlepšení kvality života
CÍLOVÁ SKUPINA
Jedná se především o seniory s omezenou soběstačností a dospělé osoby s tělesným postižením nebo
s kombinovaným postižením Jedná se o osoby žijící v Červeném Kostelci a v jeho spádové oblasti.
KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 cílová skupina
 volná kapacita CHPS
 osoba, která není schopna zajistit si své potřeby sama, nebo za pomoci svých blízkých
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ÚDAJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2010
V roce 2010 pečovalo o 222 klientů 8 pečovatelek, které
uskutečnily cca 60 000 návštěv. Pečovatelské domy CHPS mají
kapacitu pro 53 osob.
PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem..
Respektujeme a podporujeme:
 důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav) a soukromí
 jednání na partnerské úrovni, možnost volby a aktivního zapojení uživatele do veškerého dění
 podpora soběstačnosti a seberealizace v maximální možné míře, aktivní způsob života, udržení
smysluplnosti života
 rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
Významnou součástí nabídky služeb CHPS je poskytování poradenství a příprava volnočasových aktivit
jako jsou společenské a kulturní akce, kroužky, módní přehlídky, cvičení, přednášky, besídky, výlety
apod. Pracovníci podporují aktivní prožívání staří klientů a uspokojování jejich potřeb, vyplývajících
z jejich věku a zdravotního stavu.
Při práci s klienty využívají schopnost empatie a trpělivého naslouchání. Jednají s klienty na partnerské
úrovni, usilují o zapojení klientů do společenského života, posilují v nich vědomí vlastní hodnoty,
důležitosti, a že jsou součástí lidské společnosti. Ke všem klientům se snaží přistupovat rovnocenně, všem
umožňují využívat jednotnou nabídku služeb, přičemž s každým klientem plánují rozsah služeb
individuálně s ohledem na jeho specifické potřeby. Ubytování návštěv klientu v domech s pečovatelskou
službou je v omezené míře možné.
Při návštěvách klientů v jejich domácnostech se pracovníci snaží zachovávat soukromí a místní letité
zvyklosti. Umístění do domů s pečovatelskou službou se poskytuje přednostně občanům města Červený
Kostelec, v případě volné kapacity i obyvatelům okolních obcí. O přijetí rozhoduje bytová komise při
Městském úřadu v Červeném Kostelci.
TÍSŇOVÁ PÉČE
POSLÁNÍ
Charitní pečovatelská služba (CHPS) v Červeném Kostelci pomáhá seniorům s omezenou
soběstačností a dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří si nemohou obstarat
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běžné úkony sami nebo za pomoci blízkého okolí. Služby jsou
poskytovány v domácnostech klientů a ve dvou pečovatelských
domech v Červeném Kostelci.
CÍLE SLUŽEB
Cílem je umožnit našim klientům prožívat aktivní stáří ve svém přirozeném
prostředí.
CHPS ve spolupráci s Charitní ošetřovatelskou službou Červený Kostelec, Městským úřadem, Městskou
policií v Červeném Kostelci a s okolními obecními úřady usiluje o vytvoření komplexní domácí péče. Ke
komplexnosti přispívá i zavedení služby tísňového volání. Díky tísňové péči je každý klient ve svém
domácnosti 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 činnosti může dojít k vážnému nebezpečí. Proto nabízí Charitní
pečovatelská služba seniorům a osobám zdravotně znevýhodněným praktickou službu tísňové péče.
Služba je poskytována nepřetržitě, má význam nejenom pro přímou pomoc v době krize, ale zároveň
zvyšuje u našich klientů pocit bezpečí a jistoty i po celou dobu jejího pasivního využívání. Jde o elektronické
zařízení s jednoduchou obsluhou. V případě potřeby jednoduše stisknete 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 stisknutí tlačítka je aktivována ústředna
a ihned vyjíždí pečovatelka společně s městskou
policií, aby mohli poskytnout nezbytnou pomoc.
CÍLOVÁ SKUPINA
 senioři s omezenou
soběstačností
 dospělé osoby s tělesným
postižením nebo
58
s kombinovaným postižením

Výroba pro Šikovné ruce pro hospic

Charitní pečovatelská služba
KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ PÉČE
 kapacita tlačítek tísňového volání
 pevná telefonní linka
 míra potřebnosti (zdravotní stav, dostupnost, vzdálenost sousedů,
nedostupnost příbuzných či blízkých osob)
PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Respektujeme a podporujeme:
 důstojnost a soukromí
 jednání na partnerské úrovni
 možnost volby
 podpora soběstačnosti a seberealizace
 komplexnostr
 rovnost
Pracovníci CHPS při práci s klienty využívají schopnost empatie a trpělivého naslouchání. Jednají
s klienty na partnerské úrovni, podporují jejich samostatnost. Ke všem klientům se snaží přistupovat
rovnocenně. V zájmu komplexnosti služeb spolupracují s rodinou klienta, s lékaři, s ošetřovatelskou
službou, s úřady a dalšími osobami a institucemi.
ÚDAJE TÍSŇOVÉ PÉČE V ROCE 2010
V roce 2010 měla tísňová péče 7 zaměstnanců a 73
uživatelů, uskutečnilo se 79 registrovaných výjezdů.
DALŠÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Charitní pečovatelská služba je střediskem
Oblastní charity Červený Kostel, 5. května 1170,
549 41 Červený Kostelec
Právní forma: evidovaná právnická osoba
IČ: 486 238 14
Údaje o platbách a podrobný seznam poskytovaných
služeb jsou shrnuty v aktuálním ceníku
(viz. www.ochck.cz v sekci pečovatelská služba.)

Pečovatelská služba
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STANDARDY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Zařízení usiluje o udržení a růst kvality poskytovaných služeb.
Pracovníci se řídí Listinou práva svobod, dalšími obecně platnými
předpisy a podle požadavků Standardů kvality sociálních služeb. Klienti a jejich
blízké osoby se mohou ke kvalitě péče vyjadřovat přímo v komunikaci s personálem, mohou podat ústní či písemnou stížnost (do schránky ve vstupní hale DPS
U Jakuba nebo mohou stížnost poslat poštou na adresu zařízení, k rukám vedoucí CHPS). Stížnost bude vyřízena
do 14 dnů od jejího doručení na CHPS. Podrobný postup podávání a vyřizování stížností obdrží naši klienti při
sjednávání služeb nebo jsou s ním seznámeni na požádání. Postup je také vyvěšen ve vstupní hale DPS U Jakuba.
FINANCOVÁNÍ
Pečovatelská služba je z převážné části hrazena z plateb klientů. Dalšími významnými přispěvovateli jsou:
Dotace a příspěvky v roce 2010 pro Charitní pečovatelskou službu
provozní dotace - pečovatelská služba
MPSV
provozní dotace - tísňová péče
MPSV
Městský úřad Červený Kostelec provozní dotace
dovybavení pečovatelského domu (chodítka)
tříkrálová sbírka
Dále na provoz přispěly obce: Zábrodí, Červená Hora, Horní Radechová, Slatina nad Úpou. V neposlední řadě
svými dary přispívají i jednotlivci.
Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dobrém fungování naší pečovatelské služby, patří naše
poděkování.
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ZAŘÍZENÍ
Již pátá pečovatelka Oblastní charity Červený Kostelec
získala titul „Pečovatelka roku“.
„Člověk nežije toliko z lásky, kterou přijímá, jako
mnohem více z té, kterou daruje.“
Matka Tereza z Kalkaty
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V prosinci 2010 se konalo vyhodnocení celostátní soutěže „Pečovatelka
roku 2010“, které obdržela naše

Pečovatelka roku 2010
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pečovatelka paní Jarmila Horáková. Za účasti Livie Klausové byly
v Novoměstské radnici v Praze vyhlášeny výsledky 8. ročníku ankety
Pečovatelka roku, kterou pořádá Pražská Diakonie Českobratrské církve
evangelické - Středisko křesťanské pomoci v Praze ve spolupráci s Českou
asociací pečovatelské služby. Toto ocenění obdržela již pátá pečovatelka
tohoto střediska. Přečtěte si, co nám ke svému jmenování řekla Jarmila
Horáková:
Co jste na ocenění říkala?
Svoje jmenování nevnímám jako ohodnocení pouze své práce, ale především záslužné práce celého
našeho kolektivu. Naše práce je týmová, jedna druhou podporujeme, doplňujeme se a pomáháme si.
Projekt Pečovatelka roku je významnou příležitostí, jak poukázat na důležitost a potřebnost pečovatelské
služby, ale i na důležitost přístupu každé z nás k této službě.
Na co je kladen největší důraz při výběru pečovatelky roku?
Pečovatelka roku se vybírá podle mnoha hledisek, mezi důležité patří určitě počet odsloužených let,
schopnost prokazatelné empatie k osudům ošetřovaných lidí. Důležitá je také motivace k této práci.
Jak byste vysvětlila neznalcům, co je práce pečovatelky?
Práce pečovatelky je práce s lidmi, kteří potřebují naši pomoc nejen fyzickou, ale hlavně projevení zájmu
o svou osobu. Pečovatelka je v dnešní uspěchané době od toho, aby si udělala pro potřebné čas. Je to ale
také velká škála úkonů, se kterými se prostě musí vypořádat: dovézt oběd, nakrmit, obstarat lékaře,
objednat k holiči, na pedikúru a mnoho dalšího. Co je pro moji práci charakteristické? Měl by to být úsměv
na tváři a ochota. Na ulici se ale vyznačuji tím, že neustále spěchám.
Proč jste si zvolila práci pečovatelky?
Jako pečovatelka pracuji v charitě osm let. Ve svém životě jsem vždy měla kolem sebe starší lidi. Nejprve
vlastní babičku a poté jsem se 13 let starala o manželova dědečka na invalidním vozíku, který ovdověl, byl
po operaci páteře a žil s námi až do své smrti v 93 letech ve společné domácnosti. To byl úžasný člověk,
který mě velmi vnitřně obohatil a soužití s ním bylo velmi radostné i pro naše, tehdy malé děti. Když se
v červenokostelecké charitě uvolnilo místo pečovatelky, neváhala jsem a přihlásila se do konkurzu. Práce
pečovatelky je určitě krásná a záslužná, ale v každém případě namáhavá. Pečovatelka musí mít hlavně
otevřené srdce a ruce ochotné pomáhat.
Co Ti nejvíc pomáhá v práci pečovatelky a jaká situace byla pro tebe nejtěžší?
Pomáhá mi vědomí, že je naše práce opravdu potřebná a užitečná. Povzbuzuje mě zpětná
reakce mých klientů - vesměs lidí nad 80 let, kteří pomoc oceňují a jsou za ni opravdu
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vděčni.
Zažila jsem již bohužel i několik těžkých situací. Nejhorší ze všech byla situace, kdy jsem
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o svojí volbě pracovat jako pečovatelka, velmi pochybovala. Bylo to
u ležící klientky, která velmi špatně snášela jakoukoli manipulaci,
hygienu, prostě nechtěla, aby se s ní jakkoli hýbalo. Byla jsem od ní
pokousaná, poškrábaná, štípala mě, tloukla. To bylo opravdu velmi skličující.
Vyřešila to dočasná výměna - na 1 měsíc k ní chodila moje mnohem zkušenější kolegyně. Dopadla stejně. Poté jsme tam začaly chodit ve dvou. Ve spolupráci s rodinou a lékařkou se zajistila léčba a situace se celkově zklidnila.
Blahopřejeme k dosažení titulu Pečovatelka roku a děkujeme za rozhovor! ewa
Nejvýznamnější akce v pečovatelském domě U
Jakuba za r. 2010:
1. února - ZIMNÍ BESÍDKA - vystoupení dětí (v oblečení sněhuláčků) ze ZUŠ v Č. Kostelci - pěvecký sbor
Hlahol pod vedení L. Hanušové

Živý betlém

12. února - KARNEVAL - k tanci a poslechu hrála
skupina „FRČÍ“ a taneční skupina KVÍTKO předvedla
módní přehlídku ze 60. let, bohatá tombola
24. února - cestopisná přednáška o ISLANDU, přednášel a promítal RNDr. Jan Mach
17. března - BESEDA s ředitelkou knihovny v Červe-ném Kostelci paní Marcelou Fraňkovou na téma:
RODNÝ KRAJ
23. března - účast klientů na velikonoční výstavě ve výstavní síni MěÚ v Červeném Kostelci
6. dubna - velikonoční besídka dětí ze ZUŠ v Č. Kostelci pod vedením Mgr. J. Kábrta
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5. května - návštěva místního divadla - na programu pohádka Josefa Lady: Bubáci
a hastrmani (učinkovaly děti ze ZŠ Č. Kostelec)
6. května - výlet po okolí Červeného Kostelce
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7. května - beseda předsedou KDU-ČSL JUDr. Cyrilem Svobodou
a s MUDr. Jiřím Veselým
18. května - výlet do okolí Hořiček (Mečov, Křižanov, Brzice, Litoboř) zakončení
na májové pobožnosti na Boušíně
25. května - pohádka „O dvanácti měsíčkách“ zahrály a zazpívaly děti z MŠ z ul. Náchodské, pod vedením p. uč.
Hanušové a Binterové
26. května - výlet do Trutnova - návštěva stacionáře pro tělesně postižené děti, návštěva malebného náměstí
v Trutnově, pohádková cukrárna, návštěva peč. domu v Trutnově (Humlák) a peč. domu ve Rtyni v Podkrkonoší
16. června - besídky dětí z MŠ Větrník pod vedením ředitelky p. Švorčíkové program ZOO
28. června - muzikálová pohádka „O Budulínkovi“ - zahrály a zazpívaly děti ze ZUŠ Č. Kostelci pod vedením Lud.
Hanušové
29. června - výlet do Rokole - Nové Město nad Metují - prohlídka náměstí + cukrárna (zmrzlina), návštěva dřev.
kostelíka ve Slavoňově, exkurze v Rokoly u řádnových sestřiček - přednáška s. Václavy a prohlídka celého areálu,
zakončení večeří na Dobešově na Jiráskově chatě.
Opékání u pečovatelského domu

7. září - posezení u ohně (na dvoře pečovat. domu v ul.
Nerudově) s opékáním a s možností si pěkně zazpívat
a zasoutěžit.
17. září - výlet do Studnic - navštívili jsme studánku ve
Třtici, prohlédli jsme si kostelíček a pečovatelský dům
ve Studnici a ochutnali jsme výrobky ze řeznictví U VACKŮ
29. září - odvoz klientů na zahrádkářskou výstavu do Slatiny nad Úpou
(účast 25 klientů)
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7. října - divadelní představení - muzikál VÝTEČNÍCI - režie
S. Pavlíková, v místním divadle
12. října - beseda paní Jany Kotoučové na téma „Můj život v novinách“
13. 10. - výstava „Šikovné
ruce pro hospic“, která se konala ve výstavní síni v Červeném Kostelci, klienti se zúčastnili soutěže svými výrobky

Mikulášská besídka

3. 11. - podzimní besídka dětí ZUŠ Č. K. flétničky pod
vedení paní učitelky H. Kukulové
6. 11. - účast na 2. charitním plese (10 klientů)
26. 11. - účast na vánoční výstavě v Hronově v Justýnce návštěva našich bývalých klientek v tomto zařízení
a návštěva DD Malá Čermná
7. prosince - MIKULÁŠSKÁ besídka - účinkovaly děti z MŠ
Větrníka z MŠ z ul. Náchodské - navštívil nás i skutečný Mikuláš s čertem, který obdaroval jak děti tak klienty
22. prosince - děti ze ZŠ Č. Kostelci předvedly ve společenské místnosti ŽIVÝ BETLÉM - rozdány vánoční přáníčka
i od dětí ze ZŠ Č. Kostelci - Lhotě

Článek z místního zpravodaje:
Obyvatelům pečovat. domu U Jakuba v Č. Kostelci pro zpestření jejich života uspořádaly pečovatelky maškarní
ples. Zajistily, bohatnou tombolu, kde každý los vyhrával, připravily občerstvení a zajistily hudbu a scénky.
Během zábavy nás obsluhovaly samy pečovatelky. Bylo nám všem moc dobře, prožili jsme příjemné odpoledne.
Všem pořádajícím a obsluhujícím patří náš velký dík.
Obyvatelé pečovatelských domů
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Smiř se s životem
Abys byl trošku šťastný,
měl kousek nebe na zemi,
musíš se smířit s životem, jaký už jednou je.
Musíš uzavřít mír se svou prací,
S lidmi okolo sebe,
S jejich chybami a slabostmi.
Musíš být rád se svou sousedkou,
se svým sousedem.
Musíš uzavřít mír
S hranicemi své peněženky,
se svým obličejem,
který sis nevybral,
se svým bydlením a svým oblečením,
s podmínkami svého života,
i když soused je má mnohem lepší
(jak si ty myslíš).
Smiř se s životem.
Vězíš ve své vlastní kůži,
V jiné kůži se už nemůžeš narodit.
Smiř se..
(Phil Bosmans)
Citáty:
Bůh nám neslíbil snadný život,
Ale slíbil nám snadnou pomoc
V nesnadných situacích.
Bez Boha marná je naděje, bez Boha marná je píle, bez Boha štěstí nedojdeš,
bez Boha nedojdeš cíle!I když jsi na dně,Boží ruka je stále pod Tebou.
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KONTAKTY
Adresa:
ul. Manželu Burdychových 296, 549 41 Červený Kostelec
tel./fax: 491 465 327
linka pomoci: 608 224 041
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
web: http://www.ochck.cz sekce Charitní pečovatelská služba
Zástupce ředitele pro ambulantní a terénní služby a vztahy s obchodními partnery:
RNDr. Jan Mach, tel: 491 610 342, email: mach@hospic.cz
Vedoucí střediska: Lenka Vlčková, tel.: 491 465 327,
e-mail: pecovatelky@hospic.cz
Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHPS:
Bankovní spojení:KB Červený Kostelec
č. účtu: 8282670227/0100 var. s. 8002
Kostelecká cimbálovka

66

Navštívili jsme studánku ve Třtici

Charitní pečovatelská služba
v Hostinném a Rudníku
Poskytuje:
Pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách Tísňovou péči podle § 41 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
POSLÁNÍ
Charitní pečovatelská služba (CHPS) Hostinné - Rudník je nestátní zařízení, spadající pod Oblastní charitu
Červený Kostelec od 1. května roku 2010 (Rudník od 1. 11. 2010). Pomáhá seniorům s omezenou
soběstačností a dospělým osobám se zdravotním
postižením, kteří si nemohou obstarat běžné úkony sami
nebo za pomoci blízkého okolí. Služby jsou poskytovány ve
vymezeném čase v jejich domácnostech a v pečovatelských domech. Zařízení zajišťuje sociální služby v takovém
rozsahu, aby mohli klienti setrvat co nejdéle ve svých
domovech za důstojných podmínek a při zachování vazeb
na své okolí, rodinu, přátele.
CHPS plní úkoly vyplývající z požadavků uživatelů, přičemž
má své priority jako je donáška obědů, úklid domácností,
nákupy dle objednávky, zajištění osobní hygieny, obstarání
léků.
CÍLE
Cílem CHPS je zajistit uživatelům:
 podněty pro aktivní stáří v přirozeném prostředí
 podporu udržení soběstačnosti a sebeobslužnosti
(v rámci možností)
 pomoc při zachování či zlepšení kvality života
CÍLOVÁ SKUPINA
Jedná se především o seniory s omezenou soběstačností a dospělé osoby s tělesným
postižením nebo s kombinovaným postižením žijící v Hostinném, Rudníku a v okolních obcích.

Ergoterapie
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném a Rudníku
KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 cílová skupina
 volná kapacita CHPS
 osoba, která není schopna zajistit si své potřeby sama, nebo
za pomoci svých blízkých
 neagresivní chování
ÚDAJE CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2010
V roce 2010 pečovalo o 102 klientů 5 pečovatelek na 4,75 úvazku, uskutečnily 10 900 návštěv.
PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem.
Respektujeme a podporujeme:
 důstojnost (bez ohledu na jeho sociální, duševní či tělesný stav) a soukromí jednání na partnerské
úrovni, možnost volby a aktivního zapojení uživatele do veškerého dění
 podpora soběstačnosti a seberealizace v maximální možné míře, aktivní způsob života, udržení
smysluplnosti života
 rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu,
pohlaví, národnost, ná-boženské vyznání
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
Tříkrálová sbírka pomohla pečovatel-ské službě
v Hostinném a Rudníku
V roce 2010 vyšly do ulic Hostinného a okolních
obcí skupinky tří králů se zapečetěnými pokladničkami s logem Charity ČR. Výtěžek veřejné
sbírky je již tradičně určen především na pomoc
Tříkrálová sbírka
lidem v nouzi, seniorům a nemocným. Vybrané finanční prostředky vždy pomáhají největší částí na místní úrovni, částí na úrovni regionální
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(Královéhradecké diecéze) a také na celostátní projekty Charity ČR.

Charitní pečovatelská služba
v Hostinném a Rudníku
Rozhovor s klientkou

Celkem bylo sebráno celkem 104 412 Kč, které pomohly
rozvojovým projektům v Mongolsku, lidem postiženým
ničivým zemětřesením na Haiti a také s výstavbou
domků pro chudé rodiny, které přišly o střechu nad
hlavou při záplavách v indické Karnatace. Na úrovni
regionální pomohli poradně pro cizince a uprchlíky
v Hradci Králové a v Kostelci nad Orlicí a také půjčovně
pomůcek pro nemocné Hungtingtonovou chorobou.
V Hostinném byla ze sbírky pořízena nová pračka pro
praní prádla klientům Charitní pečovatelské služby,
bylo zakoupeno promítací plátno do společenské
místnosti Penzionu Domov a peníze také přispěly na
zakoupení staršího automobilu pro pečovatelskou
službu.
Za finanční pomoc našim projektům, ale také za přátelské přijetí všem dárcům velmi děkujeme. Dík patří
i všem, kteří ve skupinkách místní obydlí se sbírkou
obcházeli.
CHPS Hostinné
MPSV

provozní dotace

Královéhradecký kraj

provozní dotace

Městský úřad Hostinné

provozní dotace

tříkrálová sbírka

vybavení

obec Rudník

Hostinné a Rudník poslaly podporu v době,
kdy CHPS ještě spadala pod Farní charitu
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Charitní pečovatelská služba
v Hostinném a Rudníku
KONTAKTY
Adresa
Charitní pečovatelská služba Hostinné
Labská fortna 230, (v pečovatelském domě Penzion DOMOV)
543 71 Hostinné
www.pecovatelky.ochck.cz
Zástupce ředitele pro ambulantní
A terénní služby a vztahy s obchodními partnery:
RNDr. Jan Mach, mobil: 734 435 143, tel: 491 610 342,
email: mach@hospic.cz
Vedoucí střediska: Luisa Polešovská,
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 var. s. 8700
Ergoterapie
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Společenská místnost v penzionu Domov

Domov sv. Josefa v Žirči
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. - komplexní péče
s devítiletou tradicí o lidi nemocné roztroušenou sklerózou mozkomíšní.
Poskytujeme služby:
Zdravotní pobyty zaměřené na rehabilitaci a nácvik sebeobsluhy
Sociální služby
Domov pro osoby se zdravotním postižením - §48 zákona č. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Odlehčovací služby - §44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Sociální poradenství a půjčovna zdravotnických pomůcek - §37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
Chráněné bydlení - §51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
MOTTO:
Dům a domov není to samé.

J. Kratka

Jen ten má srdce, kdo ho má pro druhé.

F. Hebbel

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.

Kostel sv. Anny
před dokončením oprav

Prioritou je poskytování komplexní péče zahrnující zejména:
ś zdravotní, rehabilitační a sociální péči
ś duchovní péči, psychoterapeutickou péči, (psychoterapeutická
intervence ve skupině, individuální terapie, poradenství)
ś tvořivou dílnu, arteterapii, kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity včetně poznávacích
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výletů
ś aktivní zapojování veřejnosti formou dobro-

Domov sv. Josefa v Žirči
volné pomoci včetně spolupráce při zajišťování kulturních
a vzdělávacích programů
CÍLE
Hlavním cílem je umožnit důstojný a aktivní život nemocným roztroušenou sklerózou, kteří pobývají přechodně či trvale v Domově sv.
Josefa. Další naší snahou je posílení schopnosti pečujících osob v domácím prostředí, aby tyto mohly
dlouhodobě pečovat o nemocné RS.
Naše priority:
ť hodnota lidského života
ť pomoc člověku
ť tolerance, respekt a rovné příležitosti
ť týmová práce
ť důvěra
ť domácí přátelská atmosféra
ť profesionální péče zahrnující veškeré aspekty
potřeb člověka
ť vytrvalost a odvaha
Občerstvení ve vestitulu DSJ
INFORMACE O ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE
MUDr. Helena Pavlová - lékařka DSJ
Roztroušená skleróza (RS) je progresivní degenerativní onemocnění centrálního nervového systému. Jde
o jedno z nejvážnějších neurologických onemocnění, které se začíná znenadání projevovat zpravidla již mezi 20.
a 40. rokem života, na které není dosud znám žádný opravdu účinný lék. Poškozením nervového systému
postupně dochází k nehybnosti nohou a rukou, ztrátě zraku atd., to vše při zachování duševních schopností.
Většina takto postižených lidí se stahuje do ústraní a ocitá se v izolaci. Svobodní zůstávají jen se stárnoucími
rodiči, u ženatých a vdaných mnohdy dochází k rozpadu manželství. Jejich situace je v naší zemi velmi
nedostatečně řešena. Tito vesměs mladí lidé se ocitají v domovech důchodců nebo putují
z jedné léčebny do druhé. Domov sv. Josefa nabízí důstojné řešení lidem, kteří se dostali do
velmi těžké životní situace a jsou vystaveni nelehkému boji s nepřítelem v podobě nemoci
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roztroušená skleróza.

Domov sv. Josefa v Žirči
DOMOV Z POHLEDU VRCHNÍ SESTRY
Stanislava Marelová
Náš Domov je stále jediným lůžkovým zdravotnickým a sociálním
zařízením, poskytujícím komplexní péči lidem chronicky nemocným roztroušenou mozkomíšní sklerózou z celé ČR. Jedná se o lidi, kteří naši pomoc
skutečně potřebují a zpravidla jsou za ni i velice vděčni. Je nám potěšením, že můžeme svým dílem přispívat k tomu, aby se jejich životní pouť stala snesitelnější a radostnější. V současné době
pečujeme o pacienty na 3 odděleních, každé má kapacitu 14 lůžek. Stará se o ně vyškolený zdravotnický
a ošetřovatelský tým pracovníků 24 hod. denně. Odbornou péči se maximálně snažíme sladit s přívětivou
atmosférou Domova. Oddělení pro zdravotní pobyt - v délce 1 až 2 měsíce, důraz je kladen na rehabilitaci
a nácvik sebeobsluhy.
Oddělení pro trvalý pobyt (domov pro osoby se zdravotním postižením § 48 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách) - pro nemocné, kterým chybí funkční rodinné zázemí a jsou odkázáni trvale na cizí pomoc.
Lůžka pro odlehčovací pobyt (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) - pobyt zpravidla na 1 až 3 týdny
s cílem umožnit osobám, které o nemocné pečují převážnou část roku, nezbytný odpočinek.
ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O KLIENTY
informuje asistentka vedoucího Kateřina Petříková
O klienty v Domově se stará:
20 zdravotních sester (15,5 úvazků)
27 ošetřovatelů (21,41 úvazků)
4 fyzioterapeutové (2,25 úvazku)
7 masérek (6,25 úvazků)
4 lékaři (1,30 úvazků)
1 psychoterapeut (0,25 úvazku)
1 sociální pracovnice (1 úvazek)
3 pracovníci THP (3 úvazky)
2 pracovnice fundraisingu (1, 24 úvazku)
2 uklízečky (1,88 úvazku)
2 pradleny (1,5 úvazku)
1 údržbář (1 úvazek) a na stránce č. 85 uvedení vedoucí a administrativní pracovníci
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Domov sv. Josefa v Žirči
PEČE O KLIENTY Z POHLEDU SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
Informuje Markéta Nosiánová, DiS., (sociální pracovnice v r. 2010)
Naši klienti jsou přijímáni na zdravotní pobyt, trvalý pobyt, odlehčovací
pobyt nebo do chráněného bydlení. Přijímáni jsou na základě podání žádosti
a splněných kritérií pro dané přijetí.
Kritéria pro přijetí na zdravotní pobyt
 podání žádosti na přechodný pobyt (evidenci
žádosti vede lékař)
 diagnóza RS

Každodenní pohoda Domova

Kritéria pro přijetí nemocného na trvalý pobyt
ť postižení RS s motorickým deficitem, s omezením sebeobsluhy a pohyblivosti, bez výrazné poruchy intelektu
ť držitel průkazu ZTP/P, minimálně ZTP
ť omezení sebeobsluhy (závislost na péči stupeň 3 a 4)a produktivní věk
ť lidé bez sociálního zázemí, nacházející se
v sociální izolaci (zvláště bez funkčního
rodinného zázemí nebo bez rodiny vůbec)
ť nepřítomnost agentury domácí péče v blízkosti trvalého bydliště, nebo když je péče o nemocného
nedostačující
Kritéria pro přijetí na odlehčovací pobyt
 uživatelé sociálních služeb jsou přijímáni na základě žádosti (evidenci žádostí vede staniční sestra)
 péči o klienta není možné po přechodnou dobu zajistit v domácím prostředí
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Kritéria pro přijetí do chráněného bydlení
 postižení RS bez výrazné poruchy intelektu a soužití s blízkou osobou
 přítomnost doprovázející osoby
 udržení určité míry soběstačnosti (popř. s dopomocí spolubydlící osoby), svéprávnost
 klient nezávislý na návykových látkách

Domov sv. Josefa v Žirči
 v případě splnění výše uvedených kritérií bude brán přednostně
zřetel na žadatele z Královéhradeckého kraje, kteří ve svém
bydlišti neměli k dispozici odpovídající bydlení včetně bezbariérovosti objektu.
 v případě volné
kapacity lze v omezené míře přijmout i klienta s jiným neurologickým onemocněním s podobnými projevy,
bez výraz-né poruchy intelektu
Obložnost % 2006

2007

2008

2009

2010

71,5
80,4
69,9
86,4
94,4
96,5
97,5
88,4
97,1
92,9
72,7
78,7

88,9
91,2
93,0
94,9
97,6
98,4
97,6
100
99,4
97,1
94,5
78,3

86,9
96,4
98,0
97,0
97,7
97,0
97,6
96,5
94,7
97,9
95,6
63,9

84,5
95,8
94,7
96,2
98,8
99,2
99,2
96,8
98,7
94,2
85,6
72,2

84,6
90,3
87,6
97,4
96,5
100
100
98,4
98,3
91,5
83,5
69,2

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Setkání po vernisáži
Na trvalém pobytu bylo 14 uživatelů sociálních služeb
- 6 žen a 8 mužů. V chráněném bydlení byly po celý rok
2010 obsazeny oba byty.
Na přechodných pobytech bylo v roce 2010 hospitalizováno
celkem 239 klientů (163 žen a 76 mužů), z tohoto počtu bylo
183 klientů na pobytech zdravotních a 56 na odlehčovacích.
Na základě nabídky našich služeb do Slovenské republiky,
využil pobytu u nás 1 klient. Do roku 2011
bylo převedeno 13 klientů. Průměrný věk
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klientů přechodných pobytů v roce 2010
byl 58,63 let.

Domov sv. Josefa v Žirči
věk uživatelů
počet uživatelů

21 - 30
2

Věkové rozložení uživatelů
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
16
52
62
70

Přehled uživatelů dle krajů (počet v roce)
Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Celkem

2005
33
43
7
3
1
3
9
39
22
6
6
10
3
2
187

2006
34
37
7
1
2
6
15
48
19
8
12
9
2
2
202

71 - 80
23

2007
41
40
7
5
1
6
11
64
27
6
14
11
3
4
240

81 - 90
12

2008
44
45
6
4
1
9
22
65
36
10
15
8
2
4
271

2009
34
36
6
3
1
7
24
57
30
4
19
14
3
4
242

91 - 100
2

2010
30
30
5
3
0
11
36
60
27
7
15
11
1
2
238

AKTIVITY EDUKAČNÍHO CENTRA
Informuje stážová sestra Andrea Jiřičková
V uplynulém roce do Domova sv. Josefa zavítalo za účelem exkurze 12 skupin v celkovém počtu 225 osob. Jednalo se především o studenty středních, vyšších a vysokých zdravotnických škol, absolventy a zaměstnance
sociálních škol, sociálních zařízení a kvalifikačních kurzů, ale i o členy hudebních seskupení apod. Stále se snažíme rozvíjet spolupráci se stážisty z různých odvětví a škol. V průběhu roku proběhlo 112 stáží, při kterých bylo
odpracováno 642,5 dne. Pomoc stážistů a praktikantků je nedílnou součástí péče o naše klienty.
TERAPEUTICKÉ PROGRAMY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Informuje prac. fundraisingu a P. R. Jitka Holcová
Našim klientům poskytujeme nejen základní zdravotní péči, ale nabízíme jim také širokou
škálu
terapeutických programů a volnočasových aktivit, které napomáhají nemocným
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uvědomit si svou vlastní hodnotu a aktivně se zapojit do svého léčebného procesu.

Domov sv. Josefa v Žirči
V roce 2010 probíhaly tyto programy:
 psychoterapeutická intervence ve skupině,
pravidelně 1x týdně
 individuální psychoterapie
 tvořivá dílna, pravidelně 3x týdně
 arteterapie (léčba uměním)
 duchovní (každou sobotu je v kapli DSJ mše svatá
s nedělní platností)
Klienti mají možnost účastnit se poznávacích výletů do blízkého okolí. Oblibu si získalo poznávání okolí Žirče hospital Kuks, ZOO Dvůr Králové, Braunův Betlém, Babiččino údolí. Na divadelní představení jezdí klienti do
Klicperova divadla nebo do Filharmonie v Hradci Králové, nejčastěji však do Hankova domu ve Dvoře Králové či
do Jaroměře. Stejně tak kino ve Dvoře Králové hostí naše klienty téměř každý měsíc. Celoročně se účastníme
koncertů pořádaných v kostele sv. Mikuláše v Horní Brusnici, hezké jsou večery na letní scéně v restauraci U letců
v Hradci Králové. Kulturní zážitky nabízíme také přímo
Benefiční koncert v Kuksu
v Domově (viz dále). Tradici již má Svatovavřinecká pouť
na Sněžku (10. 8.), Trhy lidových řemesel v Kohoutově,
zpestřením byl celodenní výlet do Adršpachu a plavba
výletní lodí Arnošt z Pardubic. Velmi oblíbené a našimi
klienty hojně využívané jsou nákupy organizované každý
měsíc v nedalekém Dvoře Králové či ochutnávka na nedaleké kozí farmě. Díky vstřícnosti jezdeckého klubu na
Zálesí tráví naši klienti příjemná dvě letní odpoledne při
sledování koňských závodů i s občerstvením. V roce 2010
bylo uspořádáno 59 výjezdů. Těchto aktivit se zúčastnilo
325 pacientů.
Benefiční akce a kulturní akce v Domově
V roce 2010 se v areálu Domova konalo 30 akcí: cestopisná přednáška, produkce Tibetských misek, Masopustní rej, Vítání jara, léta, podzimu a zimy, pásmo dětí z MŠ Dvůr Králové, koncert dětského sboru Sedmihlásek a smíšeného sboru
Záboj, opékání buřtů, výtvarná dílna s textilní výtvarnicí, koncert dechového oddělení ZUŠ
Hradec Králové na nádvoří Domova, pásmo Daneťáčku z Hradce Králové, sportovní den v parku, koncert Anny Kordič, koncerty v kostele sv. Anny - pěveckého souboru Paprsky z celé
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Moravy, Den otevřených dveří s koncertem lesního rohu a varhan,
divadlo v rámci Theatrum Kuks, koncert skupiny Učedníci, vernisáž
výstavy fotografií Zdenka Hrobského v kapli kostela, vánoční besídky
a koncerty v době adventu a Vánoc.
Do Domova pravidelně dojíždí prodejny s pečivem, s uzenářskými výrobky, s textilním zbožím a ponožkami. Domov disponuje také audioknihovnou a půjčovnou převážně českých filmů na DVD.
Finančním přínosem jsou také výtěžky z pořádaných benefičních akcí nejen na podporu a rozvoj Domova.
Přehled benefiční akcí v roce 2010
název akce

Přehled benefičních akcí
výtěžek
využití výtěžku

Tříkrálová sbírka

81 906 Kč

vyš. lehátko. sig. zařízení, motoped, výměna kotle

Lokálka

33 697 Kč

vybavení rehabilitace a zdravotního provozu

Svatoanenské zahradní slavnosti
Vánoční rozjímání

150 386 Kč
53 046 Kč

koupací vaky, el. polohovací postele a lymfoten
hygienické a inkontinentní potřeby

Svatoanenské zahradní slavnosti
Jednou z mnoha kulturních aktivit, které Domov pořádá, jsou každoroční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb
Slavnosti bez bariér (vždy v sobotu po sv. Anně). Je to naše nejvýznamnější prezentační a benefiční akce, která
oslovuje širokou veřejnost a seznamuje ji s činností Domova sv. Josefa. Slavnosti se konají v areálu Domova,
v kostele, na nádvoří a v parku. Všechny prostory jsou samozřejmě bezbariérové.
Návštěvníkům je po celé odpoledne a večer nabídnut na třech kulturních scénách pestrý kulturní a zábavný
program (poutní mše svatá, koncerty, divadelní představení, dětský zábavný koutek), včetně prezentace
chráněných dílen a lidových řemesel. Po celou dobu slavností probíhá v Domově Den otevřených dveří. Slavnosti přispívají k rozvoji místní kultury a k představení různých spolků.
Přátelská atmosféra přispívá k propojení světa zdravých a zdravotně postižených.
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V roce 2011 se Svatoanenské zahradní slavnosti uskuteční již podesáté a to v sobotu dne
30. července.
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DOBROVOLNÍCI
Někdy se musíme dostat do těžkých životních situací,
abychom potkali své přátele.
J. Kratka

Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.
Johan Wolfgang von Goethe

Přehled dobrovolníků
Pravidelní
17
Občasní
6
Jednorázoví
23

Nestátní organizace a lidé s diagnózou RS se neobejdou bez nezištné pomoci dobrovolníků. Ti pravidelně
navštěvují naše klienty a pomáhají na odděleních, jako asistence při výletech, procházkách či nákupech.
Nemalá pomoc dobrovolníků probíhá i při práci klientů v tvořivé dílně a pracovní terapii. Naprosto skvělá je
spolupráce s dobrovolnickým centrem Arnika
Návštěva v Jezdeckém
ve Dvoře Králové n. L. To sdružuje členy z řad
klubu na Zálesí
studentů, pracujících i důchodců a jsou vždy
„při ruce“ pro naše vozíčkáře. Velmi oblíbené
a pacienty hojně navštěvované bývají pásma
Vítání jara, léta, podzimu a zimy.
…Tak tu máme zimu. Pěkně přivítanou, Vámi,
členkami Arniky. Ani neumím poděkovat za ty
všechny dobroty sladké či slané vámi všemi
s láskou napečené....Prostě to bylo zase super
jako vždycky a já vám všem prostě DĚKUJU!!!!!I
za klienty, kteří se s Vámi rádi scházejí, za dárečky, za větvičky, za svícínky, prostě za všechno.
Přeju Vám všem klidné Vánoce a spoustu lásky
- té nejvíc! po celý příští rok 2011.
(Přání za DSJ na prahu nového roku J. H.)
Do popředí zájmu se dostává i firemní dobrovolníci. Díky tomuto trendu jsme mohli uspořádat
5 výletů s dobrovolníky firem: Merck Praha, Kooperativa a Obchodní banka.
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SPOLUPRÁCE S FIREMNÍMI I INDIVIDUÁLNÍMI DÁRCI
A P. R. AKTIVITY
Informuje pracovnice fundraisingu a P. R. Marie Vondráčková
Bez pomoci mnoha dobrých lidí by nemohl Domov sv. Josefa pokračovat ve své
činnosti, poskytovat pacientům tak široké spektrum kvalitních služeb.
Dotace ústředních orgánů, dotace a dary od krajů, měst a obcí, příjmy od zdravotních pojišťoven
a příspěvky pacientů zdaleka nepokryjí náklady našeho zařízení. K získávání chybějících financí využíváme
grantových programů nadací a nadačních fondů. Neobešli bychom se ale také bez podpory velkého množství
dárců z řad firemi individuálních dárců, kteří
Rehabilitace
nám pomáhají finančně i materiálně. Databáze
příznivců Domova, s nimiž se snažíme být v pravidelném kontaktu např. i vydáváním informačních bulletinů a newsletterů, čítá více než
5 tisíc kontaktů.
Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší práci
- umožňují pacientům prožívat důstojný život
v přátelském prostředí zrekonstruovaného
historického objektu, jenž byl postupně zcela
zrekonstruován pro potřeby zdravotně postižených uživatelů a který se neustále rozvíjí ke
spokojenosti svých obyvatel i návštěvníků.
O nejrůznějších aktivitách, jež se v průběhu
roku v Domově odehrály, jsme informovali
širokou veřejnost prostřednictvím našich webových stránek, desítkami tiskových zpráv a článků, ale i třeba díky rozhlasu. Čtenáři a posluchači se tak mohli
dozvědět o konání našich benefičních akcí.
Během roku jsme prohlubovali vztahy zejména s regionálními médii, byly to především
periodika Krkonošský a Náchodský deník, MF Dnes, z rozhlasových stanic pak Český rozhlas
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Hradec Králové, dále rádio Proglas, Hit rádio Magic, rádio Blaník a rádio Černá Hora. Psalo se
o nás např. v časopisech Květy, Turista, Roska, Strom - barvy života, Historický kaleidoskop.

Domov sv. Josefa v Žirči
Naši největší firemní dárci (s darem nad 10 tis. Kč):
ť AG MAIWALD, a.s., Litomyšl ť PRO.MED.CS, a.s., Praha 4
ť TECHNIKA, spol. s r.o., Praha 10 ť MARKETIS, s.r.o., Praha 10 ť GE Money
Bank, a.s., Praha 4 ť ACI-AUTO COMPONENTS, s.r.o., Praha 6 ť NET4GAS,
s.r.o., Praha 4 ť Česká pojišťovna, a.s. Praha 1 ť Siemens, Praha 13 ť DAMAN,
spol. s r. o., Ostrava ť LUDUS VHP, a.s., Praha 5 ť GALEX, a.s., Hradec Králové ť LAB & PHARMA, s.r.o., Praha
10 ť KOFTEX, s.r.o., Hradec Králové ť SPOLEČNÉ OBALOVNY, s.r.o., Praha 10 ť FIMEX, spol. s r.o., Praha 4 ť
Významní dárci z řad jednotlivců:
ť Středová Miroslava, MUDr., Hradec Králové ť Heřmanová
Marie, MUDr., České Budějovice ť Široký Jan, Ing., Praha 6 ť
Dušek Martin, MUDr., Kostelec n. Č. l. ť Vambera Jiří, MUDr.,
Trutnov ť Dědek Libor, Brno ť
Schneebergerová Dagmar, MUDr., Nový Bor ť Lněničková
Gabriela, Ing., Praha 9 ť Kubát Jan, Ing., Praha 5 ť Novotná
Helena, Praha 7 ť Mikšánková Dobroslava, Brno ť Kinský
František, Kostelec n. O. ť Budník Tomáš, Praha 4 ť Řehořek
Milan, MUDr., Jirkov ť Kučera Martin, MUDr., Rychnov n. K. ť
Košvancová Eva, Ing., Praha 9 ť Kašpar Jan, Ústí n. O. ť
Jirásková Hana, MUDr., České Meziříčí ť Fukal Vojtěch ť Fanta Josef, Hradec Králové ť
Výlet s firemními dobrovolníky
na loď Arnošt z Pardubic

Nadace a občanská sdružení
ť Nadace Občanského fóra, Praha 2 ť Nadace Divoké Husy, Praha-Nové Město ť
ť Fórum dárců DMS, Praha 1 ť Nadační fond TESCO, Praha 10 ť NADACE CHARTY 77, Praha ť Nadační fond
maltézského kříže, Praha 4 ť NADACE PRECIOSA, Jablonec n. N. ť Nadace Via, Praha 1 ť Kongregace škol.
sester, Hradec Králové ť
Věcné dary nám poskytli:
ť DMA, s.r.o., Praha 4 ť ESA, s.r.o., Kladno ť NOHEL-GARDEN, Dobříš ť Musil Vladimír,
Dvůr Králové nad. Labem ť KONIFERY, s.r.o., Žehušice ť Obec Třebihošť ť MALUS, s.r.o.,
Choustníkovo Hradiště ť Růžové školky, Sobotka ť Levné knihy, a.s. Praha 9 ť
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Podpořené projekty
Podpořené projekty v roce 2010
provozní dotace
MPSV
rekonstrukce juty
Adventní koncerty
provozní dotace, oprava varhan
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury ČR
restaurování oltáře sv. Rosálie, arteterapie
provoz
Pardubický kraj
rehabilitace v DSJ
MZ ČR

Příspěvky měst a obcí

Příspěvky měst a obcí v roce 2010
Hradec Králové - Magistrát
Dvůr Králové n. L. - město
Praha 1 - magistrát
Jaroměř
Mladá Boleslav
Jičín
Vamberk město
Nová Paka
Nymburk

provoz (materiál, energie)
provoz, náklady, mzdy, Svatoanenské slavnosti
mzdy
provoz, benefice Lokálky
provoz
provoz
provoz DSJ
provoz DSJ
provoz a rozvoj

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V DOMOVĚ
Informuje zástupce ředitele pro zdravotní a sociální služby v Žirči Mgr. Dominik Melichar.
Díky štědrému výnosu ze Svatoanenských zahradních slavností a nadaci Divoké husy jsme mohli pořídit pro naše
pacienty rehabilitační přístroj lymfoven a rozšířit tím poskytování rehabilitační péče v našem zařízení. Dne
30. prosince 2010 proběhlo předání dokončených šesti objektů, rekonstruovaných v rámci projektu Záchrana
kulturního dědictví v areálu Domova sv. Josefa v Žirči. Obnova probíhala po celý rok 2010 a po mnoha letech
chátrání tak došlo k plné rehabilitaci souboru cenných historických objektů, z nichž některé
jsou datovány z doby největšího rozkvětu blízkého barokního hospitálu Kuks. Díky prostředkům získaných z Finančního mechanismu EHP a finančního mechanismu Norska, došlo
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k obnově bývalého pivovaru, který bude výhledově sloužit pro další pacienty s roztroušenou
sklerózou. Kompletní rekonstrukce se dočkal vnější plášť kostela Sv. Anny a renovací prošly

Domov sv. Josefa v Žirči
i vzácné objekty zahradní architektury v parku, především secesní
zahradní altán a květinové loubí. Zároveň došlo k obnově oplocení
kolem celého parku a drobných řemeslně cenných plůtků před kostelem.
Cílem renovace areálu je zpřístupnit tento jedinečný prostor našim klientům
a otevřít jej setkávání zdravotně handicapovaných s nejširší veřejností. V roce
2010 Oblastní charitu Červený Kostelec podpořil jeden z koncertů České televize,
z jeho výtěžku bude vybudován nový objekt pro činnost Chráněných
dílen u sv. Anny v Žirči.

Dům v Zahradě
Dům v Zahradě je památkově chráněný objekt, umístěný v areálu Domova sv. Josefa v zámeckém parku. V přízemí domu jsou dva bezbariérové byty chráněného bydlení, kde mají svůj
domov dva manželské páry, z nichž jeden trpí roztroušenou sklerózou. V podkroví domu je
nově postaveno 8 pokojů (kapacita 10 lůžek) se sociálním zařízením, které slouží k ubytování
stážistů a návštěv klientů Domova sv. Josefa.
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Financování
Financování provozu a rozvoje našeho Domova je vícezdrojové. Provoz
Domova sv. Josefa je financován z dotací ústředních orgánů a dále z dotací,
příspěvků a darů od krajů, měst a obcí. Významnou část provozních výdajů
pokrývají příjmy od
Tvořivá dílna
zdravotních pojišťoven. Naši pacienti přispívají na poskytování komplexu zdravotních
a sociálních služeb ze svých vlastních zdrojů, zejména z důchodů a příspěvků na péči. Existenci Domova
si dosud nelze představit bez významné pomoci
tisíců individuálních a stovek firemních dárců. Jsme
velice vděčni všem, kteří nám v roce 2010 pomohli
udržet a dále zlepšovat po všech stránkách náročnou péči o naše nemocné.
Rozvojové aktivity jsou rovněž financovány z několika různých zdrojů. Velké investiční akce se realizují
s použitím finančních prostředků EU včetně finančních mechanismů EHP/Norska, dále prostředků
z rozpočtu Královéhradeckého kraje a Města Dvůr
Králové n. L., státních a nadačních zdrojů a v neposlední řadě také větších firemních dárců.
SLOVO Mgr. DOMINIKA MELICHARA NA ZÁVĚR
Vytvořit domov nelze na pokyn a nelze je dát nikomu do popisu práce. Domov se rodí z osobního přístupu
každého, kdo je jeho součástí. Rodí se z postojů pracovníků i z postojů klientů. Jenom v přátelské a rodinné
atmosféře lze překonávat úskalí onemocnění, jakým je roztroušená skleróza. Mnozí svůj domov kvůli této
nemoci ztratili a u nás jej opět nalézají. Naši ošetřovatelé, zdravotní sestry, rehabilitační pracovnice, psychoterapeuti a lékaři přináší to, co každý od domova očekává.
Jistotu a pomoc v nepříznivých životních situacích. Naši pacienti nezbytně potřebují ošetřovatelskou i odbornou
specializovanou zdravotní péči a přidanou hodnotou bude vždy prostředí domova. Domov je
také místem, kde je nám dobře - prostor ve kterém rádi pobýváme. Kéž zůstává historický
barokní
areál Domova svatého Josefa v Žirči pro naše pacienty „tímto místem“. Přijeďte se
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přesvědčit, že je to místo krásné a potřebné.

Domov sv. Josefa v Žirči
KONTAKTY
e-mail: sekretariat@zirec.hospic.cz
web: http:\\www.domovsvatehojosefa.cz
Statutární zástupce: Ing.Mgr. Miroslav Wajsar, tel.: 491 610 301, wajsar@hospic.cz
zástupce ředitele pro DSJ: Mgr. Dominik Melichar, tel.: 491 610 602, melichar@zirec.hospic.cz
vedoucí provozu: Kateřina Petříková, tel.:491 610 600, petrikova@zirec.hospic.cz
lékařka: MUDr. Helena Pavlová, tel.: 499 628 504, pavlova@zirec.hospic.cz
psychoterapeutka: Mgr. Alena Hagarová tel.: 499 628 524, hagarova@hospic.cz
vrchní sestra: Stanislava Marelová, tel.: 499 628 503, marelova@zirec.hospic.cz
staniční sestra: Bohuslava Vlková, tel.: 499 628 526, vlkova@zirec.hospic.cz
sociální pracovnice: Markéta Nosiánová, DiS. tel.: 499 628 505, cerny@zirec.hospic.cz
fundraising + P.R.: Marie Vondráčková, Ing. Dagmar Flosová, tel.: 491 610 604, flosova@zirec.hospic.cz
Jitka Holcová, tel.: 491 610 603, holcova@zirec.hospic.cz
Příspěvkové konto na provoz
a rekonstrukci Domova sv. Josefa:
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Č. účtu: 78-8832560277/0100 var. s. 7000

Svatovavřinecká pouť na Sněžku

V zámeckém parku
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Chráněné dílny u sv. Anny
Poslání
Posláním Chráněných dílen u sv. Anny (CHD) je integrace osob se
zdravotním omezením - zejména osob v královédvorském regionu - do
pracovního procesu, podpora sociálního začlenění těchto osob a předcházení jejich ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností.
Cíl
Cílem je vytváření pracovních míst v královédvorském regionu pro osoby se zdravotním
omezením, vzdělávání těchto osob a tím zvyšování
možnosti jejich uplatnění a zaměstnanosti.
Naše činnost
Chráněné dílny u sv. Anny (CHD) v Žirči byly založeny
Umělecko-tvořivá chráněná dílna
koncem roku 2005 jako středisko Oblastní charity
Červený Kostelec. Nacházejí se v areálu Domova sv. Josefa (DSJ) v Žirči u Dvora Králové nad Labem.
Středisko je tvořeno několika samostatnými chráněnými pracovišti.
Umělecko-tvořivá chráněná dílna
nabízí výrobu reklamních, dekorativních a dárkových předmětů
V nabídce najdete nejrůznější výrobky:
 šité - různá zvířátka, panenky, kapsáře, tašky, aplikované a kojící polštáře, polštáře plněné pohankovými slupkami, kuchyňské doplňky …
 hedvábné - obrázky, šály, šátky, kravaty, polštáře, toaletní tašky, pouzdra na brýle a mobily
 Zdobené ubrouskovou technikou - obrázky, věšáčky, podložky…
Vyrábíme zde i výrobky na zakázku dle přání zákazníka. Snažíme se, pokud je to v našich silách, vyhovět
všem.
Dále se zde vyrábějí polohovací pomůcky z textilu plněné polystyrénovými kuličkami.
Pomůcky se v současné době využívají k bazální stimulaci. Výhradním odběratelem je firma
86
MSM spol. s r. o. Příbram.

Chráněné dílny u sv. Anny
V roce 2010 jsme se zúčastnili následujících prodejních akcí:
 květen - prodej chráněných dílen v Praze na Vyšehradě
 červen - festival handicapovaných „Žiju stejně jako Ty“ s prodejem chráněných dílen a prezentací neziskových organizací v Praze
 srpen - Svatoanenské slavnosti v Žirči
 září - Trh - „Praha otevřená řemeslům“, prezentace dílny spojená s prodejem výrobků
 říjen - zdravotnický veletrh Hospimedica v Brně
 listopad - adventní prodej v Obchodním centru Letňany
Administrativně-počítačová chráněná dílna
 zajišťuje administrativně-technickou podporu, nabízí:
 webdesign a internetové služby - analýzu
stávajícího webu, návrh a následnou realizaci,
grafiku - webové stránky, datové prezentace
apod.
 digitalizaci - pořizování dat, zpracování dat,
skenování dokumentů, přepisy dokumentace, prezentací, úpravu fotografií apod.
grafiku - grafické návrhy, grafickou tvorbu
(výrobu propagačních materiálů: plakáty,
pozvánky, prezentace, vizitky atd.), počítačovou grafiku (bitmapovou, vektorovou), předtiskovou přípravu

Administrativně-počítačová chráněná dílna

Chráněné pracoviště občerstvení
 poskytuje občerstvení s posezením pro
klienty, zaměstnance i návštěvníky Domova
sv. Josefa
Chráněná dílna kuchyň
 zajišťuje celodenní stravu pro klienty DSJ,
obědy pro zaměstnance a pro návštěvy

Chráněná dílna kuchyň
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Chráněné dílny u sv. Anny
 nabízí možnost odběru obědů firmám i jednotlivcům
v regionu
 nabízí možnost zajištění občerstvení (chlebíčky, obložené mísy,
teplou stravu) na nejrůznější společenské akce
 nabízí výrobu polotovarů - houskové a bramborové knedlíky
Chráněná dílna prodejna
 umožňuje obyvatelům Žirče nákup potravin
přímo v obci, kde obchodní síť nepostačuje
místním potřebám
Chráněná dílna zahradnictví
 pečuje o údržbu a úpravu zeleně v areálu
Domova sv. Josefa, přilehlém parku a ostatních střediscích oblastní charity
 zabývá se předpěstováním sadby zeleniny
Chráněná dílna prodejna
a letniček, pěstováním pokojových a tropických rostlin, pěstováním venkovních trvalek
a okrasných keřů a to jak pro potřeby organizace, tak i pro drobný prodej
PRÁCE S HANDICAPEM A S ÚSMĚVEM
V naší umělecko-tvořivé dílně pracuje osm zaměstnankyň. Všechny pracovnice mají minimálně změněnou
pracovní schopnost nebo částečnou invaliditu.
Děvčata se věnují hlavně šití a malbě na
hedvábí. Každý den jejich rukama projde
spousta krásných výrobků, od šitých hraček,
kapsářů, tašek, až po malá umělecká dílka
ztvárněná na hedvábných šálách, kravatách,
obrázcích i polštářích.
Již několik let spolupracujeme s firmou, pro
kterou šijeme polohovací pomůcky, které jsou
plněny polystyrénovými kuličkami. Ty jsou
hlavně určeny k podkládání, bazální stimulaci
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a k prevenci proti dekubitům.

Chráněné dílny u sv. Anny
Můžete u nás také najít polštářky pro dospělé i miminka plněné
pohankovými slupkami. S naší tvorbou se můžete setkat na stránkách
Chráněných dílen u sv. Anny a nově také na stránkách Fler.cz. Díky
prodejům, na které opakovaně jezdíme, máme i potřebnou zpětnou vazbu.
Často nám lidé říkají, jak se třeba minule „trefili“ s dárkem, komu udělali radost
a koupí si zase něco nového, aby nás podpořili.
Dostáváme i spousty kladných dopisů. Pokud chcete i vy podpořit naši dílnu a potěšit Vaše blízké originálním
dárkem, který lze přizpůsobit Vašim požadavkům, neváhejte a navštivte nás a neodejdete s prázdnou.
Blanka Špačková, vedoucí umělecko-tvořivé dílny
Stav zaměstnanců CHD k 31. 12. 2010
Osoby zdravé
4
Osoby se ZPS
9
Osoby s ČIP
16
Osoby s PID
0
Firmám nabízíme možnost náhradního plnění za
povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním
postižením formou nákupu našich výrobků a služeb.
[§81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti]
Vedoucí Umělecko-tvořité chráněné dílny
Poděkování
Děkujeme, že odběrem našich výrobků a služeb, případně svými dary, podporujete činnost Chráněných dílen
u sv. Anny.
Projekty
Vybudování a zahájení provozu chráněných pracovišť bylo podpořeno v rámci dvou projektů
financovaných z prostředků EU (PHARE 2003 RLZ a SROP) a státního rozpočtu ČR.
Projekt Chráněné dílny při Domově sv. Josefa v Žirči (2005-2006) byl podpořen v rámci
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opatření 3.1 SROP a jeho cílem byla investiční část přípravy
chráněných dílen spojená s rekonstrukcí potřebných budov a prostor
a pořízení vybavení dílen.
Projekt Zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (listopad 2005 srpen 2006) - byl zaměřen na pomoc při zaměstnávání a sociální integraci
nezaměstnaných osob se zdravotním postižením v královédvorském regionu a podpora rozvoje lidských zdrojů
v tomto regionu. Cílem projektu bylo zahájení provozu chráněných dílen (nábor zaměstnanců, otevření dílen a
po určitou dobu i jejich provoz). Byl podpořen z prostředků Phare v rámci opatření 2.1 OP RLZ.
Projekt „Kurzy pracovní integrace v Chráněných dílnách u sv. Anny při Domově sv. Josefa“ (červen 2006 květen 2008) - cílem projektu bylo zlepšení podmínek a usnadnění přístupu k zaměstnání pro osoby zdravotně
znevýhodněné na trhu práce. V prvním roce probíhal základní kurz. Zde získané znalosti a dovednosti mohli
úspěšní absolventi prohlubovat během druhého roku projektu v kurzu pokračovacím. Do projektu se zapojilo
celkem 32 zdravotně znevýhodněných osob. Kurzy přispěly k omezení jejich sociální izolace a posílení jejich
sociálních a pracovních návyků Projekt byl financován ze strukturálních fondů a státního a krajského rozpočtu
v rámci SROP opatření 5.3.2 Podpora sociální integrace v regionech.
Chráněné dílny jsou hrazené z prodeje výrobků a služeb, z dotací, příspěvků a darů drobných dárců.
Občerstvení
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Chráněné dílny u sv. Anny
Kontakty:
Chráněné dílny u sv. Anny
Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 499 628 536
fax: 499 628 501
web: www.ochck.cz/dilny
vedoucí umělecko-tvořivé CHD: Blanka Špačková, spackova@zirec.hospic.cz, tel. 499 628 533
vedoucí kuchyně: Ladislav Pilař, pilar@zirec.hospic.cz, tel.: 499 628 542
vedoucí zahradnictví:Kateřina Sinkoviczová, dilny@zirec.hospic.cz, tel.: 731 604 675
Příspěvkové konto na provoz a rozvoj CHD:
Bankovní spojení - KB Červený Kostelec
Číslo účtu: 43-8475310287 /0100
Dotace a příspěvky v roce 2010 pro Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči
Příspěvek na částečnou úhradu provozních
Úřad práce v Trutnově
nákladů chráněné pracovní dílny
Jarní práce v zahradnictví

Práce v parku Domova sv. Josefa
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Nová naděje
NOVÁ NADĚJE - křesťanská psychoterapeutická poradna
Vedoucí projektu: PhDr. Kristýna Brichcínová
Nová naděje v Novém Městě nad Metují poskytuje konzultace a terapie lidem v obtížných životních situacích.
Tento projekt existuje již od r. 2000 a vznikl na popud tehdejšího novoměstského faráře otce Jana Linharta. Ten
si při své pastorační práci uvědomoval důležitost odborné psychologické péče vedle péče duchovní. Vnímal, jak
mnoho lidí je zatíženo vnitřními zraněními, konflikty a krizemi. Od roku 2009 funguje poradna pod Oblastní
charitou Červený Kostelec.
V poradně se při individuálních terapiích klienti snaží nalézat kořeny svých problémů, nacházet znovu naději
a sílu překonávat překážky a krize, řešit problémy v rodině a přijímat sami sebe. Konzultace probíhají ve dvou
dnech v týdnu, dopoledne i odpoledne. Mimo individuální konzultace se také klienti scházejí při pravidelných
setkáních a přímluvných modlitbách. Dvakrát ročně se konají třídenní exercicie v Mariině zahradě ve Slavoňově.
Do poradny přicházejí lidé věřící v Boha, ale i hledající.

Nová naděje - Rokole
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Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz
číslo účtu KB: 8282670227/0100
zřizovatel: Biskupství královéhradecké

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Háčko v Červeném Kostelci
Charitní ošetřovatelská služba v Červeném Kostelci
Charitní pečovatelská služba v Červeném Kostelci, Hostinném a Rudníku
Mobilní hospic Anežky České v Červeném Kostelci
Ambulance paliativní péče a léčby bolesti v Červeném Kostelci
Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Chráněné dílny u sv. Anny v Žirči u Dvora Králové nad Labem
Nová naděje - Křesťanská psychoterapeutická poradna

Kontaktní osoba:
Eva Wagenknechtová, public relations, Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Oblastní charita Červený Kostelec

