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Na něj hoďte všechnu svou starost,
vždyť jemu na vás záleží.

Bible, 1. list Petrův



Poznámka:
U jednotlivých služeb jsou uvedeny informace –
poslání, cíle, cílová skupina, principy a popis služby
v aktuálním znění, ostatní informace jsou za rok 2017.

V příbězích byla jména uživatelů z důvodu ochrany
jejich soukromí pozměněna.
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ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017,
v němž naše charita oslavila 25 let činnosti. Již 25 let, každý den, pomáhají pracovníci charity
lidem v nouzi a v obtížích, lidem v pokročilém věku a nemocným.
 
Připomněli jsme si 25 let práce azylového domu pro muže, který je nyní součástí Domu Matky Terezy,
a také Sociálního šatníku. Od počátku existence Oblastní charity působí i týmy pečovatelek 
a zdravotních sester – Charitní pečovatelská služba a Charitní ošetřovatelská služba.
Důstojnou oslavou za účasti mnoha přátel a podporovatelů oslavil 15 let Domov pro matky s dětmi.
Také Poradna pro lidi v tísni pomáhá již 15 let.
 
V roce 2017 pokračovala Oblastní charita Hradec Králové v poskytování služeb ve stávajícím rozsahu.
Chci zde velmi poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se s velkým osobním nasazením
věnují všem klientům a pacientům.
S ochotou, pečlivostí, trpělivostí i vynalézavostí denně řeší spoustu situací,
často nových a neobvyklých.
 
Po celých 25 let jsou oporou charitních služeb dobrovolníci.
Je obdivuhodné, jaké množství práce zastanou.
Rodinám pracovníků patří dík za jejich pochopení, oporu i pomoc.
Děkuji pracovníkům obcí, kraje i státní správy za spolupráci a podporu.
 
Jsme vděčni všem dárcům, podporovatelům a příznivcům,
kteří důvěřují ve smysluplnost i kvalitu naší práce, a díky nimž můžeme v naší práci pokračovat.
Chtěl bych Vás požádat o zachování přízně a podpory i nadále.
 
Do dalších let přeji nám všem, abychom nadále byli těmi, kdo přinášejí lidem lásku a naději.

Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK
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Činnost (citace ze zakládací listiny):
OCH HK byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných činností 
charitativních, sociálních a zdravotnických. Podnikatelská a jiná činnost 
může být pouze doplňková.
OCH HK zajišťuje poslání Církve římskokatolické v oblasti hmotné a duchovní 
dobročinnosti v souladu s ustanovením Kán. 114 § 2 CIC 1983, zejména 
zajišťuje pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.
Předmětem činnosti OCH HK je zejména: zřizování a provozování charitativních 
služeb, domovů, zdravotnických, sociálních, školských a jiných zařízení a služeb, 
jejich metodické vedení a poradenský servis, provozování půjčoven zdravotnických 
pomůcek, zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče, pořádání sbírek 
a humanitárních a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v České republice 
a v zahraničí, právní, sociální a zdravotní poradenství, práce s dětmi a mládeží, 
práce s rodinami, vzdělávání, koordinace a zajišťování dobrovolnické služby, 
práce s dobrovolníky, poskytování dalších sociálních služeb, zejména: 
základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, 
služby sociální péče a sociální intervence.

OCH HK poskytovala v roce 2017 služby v těchto střediscích:
Charitní pečovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba
Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
Domov pro matky s dětmi
Poradna pro lidi v tísni
Středisko rané péče Sluníčko
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Domácí hospicová péče
Poradna Domácí hospicová péče

Na zajištění služeb se podílí Hospodářské středisko 
(administrativní a ekonomický servis) a Kruh dobrovolníků OCH HK. 

Každé středisko má definováno poslání, své specifické cíle s ohledem 
na cílovou skupinu, které služby poskytuje a principy, 
kterými se řídí poskytování sociálních služeb. 

KDO JSME

Název: Oblastní charita Hradec Králové

Sídlo: Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Právní forma:
Právnická osoba evidovaná podle zákona
o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb.,
zaevidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako
účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15 
a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

IČ: 45979855

Založení:
Zakladatelem Oblastní charity Hradec Králové (dále jen OCH HK)
je Biskupství královéhradecké se sídlem Velké náměstí 35, Hradec Králové.
OCH HK byla založena dne 1. 6. 1992 rozhodnutím biskupa královéhradeckého 
ve smyslu Kán. 114 –117 CIC a v souladu s § 13 odst. 1 písm. g)
tehdy účinného zák. č. 308/1991 Sb. OCH HK je složkou Diecézní katolické charity 
Hradec Králové se sídlem Velké náměstí 37, Hradec Králové;  IČ: 42197449.

Statutárním orgánem je ředitel, který je zodpovědný za činnost 
a hospodaření organizace, rozhoduje a jedná jejím jménem. 
V roce 2017 zastával tuto funkci Mgr. Václav Hrček. 
Statutárním orgánem je také zástupce ředitele Ing. Monika Novotná.
V roce 2017 zastávala tuto funkci Ing. Monika Novotná.

Rada OCH HK je poradním orgánem ředitele OCH HK, v roce 2017 ve složení:
Msgr. František Hladký, PhDr. Eva Zálešáková, MUDr. Eduard Havel Ph.D.,
Ing. Petr Hylmar, Ing. Josef Melichar.

Vize OCH HK:
Jsme a i nadále budeme známá a respektovaná křesťanská organizace.
Pomáháme seniorům a umírajícím, rodinám pečujícím o dítě s postižením,
lidem bez domova, lidem ohroženým domácím násilím,
lidem v nouzi nebo v krizi.
Staráme se o kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb.
Pracujeme v atmosféře důvěry a otevřenosti.
Vážíme si svých pracovníků a dbáme na jejich motivující ohodnocení.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CARITAS
INTERNATIONALIS

CARITAS  EUROPA

CHARITA
ČESKÁ  REPUBLIKA

DIECÉZNÍ
KATOLICKÁ  CHARITA

HRADEC  KRÁLOVÉ

DMT DŮM MATKY TEREZY

SŠ SOCIÁLNÍ ŠATNÍK

DMD DOMOV PRO MATKY S DĚTMI

KM KLUB MARIÁNEK

PDHP PORADNA DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE HRADEC KRÁLOVÉ

CHOS CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

CHPS CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

PP PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

DHP DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE HRADEC KRÁLOVÉ

PLT PORADNA PRO LIDI V TÍSNI

IC INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

SRP STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO

HS HOSPODÁŘSKÉ STŘEDISKO

EÚ EKONOMICKÝ ÚSEK ÚŘ ÚSEK ŘEDITELE KD KRUH DOBROVOLNÍKŮ

OBLASTNÍ  CHARITA
HRADEC  KRÁLOVÉ

ŘEDITEL

RADA
OBLASTNÍ  CHARITY

 Může vás zajímat …
✽ Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl v roce 2017 –
 102 zaměstnanců, z toho 30 mužů a 72 žen.
✽ Průměrný počet pracujících osob na Dohodu o provedení práce
 a Dohodu o pracovní činnosti byl v roce 2017 – 61 pracujících, 
 z toho 11 mužů a 50 žen.
✽ Na mateřské dovolené bylo 11 žen a v roce 2017 se narodily 4 děti.
✽ Zaměstnanci OCH HK využívali při své činnosti 43 služebních automobilů, 
 2 motorky, 2 přívěsy. Dva nejstarší vozy byly vyrobené v roce 2001 a jsou 
 v provozu v Charitní pečovatelské službě a Charitní ošetřovatelské službě.
✽ Průběžně probíhá obnova vozového parku.
 Byly nakoupeny 2 služební vozy, 1 motorka byla vyřazena.
✽ V roce 2017 se uskutečnilo 15 výběrových řízení.
✽ Uskutečnilo se 16 studentských praxí v rozsahu 770 hodin a 1 exkurze.
✽ Služebně nejstaršími v OCH HK byli Renata Marečková (nástup 1. 11. 1994), 
 Bc. Petr Macl (nástup 20. 5. 1996), Marie Matysová (nástup 1. 9. 1999).
✽ Hospodářské středisko se přestěhovalo z druhého do prvního patra budovy 
 na adrese Komenského 266.
✽ Středisko rané péče se přestěhovalo do nových prostor 
 na adresu Karla IV. 1222, Hradec Králové.
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STŘEDISKO RANÉ PÉČE SLUNÍČKO

Zahájení činnosti 1. ledna 2004.

Pomáháme rodinám dítěte s ohroženým vývojem nebo 
se zdravotním postižením. 

Ohrožení na vývoji může být způsobeno nízkou porodní 
hmotností, nedonošeností, komplikovaným nebo před-
časným porodem. 
Zdravotním postižením je myšleno zejména tělesné, 
mentální nebo kombinované postižení včetně autismu 
a zrakového postižení. 

Naším cílem je poskytovat takovou odbornou pomoc 
a  podporu, aby rodina dokázala využít své schopnosti 
a možnosti v péči o své dítě. S rodinami sdílíme jejich slo-
žitou momentální situaci a snažíme se jim být maximální 
oporou.

Služba je poskytována rodinám dítěte do 7 let v celém 
Královéhradeckém kraji. Rodiče mohou využívat konzul-
tace odborného poradce v místě bydliště rodiny a dále 
ambulantní formu podpory v prostorách střediska. Ro-
diny jsou informovány o  dalších možnostech podpory, 
o sociálních dávkách, o vhodných stimulačních a didak-
tických pomůckách. Mohou také využít zapůjčení odbor-
né literatury, pomůcek pro děti. 

V roce 2017 jsme službu rané péče poskytli 132 rodinám. 
Nově jsme uzavřeli 37 a ukončili 30 smluv. Uskutečni-
li jsme 775 terénních konzultací a 140 ambulantních 
konzultací na středisku.

V roce 2017 jsme dojížděli za rodinami žijícími v ob-
cích a městech:
Bohuslavice, Borohrádek, Červený Kostelec, České Me-
ziříčí, Dobruška, Dobřenice, Dolní Branná, Dvůr Králové 
nad Labem, Holovousy, Hořice, Hradec Králové, Hronov, 
Hynčice, Chlumec nad Cidlinou, Choustníkovo Hradiště, 
Jaroměř, Jičín, Klamoš, Kohoutov, Kopidlno, Kostelec nad 
Orlicí, Kounov, Ledce, Liberk, Lično, Mezilesí, Mladé Buky, 
Nahořany, Náchod, Nechanice, Nová Paka, Nové Město 
nad Metují, Opočno, Pěčín, Podůlší, Praskačka, Rokytni-
ce v Orlických horách, Roudnice, Rychnov nad Kněžnou, 
Slatiny, Smiřice, Smržov, Stěžery, Střevač, Trnov, Trutnov, 
Třebechovice pod Orebem, Údrnice, Úpice, Val, Vamberk, 
Všestary, Zábrodí, Žďár nad Metují, Žďár nad Orlicí, Žere-
tice, Žernov.

Adresa
Středisko rané péče Sluníčko
Karla IV. 1222,  500 02 Hradec Králové
tel.: 495 260 732
mobil: 777 721 642
e-mail: slunicko@charitahk.cz

Hodiny pro veřejnost
čtvrtek 9:00 –11:00 hodin

Vedoucí střediska
Mgr. Pavlína Chmelíková
mobil: 777 721 642
e-mail: pavlina.chmelikova@charitahk.cz

Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.
Rumunské přísloví 
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Náš tým v roce 2017

Vedoucí, poradkyně rané péče
Mgr. Pavlína Chmelíková

Poradkyně rané péče, sociální pracovnice
Bc. Ilona Dynterová
Poradkyně rané péče

Mgr. Eva Zikmundová,
Mgr. et Mgr. Hana Jiroutová Klapalová,

 Mgr. Darina Vymazalová
Mgr. Zuzana Sýkorová (od 1. 4. 2017)

Bc. Petra Vošlajerová
(mateřská dovolená)

Pracovnice úklidu
Marie Hesounová

Akce pro děti a jejich rodiče
Zorganizovali jsme třídenní psychorehabilitační pobyt 
v  Neratově. V  prostorách Střediska rané péče Sluníčko 
a v rodinných centrech v Dobrušce a v Jičíně jsme uspo-
řádali několik setkání pro rodiny s dětmi. Některé rodiny 
využily také znakovací pobyt v Bělči nad Orlicí. Uspořáda-
li jsme dětský karneval v Hradci Králové a v Jičíně, jedno 
podzimní setkání s  opékáním buřtů a  setkání s  Mikulá-
šem, nově také setkání pro prarodiče.
Děti s rodiči využívali možnost hipoterapie v Robousech, 
Rybné nad Zdobnicí, Bydžovské Lhotce. Rodinám byla 
nabízena chirofonetika. Celkem 24 setkání se uskuteč-
nilo v rámci canisterapie. Byla poskytována individuální 
i skupinovou formou v Hradci Králové a v Dobrušce.

Rodiče měli možnost získat informace v rámci čtyř před-
nášek a workshopů – Rodinné vztahy u klientů rané péče 
(PhDr. Kateřina Šimáčková), Tátové v  rané péči: outside-
ři, hrdinové, partneři? (PhDr.  Martin Jára), Příjem potra-
vy u dětí (Mgr. Marcela Jarolímová) a Rozvojové hračky 
a pomůcky (Bc. Ilona Dynterová).

Prezentace
Činnost Střediska rané péče Sluníčko je důležité prezen-
tovat jak laické veřejnosti, tak odborníkům. Dvakrát jsme 
zorganizovali Den otevřených dveří, setkávali se v  Ma-
teřském centru Sedmikráska v  Dobrušce, v  Mateřském 
centru Kapička v Jičíně, účastnili se setkání zdravotníků 
a  poskytovatelů sociálních služeb v  Kostelci nad Orlicí. 
Upevnili jsme spolupráci s  lékaři očního oddělení ve Fa-
kultní nemocnici Hradec Králové, s ortoptistkou Mgr. Zu-
zanou Štěrbovou, s  oční lékařkou MUDr.  Pavlínou Věří-
šovou.

Spolupráce
V  rámci celého Královéhradeckého kraje úzce spolupra-
cujeme s psychology a logopedy, navštěvujeme speciální 
mateřské školy, spolupracujeme se speciálně pedagogic-
kými centry a pedagogicko psychologickými poradnami. 

Otevírají se i možnosti nové spolupráce s organizacemi: 
Centrum provázení ve  Fakultní nemocnici Hradec Krá-
lové, Křesadlo - HK Centrum pomoci lidem s  PAS, z. ú., 
Domácí hospic Setkání o. p. s., Dobrotety z. s., Centrum 
pěstounských rodin z. s. či Diamant, podporujeme ná-
hradní rodiny srdcem, z. s. 
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Úspěšná byla prezentace při Sociálních dnech na Univerzitě Hradec Králové.
Vzájemné zkušenosti si vyměňujeme s ostatními poskytovateli služby rané péče při setkáních konzultantů PORTAGE, 
při kazuistických seminářích pořádaných Asociací pracovníků v rané péči, při kolegiích Diecézní katolické charity 
Hradec Králové. Spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb i spolupráce se samotnými obcemi 
se rozvíjí při pracovních skupinách komunitního plánování.
Účastnili jsme se Tříkrálové sbírky a Národní potravinové sbírky.

 Může vás zajímat …
✽ 41 926 najetých kilomentů.
✽ Čtyři píchlé a vyměněné pneumatiky.
✽ 775 sbalených tašek s pomůckami na konzultaci.
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Růženka

V květnu zatelefonovala do Střediska rané péče Sluníčko 
maminka skoro tříleté holčičky. Přála si dozvědět se víc 
o službě rané péče, zjistit, jestli bychom jim mohli pomo-
ci s Růženkou. 
S kolegyní Ilonou Dynterovou jsme vyjely za rodinou. Jak 
už to u terénní služby někdy bývá, kus jsme jely po silnici 
první třídy, potom po menších a menších silničkách, až 
jsme se skončily na uzoučké kamenité cestě mezi ploty, 
která končila v lese… Tam bydlí Růženka s mámou, tátou, 
starším bráchou a s velikým psem. Sedly jsme si s mamin-
kou a  babičkou ke  stolu na  zahradu a  začalo povídání 
o tom, co můžeme rodině nabídnout a taky spousta po-
vídání o Růžence. Ta byla všude kolem nás. Chvíli nalevo, 
chvíli napravo, hned mámě na klíně. A pak už zase běhala 
kolem. Drobná útlá holčička s  výkonností trénovaného 
sportovce.
Ve  chvíli naší návštěvy vůbec nebylo jasné, kde hledat 
příčinu toho, že Růženka nemluví, že si nechce hrát 
s hračkami, že je moc těžké ji na chvíli něčím zaujmout 
a  zabavit. Nějaká podezření už sice ze strany lékařů za-
zněla, ale zatím to byly opravdu jen náznaky. Od názna-
ků k jistotě je někdy dlouhá cesta a rodiče se jasně ptali: 

„Co můžeme udělat právě teď?“
Vše jsme si vysvětlili a domluvili se na spolupráci. Měla 
jsem radost, že se budu s  Růženkou, její mámou a  ně-
kdy i  s  dalšími členy rodiny vídat na  pravidelných kon-
zultacích v rodině, budu jim pomáhat v tom, aby uměli 
podpořit Růženku, aby zkoušela mluvit, aby zjišťovala, že 
společná hra může být zábava a legrace. 
Už během toho prvního setkání jsme se ale dostali 
i k dalším tématům – co musí rodina udělat pro to, aby 
mohla požádat o příspěvek na péči, jaké další možnosti 
podpory se nabízejí, co pro ně v téhle fázi je a není mož-
né. Na  další věci se zase ptala babička. Některé otázky 
jsou těžké k zodpovídání, přitom je ale moc důležité, že 
mohou být vysloveny a  že i  když neumíme jednoduše 
odpovědět, snažíme se o to společně. Třeba právě otázka, 
proč zrovna a právě tahle všemi milovaná a opečováva-
ná Růženka je v něčem jiná než ostatní děti…
Během roku 2017 jsme zvládli ještě šest konzultací v ro-
dině naživo a  k  nim kupu telefonátů i  e-mailů. A  co se 
během spolupráce změnilo? 

Na základě našeho doporučení navštívili rodiče s Růžen-
kou některé odborníky, kteří lépe popsali, jaké problémy 
Růženka má a  co by bylo dobré dělat. Začali spolupra-
covat se speciálně pedagogickým centrem a  společně 
připravovat nástup holčičky do mateřské školy. Také za-
žádali o příspěvek na péči. 
Při každé konzultaci jsme společně hledali, co právě teď 
Růženku baví a na tom jsme rozvíjeli velikou spoustu do-
vedností, které jsou pro žití mezi lidmi tak důležité. Třeba 
schopnost podívat se druhému člověku do  očí, využít 
oční kontakt, když po druhém něco chci, nebo si fotkou 
vybrat, co teď vlastně chci dělat, použít řečový zvuk pro-
to, abych přitáhl pozornost toho druhého, aspoň chvilen-
ku se společně zadívat na hračku, ve které, a to je přece 
veliká legrace, slézá malý zelený žabáček dolů po dřevě-
ném žebříčku.
Hodně jsme mluvili o věcech, které jsou důležité a přitom 
někdy vypadají jako drobnosti. Jak to udělat, aby Růžen-
ka přestala chodit k bráškovi do pokoje a vyhazovat mu 
věci ze skříně, jak to udělat, aby si na ručičkách nechala 
navlečené rukavice, když venku mrzne a ona má holé ru-
čičky za malou chvilku úplně promrzlé, jak to udělat, aby 
Růženka už nepotřebovala plenky, ale chodila na záchod, 
jak to udělat, když by zrovna dneska chtěla jen a jen jít 
do koupelny, vzít si všechny možné kosmetické zázraky, 
které tam najde a  smíchat je a  rozlámat a  pokreslit se 
s nimi, a nic jiného dělat nechce a moc křičí, když ji ma-
minka do koupelny nechce pustit…
A představte si, že když jsem naposledy k Růžence přije-
la, podívala se na mě a úplně srozumitelně a jasně řekla: 
Ahoj!“

Napsala Mgr. Zuzana Sýkorová,
poradkyně ranné péče

Terezka

V roce 2017 jsme díky podpoře Nadace Leontinka nakou-
pili speciální testy na  funkční vyšetření zraku. Testy po-
máhají zjistit, jaká je funkce očí (každého oka zvlášť), tedy, 
jak dítě vidí. Pokud nemá dítě zrakové funkce v pořádku, 
zrak se nerozvíjí. Stagnuje však i celkový vývoj dítěte.

Díky testům jsme péči o děti se zrakovými vadami a opož-
děním ve vývoji zrakových funkcí zefektivnili a můžeme 
se více zaměřit na konkrétní potřeby každého dítě. 
Jak testy na funkční vyšetření zraku pomáhají konkrétně, 
popisuje příběh Terezky. 
Rodiče oslovili ranou péči na  doporučení rehabilitační 
pracovnice. Holčička nereagovala na podněty a na cviče-
ní dle svého věku – 7 měsíců. Na první konzultaci v rodi-
ně si poradkyně všimla, že Terezka reaguje jen na světlo 
z okna a že ji hračky vůbec nezajímají. Vše konzultovala 
s kolegyní, která se specializuje na děti se zrakovými obtí-
žemi. Společně jely na další návštěvu rodiny, kde pomocí 
preferenčního testu, stimulačních karet a dalších pomů-
cek zjistily nedostatečný vývoj zrakových funkcí. I při dal-
ším opakovaném vyšetření se ukázalo, že vývoj zraku je 
opožděný. Terezka stále reagovala jen na světlo. Rodina 
se na doporučení poradkyně objednala k očnímu lékaři, 
kde zjistili diagnózu hypermetropie a astigmatismus.
Poradkyně rané péče pokračuje společně s rodiči ve zra-
kové stimulaci a podpoře celkového vývoje dcery. Na její 
doporučení vyrobili stimulační pomůcky, naučila je pra-
covat se speciálními pomůckami, jak učit Terezku dívat 
se na světelné hračky a podněty. Holčičku začaly zajímat 
lesklé předměty, hračky, světelné hračky apod., začala 
vnímat na krátkou vzdálenost nejen hračky, ale i domácí 
mazlíčky. 
Nyní se Terezka v deseti měsících plazí a začíná lézt po ko-
lenou. Při všech činnostech je stále zapojována stimulace 
očí, jsou voleny vhodné zrakově podnětné předměty… 
S rodiči jsme se domluvili na opakování funkčního vyšet-
ření zraku před kontrolou u očního lékaře. Lékař tak díky 
výsledkům může lépe zhodnotit postup léčby a nasazení 
brýlí u Terezky. 
Díky testům, lékařské péči, rad a  podpory poradkyně 
rané péče a  zejména skvělé spolupráci rodičů se brzy 
bude Terezka těšit z  dalších nových dovedností, pozná 
svoji maminku nejen po  hlase, ale bude vidět její tvář 
a krásný úsměv.

Napsala Mgr. Eva Zikmundová,
poradkyně ranné péče
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DOMOV PRO MATKY S DĚTMI 

Zahájení činnosti 19. března 2002.

Pomáháme matkám, otcům a jejich dětem nacházejícím 
se v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kte-
rou nejsouschopni sami řešit.

V bezpečné prostředí Domova pro matky s dětmi posky-
tujeme dočasné ubytování, poradenství, prostor a pod-
mínky pro rozvíjení schopností a dovedností důležitých 
pro běžný život, aby se naučili hospodařit, rozvíjet své 
dovednosti a hledat vlastní bydlení. 

Něžnost a vlídnost je člověku vlastní,
 pokud nedovolí, aby jeho srdce sežehl
  mráz nelásky a lhostejnosti. Vojtěch Kodet

Cílem je vést klienty k návratu do běžného života
nebo jiné odpovídající služby.
Poskytování služby probíhá na základě osobního 
plánu každého jednotlivce a formulovaných cílů.

Nabízíme
 – ubytování,
 – podmínky pro osobní hygienu,
 – možnosti pro zajištění úklidu, praní, sušení 
 a žehlení prádla klientů,
 – podmínky pro samostatnou přípravu stravy, 
 případně pomoc s přípravou stravy 
 (poskytnutí stravy nebo potravin v nouzi),
 – sociálně právní poradenství, krizovou intervenci,
 – pomoc při vyřizování záležitostí vyplývajících 
 z osobních plánů,
 – podporu při osvojování základních dovedností,
 – poradenství nastávajícím matkám,

Adresa
Domov pro matky s dětmi
Velká 7/50,  503 41 Hradec Králové
tel.: 495 221 810, 777 737 611
e-mail: dmd@charitahk.cz

Vedoucí střediska
Zdeňka Koutníková
mobil: 777 737 610
e-mail: dmd@charitahk.cz

Provozní doba
nepřetržitý provoz včetně svátků,
sobot a nedělí.

 Může vás zajímat …
✽ Během roku se do bězného života navrátilo 85 %
 maminek, tatínků a dětí.
✽ Poskytli jsme maminkám a dětem 463x pomoc
 při pořízení oblečení, plen, kočárků apod.
✽ Potravinovou pomoc od dárců jsme poskytli
 klientům 296x.
✽ Narodilo se u nás 5 miminek.
✽ Každý měsíc se konala potravinová sbírka z farností.
✽ Jsme zapojeni do projektu MPSV – PoMPo II
 (potravinová pomoc).
✽ Od mnoha anonymních dárců dostáváme dary
 pro kojence, děti i matky.

 
– podporu všestranného
 rozvoje dětí,
 – společné a individuální aktivity
 pro děti a dospělé formou klubů a besídek,
 – provázení při naplňování jednotlivých kroků klienta,
 – přístup k internetu,
 – podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu 
 s rodinou,

15
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Náš tým v roce 2017

Vedoucí Zdeňka Koutníková
Sociální pracovnice Alena Zavřelová (zástupce vedoucí),

Mgr. Simona Abrahámová (do 31. 3. 2017), Mgr. Petra Kuchaříková (od 1. 6. 2017),
Bc. Gabriela Gorčáková (od 1. 8. 2017), Bc. Anita Sehnalová, Mgr. Ludmila Boučková (mateřská dovolená)

Odborný pracovník Klubu Mariánek Mgr. Alena Kakrdová (od 30. 6. 2017),
Mgr. Martina Skučková (od 1. 6. 2017)

Asistentky Jana Hylmarová, Romana Pavlíčková, Alena Kadečková,
Iveta Kaplanová, Mgr. Naděžda Buriancová

Asistent Bc. Ondřej Martinec 
Provozní pracovnice Božena Březková, Alena Götzová, Renáta Hylmarová,

Karolína Sahulová, Simona Vítková (od 1. 6. 2017), Dana Prokopová (od 13. 3. 2017)
Údržbář Aleš Cejnar

 – spirituální podporu,
 – zprostředkování návazných služeb.

Zařízení disponuje v rámci služby dvěma byty 
integrovanými v běžné zástavbě.

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy, 
nepřetržitě včetně víkendů a svátků. 
Kapacita zařízení je 64 lůžek.

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7   9



Dětský volnočasový klub Mariánek navázal během 
roku na svoji činnost z předchozích let, zejména v indivi-
duální práci s dětmi. Mohou jej navštěvovat děti ve věku 
od 3 do 18 let. Formou různorodých volnočasových akti-
vit rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. 
Aktivity klubu Mariánek – volný klub, klub vaření, psy-
chosociální hry, výtvarný klub, hudební klub, literárně 
dramatický klub, sportovní klub, videoklub.
Další nadstavba práce s dětmi zahrnovala např. koupání 
na koupališti Flošna, sportovní dny, filmová odpoledne, 
klubko her se zaměřením na prevenci zdraví a zdravého 
životního stylu.
Maminkám bylo poskytováno výchovné poradenství. 
Probíhalo individuální doučování s  dobrovolníky nebo 
pedagogem. 

V  roce 2017 jsme poskytli službu celkem 51 dospělým 
osobám (z toho 48 ženám a 3 mužům) a 95 dětem, cel-
kem tedy 146 osobám. Z klientek pobývalo v azylovém 
domě 9 žen a  17 dětí z  důvodu řešení situace spojené 
s domácím násilím.

Z Hradce Králové bylo 29 osob, z Královéhradeckého kra-
je včetně Hradce Králové 117 osob.

V roce 2017 proběhlo celkově 109 231 kontaktů s klienty 
služby nebo zájemci o službu v časovém rozsahu 25 451 
hodin.

Průměrná délka pobytu v roce 2017 byla 143 dnů.

Pro děti, matky (otce) a ženy
byly realizovány následující akce

V mrazivých lednových dnech se děti seznamovaly s kla-
sickými pohádkami, cílem bylo motivovat matky k  čet-
bě a vyprávění pohádek. Děti vyráběly kanýrové sukně 
na kroužek Romských tanců.
V únoru se konal Dětský karneval, na který si děti vyrá-
běly masky. Podílely se i matky, které se učily šít na šicím 
stroji. 
V březnu jsme vítali jaro a vyprávěli si o blížící se sezoně 
na zahradě. Klienti se spolupodíleli na obnovení nových 
záhonů.
Na  začátku dubna jsme barvili vajíčka, pekli beránky, 
jidáše, hovořili o  křesťanském rozměru Velikonoc. Ma-
minky s dětmi vyráběly velikonoční výzdobu. Konalo se 
první opékání buřtů v  roce. V  rámci víkendové akce si 
děti mohly ušít polštářek na spaní.
Maminky s pracovníky si připomněli květnový Den ma-
tek. Děti nacvičily hudebně taneční pásmo a přednesly 
maminkám básničky. V  dětském klubu vaření upekly 
s pracovníkem služby maminkám linecká srdíčka.
V červnu se konal Dětský den. Maminky a děti pekly mo-
ravské koláče.
Horký červenec jsme si užívali u  městského koupališ-
te Flošna. V  rámci prázdninového tvoření vyráběly děti 
masku zvířete ze ZOO, společně jsme poseděli u podve-
černího grilování párků.
Na srpen se děti moc těšily. Připravovaly si netradiční ba-
revné palačinky. V  závěru prázdnin byly připraveny hry 
a soutěže, děti si spolu s maminkami zacvičily.
V září se uskutečnila canisterapie a hippoterapie. Navští-
vila nás chovatelka domácích zvířat, psů a oslů. Dvě ma-
minky se účastnily Eliščiny sbírky. 
V říjnu se uskutečnilo setkání rodin u dětské železnice. 
Děti prošly historií křesťanství při návštěvě kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Hradci Králové, vytvářely výrobky 
s  podzimní tématikou, šily si dečku na  sezení na  zemi. 
Nezapomenutelné odpoledne jsme prožili s  hudebním 
virtuosem a klavíristou Vojtěchem Zámečníkem.
Listopad byl tradičně připomínkou Svátku zesnulých. 
Uklízeli jsme zahradu a  chystali ji na  zimu. Děti, které 
vystupovaly na Vánoční besídce, se podílely na  výrobě 
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svého kostýmu. Všichni se zapojili na nácviku programu 
na Vánoční besídku. V dětském klubu pekli domácí pizzu 
a perníčky pro sponzory a dárce. Uskutečnila se diskoté-
ka pro děti.
Konec listopadu a průběh prosince patřil vánočnímu pe-
čení cukroví.

Prosinec byl akcemi velmi nabitý. Konala se Mikuláš-
ská besídka s diskotékou, děti šily maminkám polštářky, 
učily se balit dárky. Společně s maminkami a tatínky pek-
li vánočky, tvořili betlémy, přáníčka, výzdobu do  oken 
a  ozdoby na  vánoční stromeček. Po  celý Štědrý den 
probíhaly v zařízení různé aktivity, včetně tance při živé 
hudbě. Večer se maminky sešly u  drobného pohoštění. 
V  rámci silvestrovských oslav, byl pro maminky připra-
vený pestrý program a  drobné občerstvení. Pracovníci 
s klienty přivítali Nový rok. 
 
Dne 13. prosince se uskutečnila Vánoční besídka spojená 
s oslavou 15. výročí založení služby. Slavnostní odpoled-
ne a večer provázel hudebně taneční program dětí s náz- 
vem „Cesta 2017.“ Pod vedením pracovníků byl k  této 
příležitosti natočený film, který zachycuje retrospekti-
vou práci a život v azylovém domě. Pracovníci nacvičili 
s  dětmi divadelní hru Živý Betlém, velký potlesk patřil 
i  dvěma mladíkům z  azylového domu, kteří vystoupili 
s vlastními skladbami. O hudební produkci se postarali 
umělci z Filharmonie Hradec Králové. Slavnostní odpole-
dne navštívilo mnoho hostů, sponzorů, dárců, veřejných 
činitelů. Osobně přišel poděkovat pracovníkům zařízení 
primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink a náměstky-
ně primátora Ing. Anna Maclová. Duchovní slovo patřilo 
návštěvě z Letohradu, faráři Václavu Vackovi. Součástí 
odpoledne byla vánoční Bohoslužba slova.

Jednou z  nejvýznamnějších akcí roku 2017 byl Strome-
ček splněných přání, který vstoupil do  svého devátého 
ročníku. Tradičně se konal v  obchodním centru Atrium, 
pod záštitou primátora Statutárního města Hradce Králo-
vé. Součástí projektu byla osvěta ohledně problematiky 
lidí bez domova. Podařilo se zajistit velkou část vánoč-
ních dárků pro děti z našeho zařízení.
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V  průběhu roku se pravidelně dvakrát v  měsíci konala 
canisterapie pro děti.
V  rámci silvestrovských oslav byl pro maminky připra-
ven pestrý program a  drobné občerstvení. Pracovníci 
s klienty přivítali Nový rok 2018. 
V  průběhu roku se pravidelně dvakrát v  měsíci konala 
canisterapie pro děti. 
Individuálně jsme se věnovali těhotným ženám a  mat-
kám s novorozenci. Pracovnice v rámci Klubu maminek 
pomáhala ženám při přípravě výbaviček, dohlížela nad 
správnou životosprávou budoucích maminek, posléze 
nad péčí o novorozence.

Tým pracoval po celý rok 2017 pod případovou, týmovou 
a individuální supervizí.

Spolupráce
Domov pro matky s  dětmi je členem odborného kole-
gia azylových domů v  rámci Diecézní katolické charity 
Hradec Králové. Vedoucí azylového domu je pověřená 
vedením Celorepublikového kolegia Domovů pro matky 
v tísni.

V rámci Komunitního plánování je zařízení součástí pra-
covní skupiny pro rodiny s dětmi, pracovní skupiny pro 
národnostní a  etnické menšiny a  pro osoby v  obtížné 
životní situaci. 

Prezentace
V rámci Komunitního plánování jsme se podíleli na akci 
v Městské knihovně. Prezentovali jsme službu v Ústavu 
sociální práce Univerzity Hradec Králové na Dnech sociál- 
ní práce.

Účastnili jsme se Tříkrálové sbírky  a Národní potravinové 
sbírky.
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Jana 

V patnácti letech odešla Jana od rodiny a stala se závis-
lou na pervitinu. Po pár letech otěhotněla. Žila s otcem 
dítěte, ale často ji slovně i  fyzicky napadal. Jeho excesy 
řešila dokonce i  policie. Došlo k  odebrání syna a  jeho 
následnému umístění do pěstounské péče a k uvěznění 
partnera za distribuci drog.

Na tak mladou ženu až příliš těžký vstup do dospělosti. 
Navíc zjistila, že je opět těhotná.

Přestože byla plná obav a  nejistoty, našla však v  sobě 
sílu a na radostnou událost se začala připravovat. Začala 
u sebe. Dobrovolně podstoupila odvykací léčbu. S naro-
zeným synem byla poté ubytována v dětském krizovém 
centru, ale to byla pouze přechodná krátká zastávka 
na její další cestě.

Přišla do Domova pro matky s dětmi. Byla v těžké finan- 
ční situaci. Pobírala rodičovský příspěvek necelé čtyři 
tisíce. S rodinou neměla dobré vztahy, neměla nikoho, 
kdo by jí pohlídal chlapečka, když by si chtěla něco při-
vydělat.

Začátek pobytu v  Domově pro matky s  dětmi byl pro 
Janu náročný. Z domova odešla velmi mladá a nebylo 
divu, že neuměla hospodařit s penězi, vařit, starat se 
o domácnost, o své dítě. Byla však snaživá, a tak se za po-
moci pracovnic rychle zorientovala v  kuchyni a  krůček 
po  krůčku získávala další praktické dovednosti i  v  péči 
o syna.

Svěřila se, že si druhou šanci na to být dobrou mámou 
vzít nenechá. Celá zářila štěstím a svoji lásku a péči upí-
nala k péči o chlapečka. Společně s pracovníkem azylo-
vého domu zažádali o hmotnou nouzi a přídavek na dítě. 
Pomohl ji opětovně navázat kontakt s rodinou, ke které 
po  nějaké době začala o  víkendech jezdit. S  rodiči se 

domluvila na hlídání syna a brigádně začala vypomáhat 
v truhlárně. Našetřila si peníze na podnájem a se synem, 
který začal chodit do školy, se po necelém roce z Domo-
va pro matky s dětmi odstěhovala do svého bydlení. 

Napsala Mgr. Petra Kuchaříková,
sociální poracovnice

Denisa

Do Domova pro matky s dětmi přišla v červenci loňské-
ho roku. Byla sama, bez financí, zklamaná a zoufalá z ži-
votních okolností, které jí potkaly. Byla v sedmém měsíci 
těhotenství.

Pocházela z  dobře situované rodiny. Necítila se však 
šťastná a rodinou milována. Když se v jejím životě objevil 
první muž, který o ni projevil zájem, bez rozmyslu se ho 
rozhodla následovat.

Bydleli spolu v  domě, který se nacházel v  exekuci. Ne-
tekla teplá voda, ani topení nebylo funkční. Byla však 
zamilovaná. Obdivovala partnerovu spontánnost, i to, že 
život bral jak přicházel a že se netrápil žádnými starostmi. 
Neměl práci, žili, jak se dalo. Zpočátku to bylo velké dob-
rodružství, ale rychle vystřízlivěla. Zjistila, že je těhotná. 
Partner žil však stále po  svém. Nebyl ani ochotný zajis-
tit si na úřadu práce sociální dávky. Často také odcházel 
do heren, hrát na automatech.

I přes občasnou výpomoc rodičů nebyla její situace dlou-
hodobě vůbec příznivá, a tak přítele opustila. V naději se 
obrátila na  rodinu. Po  řadě zklamání jí však odmítli po-
moci. Neměla ani blízké přátele, byla sama.

Denisa se potýkala s  psychickým onemocněním a  bylo 
pro ni velmi důležité, že mohla v  Domově pro matky 

s dětmi najít životní stabilitu a klid. S pomocí pracovníků 
azylového domu získala informace, jak svoji situaci řešit. 
Zjistila, že má nárok na sociální dávky, a také, kde a jak si 
o ně může požádat. Protože se jednalo o její první porod, 
kterého se velmi obávala, ocenila podporu, kterou získa-
la v zařízení v rámci poradenství pro nastávající maminky. 
Pro miminko si přichystala výbavičku a  pro sebe tašku 
a potřeby do porodnice.

Když přišla malá Katka na svět, roztály ledy a rodiče De-
nisy se s ní opět zkontaktovali. Žena si podala k soudu 
Návrh na svěření dcery do své péče a na určení výživné-
ho. O svoji holčičku se stará velice pečlivě. Stala se z ní 
vzorná máma, která své dítě zahrnuje láskou, něhou 
a pozorností.

V  Domově pro matky s  dětmi našla, co potřebovala – 
klidný čas, aby přemýšlela nad svým životem. Postavila 
se na  vlastní nohy a  získala návazné bydlení v  běžném 
komerčním sektoru v blízkosti své rodiny, se kterou opět 
navázala intenzivnější vztah.

Denisu ještě čeká vyřešit svojí dluhovou problematiku, 
dnes už ví, kam se v této věci obrátit o pomoc.

Napsala Bc. Anita Sehnalová,
sociální pracovnice
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PORADNA PRO LIDI V TÍSNI

Zahájení činnosti 1. května 2002.

Poskytujeme důvěrnou, bezplatnou pomoc 
a poradenství. Nabízíme podporu a doprovázení 
lidem v těžké životní situaci, kterou aktuálně 
nedokáží řešit sami.
Pro ty, kteří se z různých důvodů ocitají v situacích 
odpovídajících kontextu „dluhů a krize“, vytváříme 
nestranný, respektující prostor, v němž mohou 
bezplatně nalézt či získat:
 – informace o možném postupu,
 – orientaci v tom, co se děje / stalo, náhled,
 – porozumění souvislostem,
 – pomoc s jednotlivými sociálně-právními úkony,
 – zklidnění, sdílení, podporu,
 – schopnost či dovednost jak svou situaci samostatně
 či s podporou pracovníka řešit,
 – kompetence, orientaci ve vnitřních či vnějších
 podporách.

Službu poskytujeme lidem starším 18 let zejména 
z Hradce Králové a okolí ambulantně v prostorách 
Poradny, v terénu – doprovody na území města 
Hradce Králové na úřady, instituce, soudy aj.

Nabízíme odborné sociální poradenství v těchto 
oblastech:

Odborné sociální poradenství 
(osobní, internetové, telefonické)
 • dluhová problematika – platová neschopnost, 
 splátkové kalendáře, dluhy, exekuce, insolvence

Být chudý a bez dluhů – to je největší bohatství.
Arabské přísloví

Adresa
Poradna pro lidi v tísni
Kotěrova 847,  500 03 Hradec Králové
tel.: 495 591 382
mobil: 777 737 612
e-mail: plt@charitahk.cz

Vedoucí střediska
Mgr. Zdislava Čepelková
e-mail: zdislava.cepelkova@charitahk.cz

 • rodinné právo – úprava styku s dětmi, výživné, 
 před/ po rozvodová situace, společné jmění manželů
 • problémy s bydlením – nájem/ podnájem, 
 sousedské vztahy, věcná břemena, trvalý pobyt
 • oběti trestných činů – náhrada škody, průběh 
 trestního řízení
 • pozůstalí – pohřeb, matrika, důchod, přechod 
 nájmu, dědictví
 • oblast sociálních dávek

Psychologické poradenství (osobní, telefonické)
 • krizová intervence – stabilizace psychického stavu 
 a orientace v krizové situaci (úmrtí blízké osoby, 
 partnerská krize, rozchod, přepadení, znásilnění…)
 • podpůrná terapie – v indikovaných případech – 
 podpora a pomoc při zvládání životních úkolů 
 v obtížné životní situaci 

V roce 2017 jsme poskytli službu 328 klientům 
(229 přímo z Hradec Králové), kterým bylo poskytnuto 
2 024 konzultací nad 30 min. Formou krátkých 
kontaktů do 30 min jsme poskytli 784 informací 
a intervencí ve všech oblastech odborného 
poradenství.
Bylo sepsáno 49 písemných podání.

Prezentace
Na  začátku ledna jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky. 
Realizovali jsme přednášky o  dluhovém poradenství 
klientům Hradeckého centra pro osoby se sluchovým 
postižením, zorganizovali jsme seminář pro odbornou 
veřejnost ve spolupráci s Krajským soudem o Novele in-
solvenčního zákona.
K  patnáctému výročí fungování Poradny jsme ve  spo-
lupráci se ZŠ Jana Pavla II. z Hradce Králové uspořádali 
Dušičkové rozjímání, na  kterém se četly literární práce 
dětí se vzpomínkami na své blízké zesnulé, dále výsta-
vu v  Infocentru na Eliščině nábřeží, kde bylo vystaveno 
kromě psaných textů i 40 výtvarných prací dětí. Celý pro-
jekt jsme zakončili uvedením divadelního představení 
E. Schmidtta – Oskar a  růžová paní. Prezentovali jsme 
Poradnu v  regionální TV a  v  Českém rozhlase Hradec 
Králové.
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Provozní doba
pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin
 13:00 – 16:00 hodin
pátek 8:00 – 12:00 hodin 

Pouze pro objednané
pondělí 16:00 – 18:00 hodin
středa 16:00 – 17:00 hodin

V rámci dluhové problematiky bylo poskytnuto
171 klientům 622 konzultací nad 30 minut.

35 %
33 %

1 %

3 %

28 %

568

403

2

2

30

10

10

 Finanční a rozpočtové poradenství
 Sociálně právní poradenství
 Poradenství pro pozůstalé
 Krizová intervence
 Podpůrná terapie

 Poradenství v rodinném právu
 Poradenství spjaté s bydlením
 Právní poradenství – specifické
 Finanční a rozpočtové poradenství
 Orientace v sociálním zabezpečení
 Poradenství pro pozůstalé
 Krátké kontakty do 30 minut

Osobní konzultace s klienty (celkem 2 024)
 v níže nadefinovaných výkonech:
  Konzultací je míněn 30 minutový výkon činnosti.

Náš tým v roce 2017

Vedoucí, sociální pracovnice
Mgr. Zdislava Čepelková

Sociální pracovnice – koordinátorka
Petra Novotná, DiS.

Dluhový poradce
Dr. Roman Binder

Dluhová poradkyně, sociální pracovnice
Bc. Renáta Janková

Poradkyně pro pozůstalé, sociální pracovnice
Bc. Lenka Pumrová

Externí terapeuti
Mgr. Marcela Kašparová

PhDr. Jan Vyhnálek

Externí odborná poradkyně, právnička
Mgr. Jitka Šáfrová
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Jaromír a Klára

Mladý pár bydlí na okraji města v pronajatém 
bytě. Společně mají dceru Dominiku, která 
chodí do třetí třídy. Jaromír má z předchozího 
manželství ještě dvě děti – Kamilu a  Matou-
še, na  které mu soud stanovil platit výživné 
ve  výši 4  300 Kč. Jaromír pracuje jako sanitář 
v  nemocnici, bere si přesčasy, jeho průměrný 
čistý měsíční příjem je 18 000. Klára pracova-
la rovněž v  nemocnici, vypomáhala v  kuchy-
ni. Výplata nebyla nic moc, ale práce ji bavila. 
V rámci úsporných opatření však bylo její místo 
zrušeno. Nyní je již třetí měsíc v  evidenci úřa-
du práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti 
ve výši 1 290 Kč. 

„Smějeme se doma, když médii proběhne zprá-
va o  výši průměrné mzdy či příjmech domác-
ností.“ říká Klára. Dohromady mají necelých 
dvacet tisíc. Po  odečtení alimentů, exekuční 
srážky, nákladů na bydlení a dopravy Jaromíra 
do práce a Dominiky do školy zůstane pro tří 
člennou rodinu šest tisíc na měsíc. Z toho ještě 
uhradit potraviny, obědy v  jídelně, školní po-
můcky, hygienické potřeby, něco málo ošacení.
Není divu, že si půjčili peníze, když se rozbila 
lednice a pak i pračka. I když se snažili omezit 
výdaje rodinného rozpočtu, nebylo kde brát. 
Na budování finanční rezervy neměli prostřed-
ky. Postupně se dostali k  pěti půjčkám u  tří 
věřitelů. Tři půjčky byly postupně zesplatněny 
a jsou vymáhány exekučně, u dalších dvou po-
hledávek jsou rovněž v prodlení a hrozí soudní 
řízení. Jaromír s Klárou se snažili domluvit s vě-
řiteli na  novém splátkovém kalendáři, žádali 
o snížení a odklad plateb. V  televizní reklamě 
na půjčky by to neměl být údajně problém, ale 
realita byla jiná. Nikde jim nevyhověli. Celková 
dlužná částka přesáhla 200 000 korun. Nemají 
ani auto a kromě obvyklého vybavení domác-
nosti nemají žádný majetek, který by se dal 
zpeněžit. Jaromír má srážky ze mzdy 1 400 Kč, 
Klářina podpora nedosahuje ani nezabavitel 
né částky. V této situaci je splacení pohledávek  

Spolupráce
Pravidelně se účastníme kolegií charitních poraden, 
komunitního plánování pracovní skupiny pro 
národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné 
životní situaci. Dále multidisciplinárního setkávání 
u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 

kraje. Setkávání s mezioborovými organizacemi 
(multidisciplinární tým pro oběti trestných činů, aliance 
proti dluhům, tým v rámci opatrovnických řízení). 
Úspěšně spolupracujeme s organizacemi: 
Salinger z. s., Aufori o. p. s., Laxus z. ú., Péče o duševní 
zdraví z. s., Policií České republiky a dalšími…

Vzdělávání
Tým poradců se průběžně vzdělává v problematice 
práce se zadluženým klientem, v problematice obětí 
trestných činů, krizové intervenci a dalších oblastech 
sociálně právní problematiky.

Supervize
Pravidelně čerpáme podporu v týmových supervizních 
sezeních s Mgr. Michalem Zahradníkem. Tuto formu 
podpory považujeme vzhledem k charakteru služby 
za nutnou a velmi přínosnou.
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nereálné. I když jsou prováděny srážky, celkový dluh se 
neustále navyšuje. Jaromír s Klárou se nakonec rozhodli, 
že vyřeší svou neuspokojivou finanční situací oddluže-
ním. 
Navštívili naši Poradnu. Zde jsme probrali a  posou-
dili, zda jsou splněny podmínky pro oddlužení. Zvážili 
všechna pro i  proti. V  průběhu oddlužení se sice zvýší 
Jaromírovi srážka na tři tisíce měsíčně, ale zastaví se růst 
úroků a nebudou se muset s manželkou obávat návštěvy 
exekutorského vykonavatele u nich v domácnosti. V prů-
běhu insolvenčního řízení jsou schopni uhradit více jak 
40 % pohledávek. Je však předpoklad, že hodnota plnění 
bude vyšší. Klára nechce zůstat doma, hledá si zaměst-
nání a rodině by tak přibyl další příjem. Pokud by zůsta-
lo jen u úhrady dlužné částky, byli by manželé schopni 
pohledávky uhradit bez problémů, ale s dalšími poplatky 
(např. úroky z prodlení), které se na úvěry nabalily, by to 
bylo likvidační. 
Oddlužení je pro ně světlo na konci tunelu a naděje, že 
po řádném pětiletém splácení budou od zbývajících zá-
vazků osvobozeni a dlužné částky jim budou odpuštěny. 

Napsal Dr. Roman Binder,
dluhový poradce

Helena

Paní je v důchodovém věku. Její zdravotní stav není dob-
rý, má motolice, chůzi zvládá s  obtížemi, trpí výpadky 
paměti, pravidelně navštěvuje psychiatra. Bydlí v bytě se 
svým vnukem, a přestože je již dvacet let rozvedená, by-
dlí v jejím bytě 2+1 také její bývalý manžel. Vztahy s ním 
jsou napjaté. Helena však po  rozvodu neměla sílu čelit 
nadávkám a vyhrožování, když vyzývala exmanžela, aby 
se odstěhoval. Zvykla si a  vyhýbá se mu. Přestože mu 
nevaří, pere mu prádlo, uklízí společně užívané prosto-
ry a nakupuje potraviny. Odměnou za to jí jsou nadávky 
a ponižování.
Helena má tři děti. O dceři nic neví. Dobré vztahy má jen 
s  nejmladším synem. Druhý syn má prudkou povahu, 
občas se zastaví, aby navštívil svého otce a syna, který 
byl Heleně svěřen do péče. Dnes již zletilý vnuk se k ní  

 
 
 
 
nechová příliš dobře. Po „vzoru“ dědečka a svého otce jí 
často nadává a je hrubý. 
Možná by Helena k nám do Poradny ani nepřišla, kdyby 
nemusela řešit finanční stránku jejich společného soužití. 
Pobírala důchod 9 000 Kč, z kterého hradí náklady za ná-
jem a energie 7 300 Kč. Od svého bývalého partnera, kte-
rý měl důchod 12 500 Kč, dostávala jen 1 900 Kč. Poradnu 
vyhledala s požadavkem najít možnosti, jak docílit vystě-
hování exmanžela z bytu, případně jak od něj získat vyšší 
příspěvek na bydlení. 
Důkladně jsme zmapovali situaci, zejména ohledně 
vlastnictví bytu na  katastru nemovitostí a  zjistili, že He-
lena neměla byt v  osobním vlastnictví, jak se domníva-
la. Byt byl družstevní a  ona vlastníkem práv družstva. 
Po  zvážení všech okolností jsme jí navrhli několik mož-
ností, jak situaci řešit. Jednou z  nich byl možný prodej 
práv družstevního bytu a  koupě garsoniéry pouze pro 
ni. Tato varianta by jednoduchým způsobem vyřešila její 
nové bydlení a nemuselo by tak dojít k složitému proce-
su soudního vystěhování manžela. Takto to však Helena 
nechtěla. Jako důvod uvedla strach z  reakce dětí a  ex-
manžela. Raději se rozhodla snášet neutěšenou „jistotu“, 
než čelit nevypočitatelné reakci dětí a exmanžela, která 
pro ni znamenala nebezpečnou „nejistotu“. 
Její volba padla na předžalobní výzvu. S bývalým manže-
lem se dohodli na sepsání podnájemní smlouvy, ve které 
se zavázal měsíčně přispívat polovinu na  provoz bytu. 
Nemalý podíl na tomto řešení měl pro Helenu i fakt, že 
finanční příspěvek do jejího rozpočtu jí pomohl začít si 
tvořit rezervu pro koupi nové pračky a nového oblečení.
Helena byla seznámená se všemi možnými riziky, byly jí 
předány kontakty i na další organizace. S Poradnou je ale 
stále v kontaktu, přichází si každý měsíc pro potravinový 
balíček a  současně informuje, zda se situace doma ne-
zhoršila. Asi bychom si pro ni představovali ráznější řeše-
ní situace, musíme ale respektovat to její a jak sama říká: 

„nejdůležitější je, že v tom nejsem sama“.

Napsala Mgr. Zdislava Čepelková,
vedoucí Poradny pro lidi v tísni

Miloslava

Přišla do Poradny poté, co se odstěhovala z nájemního 
bydlení. Smlouva byla ukončena uplynutím doby, na kte-
rou byla sepsána. Na  prodloužení nájmu se Miloslava 
s  majitelkou bytu nedomluvila. Až doposud bylo vše 
v pořádku.
Miloslava při podpisu smlouvy složila jistotu ve výši troj-
násobku měsíčního nájmu. Byt při odstěhování uklidila 
a  předpokládala, že nebude s  vrácením peněz žádný 
problém. V  bytě nebylo nic zničeného, dluh na  nájmu 
neměla. V den předávání bytu a sepisování předávacího 
protokolu na ni však čekalo nemilé překvapení. Majitel-
ka odmítla vrátit jistotu s  tím, že byt není vymalovaný, 
koberce nejsou vyčištěné a  hledala další drobné chyby, 
které zaznamenala do  předávacího protokolu. Milosla-
va odmítla takto sepsaný protokol podepsat a vymínila 
si vepsání poznámky, že s tímto nesouhlasí. Majitelka si 
přesto trvala na svém a odmítala částku vrátit. Oznámila 
jí, že peníze použije na úklid a vymalování bytu. Milosla-
va nevěděla, jak dál a obrátila se na Poradnu se žádostí 
o pomoc.
Při společném setkání vyšlo najevo, že si před předáním 
bytu pořídila jeho fotodokumentaci. Měla též fotografie 
z  doby nastěhování a  bylo zřejmé, že byt byl předaný 
ve stavu, ve kterém jej převzala. 
Informovali jsme ji, že majitelka je povinna vrátit jistotu 
při skončení nájmu, má však pouze nárok započíst to, co 
by se případně dlužilo na nájmu. Vyvrátili jsme i mylné 
sdělení majitelky o tom, že jistotu lze využít na úhradu 
nákladů spojených například s vymalováním bytu. Milo-
slava měla dokonce nárok i na úrok z jistoty.
Doporučili jsme, aby majitelku nejprve vyzvala k vrácení 
jistoty do určitého data s tím, že pokud tak neučiní, bude 
dalším krokem podání žaloby k soudu. Pomohli jsme i se 
zněním výzvy. Za  tři týdny se na  nás Miloslava obrátila 
znovu. Tentokrát však nepřišla se svěšenou hlavou, ale 
s úsměvem ve tváři. Majitelka na výzvu zareagovala a pe-
níze poslala. Navíc poslala i vyúčtování energií a přepla-
tek, který Miloslava již neměla sílu řešit.

Napsala Mgr. Petra  Novotná, DiS.,
sociální pracovnice
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Cesta je cíl.
Mgr. Lenka Hodková

Vznik v listopadu 2006,
zahájení činnosti 1. ledna 2007.

Zaměřujeme se na bezprostřední individuální psycho- 
logickou a sociálně právní pomoc ambulantní povahy 
osobám ohroženým domácím násilím starším 16 let 
žijícím na území celého Královéhradeckého kraje.
Jsme specializovaným pracovištěm, které plní úkoly 
vyplývající ze zákona č. 135/2006 Sb. na ochranu před 
domácím násilím (dále DN) a ze zákona o sociálních 
službách 108/2006 Sb. – §60a). 

Podporujeme naše klienty
 – mají informace o bezpečnostním plánu a možných
 ochranných opatřeních,
 – vědí, kam se mají obrátit v případě akutního
 i dlouhodobého ohrožení,
 – vědí, jak se chovat v kontaktu s násilnou osobou,
 – mají informace o rizicích a dopadech domácího násilí,
 – znají svá práva a povinnosti,
 – umí rozpoznat a využívat vnitřní i vnější zdroje
 podpory, 
 – mají dostatek informací, které mohou vést ke změně
 životní situace,
 – rozumí svému prožívání a potřebám,
 – mají náhled na svoji situaci, 
 – zvládají nezávislý život (na osobě násilné,
 na sociální službě). 

Podporujeme blízké osoby ohrožených osob 
 – mají informace o službách Intervenčního centra
 pro osoby ohrožené domácím násilím a dalších
 návazných službách,

Adresa
Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím
Kotěrova 847,  500 03 Hradec Králové
tel.: 495 530 033, mobil: 774 591 383
e-mail: intervencni.centrum@charitahk.cz

Vedoucí střediska
Mgr. Lenka Hodková 
mobil: 774 591 382
e-mail: lenka.hodkova@charitahk.cz

Provozní hodiny 
pondělí 13: 00 – 17: 00 hodin
úterý 8: 00 – 13: 00 hodin
středa 8: 00 – 17: 00 hodin
čtvrtek 8: 00 – 17: 00 hodin
pátek 8: 00 – 13: 00 hodin

INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY
OHROŽENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM

 – rozumí prožívání a myšlení osoby ohrožené
 domácím násilím, 
 – chápou projevy, rizika a dopady života v domácím
 násilí pro všechny zúčastněné,
 – dovedou využít pomoc a podporu pro sebe. 

V roce 2017 jsme registrovali 179 nových osob. 
Z minulých let využívalo služeb 89 osob. 
Celkem využívalo služeb Intervenčního centra
268 osob.  

Evidovali jsme 57 zájemců o službu, kteří se nestali
našimi klienty, z toho 39 osob bylo z režimu vykázání 
a 18 z režimu nízkoprahového kontaktu.

 Soc. právní poradenství

 Právní poradenství

 Krizová intervence

 Psychologické poradenství

  Podpůrná psychoterapie

 Profesní kontakty

Pracovnice vykazovaly v roce 2017
svoji pracovní činnost v níže nadefinovaných

výkonech ve formě konzultací

1422

480

424

422

212
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 Schváleno

 Zamítnuto

  Neznámý výsledek

 Nepodáno

Vykázání v roce 2017 podle okresů

Celkem sepsáno 33 návrhů na předběžná
opatření na měsíční ochranu

Náš tým v roce 2017

Vedoucí, terapeutka Mgr. Lenka Hodková,
sociální pracovnice Mgr. Kateřina Forejtková,
Mgr. Miloslava Kociánová, Mgr. Jitka Černá,

Mgr. Blanka Víznerová (od 14. 9. 2017)

Odbornou podporou pro pracovnice byly po celý rok
případová a týmová supervizorka

Mgr. Darina Fialová a PhDr. JUDr. Stanislava Dudová,
supervizorka psychoterapeutické práce

Mgr. Lenky Hodkové.

Za spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR
Královéhradeckého kraje děkujeme

kpt. Mgr. Martinu Machovi
a kpt. PhDr. Daniele Květenské, PhD.

29

2
1 1

Hradec
Králové

33

Náchod
26

Jičín
12

Trutnov
30

Rychnov
n. Kn.

12

Bylo sepsáno 43 návrhů na předběžná opatření. Z toho 
bylo 33 návrhů na  tzv. měsíční ochranu a  10 návrhů 
na prodloužení měsíční ochrany o další čas. 
Bylo sestaveno a  podáno dalších 6 právních návrhů: 
3 návrhy k opatrovnickým soudům ve věci výchovy a vý-
živy nezletilých dětí, 3 návrhy na rozvod manželství.

Další aktivity
84 písemných zpráv, doprovody k soudnímu líčení v roz-
sahu 4 hodin, 18 hodin skupinové supervize, 6 hodin 
individuální supervize, 40 hodin intervize. 

Jedním z hlavních úkolů Intervenčního centra je úzká 
spolupráce s Policií České republiky v institutu vyká-
zání násilné osoby ze společného obydlí. Zákonná po-
vinnost Intervenčního centra je kontaktovat ohroženou 
osobu nejpozději do  48 hodin od  obdržení úředního 
záznamu o vykázání a nabídnout jí srozumitelným způ-
sobem své služby. Je potvrzeno, že čím dříve ohrožená 
osoba nabídku obdrží, tím je zvýšená šance, že ji využije 
(s  prodlužujícím se časem od  incidentu klesá motivace 
ohrožené osoby svoji situaci řešit). Na  Intervenční cent-
rum se však mohou obrátit i osoby ohrožené domácím 
násilím, případně blízké osoby ohrožených osob, bez 
ohledu na  již zmiňovaný institut policejního vykázání 
na základě vlastní potřeby. 

V roce 2017 jsme přijali od Policie České republiky 113 
úředních záznamů o  vykázání násilné osoby ze spo-
lečného obydlí. 

Aktivity 
Pět setkání interdisciplinárních týmů ve  městech Jičín, 
Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov. 
Školení pro spolupracující subjekty – Salinger z. s. (stře-
disko KC Zip, Triangl – vyškoleno 15 pracovnic), Oblastní 
charita Jičín (centrum SASanka – vyškoleno 20 pracov-
nic.) Školení pro odbornou veřejnost regionu Nové Měs-
to nad Metují. 
Aktivní vystoupení – Tým pro oběti trestných činů koor-
dinovaný Probační a mediační službou. Dvě prezentace 
činnosti Intervenčního centra na setkání se soudkyněmi 
Okresního soudu Hradec Králové.

Konzultací je míněn 30 minutový výkon činnosti.
Konzultace může být osobní, telefonická a e-mailová.
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Mediální prezentace v Českém rozhlase Hradec Králové, 
TV Prima, TV Barrandov, Hradecký deník.
Pravidelný pracovní kontakt se zástupci Krajského ředi-
telství Policie České republiky Královéhradeckého kraje.
Činnost Intervenčního centra byla prezentována stu-
dentům Gymnázia Boženy Němcové v  Hradci Králové, 
studentům sociální práce Univerzity Hradec Králové, stu-
dentům oboru sociální prevence a patologie Univerzity 
Hradec Králové.
Aktivně jsme se účastnili tří odborných setkání v  rám-
ci Asociace pracovníků intervenčních center, pracovali 
ve  skupině NOUZE v  rámci komunitního plánování ma-
gistrátu města Hradec Králové.
Vedoucí se účastnila pravidelných jednání pracovní sku-
piny pro národnostní a etnické menšiny a osoby v obtíž-
né životní situaci v rámci komunitního plánování města 
Hradec Králové.
Spolupracujeme s  poskytovateli státních a  nestátních 
služeb, přednášíme o  domácím násilí odborné i  laické 
veřejnosti. Materiály o domácím násilí jsou umístěny tak, 
že k nim má veřejnost snadný přístup (nemocnice, úřady, 
neziskové organizace, www stránky).
Účastnili jsme se Tříkrálové sbírky a Národní potravinové 
sbírky.

Zpětné vazby od klientek
Dotazník byl vyplněn 28 klientkami.
Na otázku, v čem Vám byla spolupráce
s IC přínosná, klientky volně uvedly

Okamžitá a bezprostřední pomoc, individuální přístup, 
jediná 100 % fungující organizace v ČR.
Zklidnění psychické situace, větší pocit bezpečí 
a podpory, administrativní úkoly pro soud.
Cítila jsem se o hodně líp, když jsem mluvila s paní 
Kociánovou, a jak jsem cizinka, tak to mi hodně pomohlo 
s vysvětlením všech dokumentů.
Jsem ráda, že se mám na koho obrátit, když něčemu 
nerozumím, nebo potřebuju poradit
Rozklíčování, pojmenování a orientace v nastalé situaci, 
velká psychická a administrativní podpora/ doporučení 
psát si deník v tom nejhorším období, společná práce 
na návrhu k soudu, jasné vedení, vytyčení cílů, poradenství 
v oblasti justice.

Oslovení Vašeho centra bylo naprosto správným 
rozhodnutím.
Více si nyní věřím, začínám mít snad i nadhled, a začínám 
chápat jednání ostatních v širších souvislostech. 
Již se nehroutím z každého úředního papíru a nyní již vím, 
že není třeba všechno řešit ihned.
Je to něco jako „má rodina“, moc mi pomohla v nejtěžších 
chvílích a stále pomáhá.
Děkuji za velmi dobré rady a moc si toho vážím, bez vás 
bych si nevěděla rady, jak řešit své dlouholeté trápení.
Dlouhodobější psychologická pomoc je pro mě dar. Mohu 
si srovnat myšlenky, zjišťuji, co chci být a kým chci být a jak 
být (sebou i druhými) milována.
Opora, pomoc při řešení problémů, správné nasměrování 
do nového života.
Možnost popovídat si o problémech.
Pomoc v nouzové situaci.
Pomohlo mi to k ujasnění situace, psychicky jsem se 
uklidnila, pomoc při hledání informací, lékaře, 
celková pomoc.
Pomohlo mi úplně ve všem, pomohlo mi otevřít se, smířit se 
s mnoha situacemi, i sama se sebou, neklást si stále vinu.
V orientaci v dané situaci.
K ujasnění situace.
Jedinečná byla lidská podpora v rámci těžké situace, 
pocit důvěry, bezpečí, zázemí, klidu, pochopení.
Mohla jsem bez obav mluvit o svých těžkých problémech 
a poradit se o způsobu řešení.
Pomoc v krizové situaci.
Dostala jsem užitečné informace.
Ujasnila jsem si celou svou tíživou situaci, jsem spokojená 
s jednáním pracovnic.
Dozvěděla jsem se o mnohém z praktického hlediska.
Psychická podpora, praktické rady.
Psychická pomoc, sepisování žalob, začínám si vážit 
sama sebe.
Uvědomění, že musím držet hranice s bývalým partnerem, 
i když je to těžké. 
Pomoc v těžké životní situaci, možnost být sama sebou 
a jít si za svým názorem představou, i přes negativní 
postoje blízkých příbuzných.
Moc mi pomohli, dali mi sílu, důvěru, radu.
Mít zpátky sebevědomí, rozhodnout se, pocit, 
že na to nejsem sama.

Klientky dále sdělily

Není co zlepšovat, děkuji! Není co vytknout.
Velká pochvala za pomoc a podporu paní Forejtkové 

a Hodkové – za jejich trpělivost, rychlost, vstřícnost a velkou 
psychickou podporu.

Vítala bych návrhy na odbornou literaturu 
(jak se s domácím násilím vyrovnat).

Děkuji za vše.
Jsem s prací Intervenčního centra velmi spokojená a vděčná 
za pomoc a nový pohled na dění okolo mě, pocit, že nejsem 

zavrhována a že je někdo, kdo mi pomáhá.
Neměnila bych nic, celé fungování Intervenčního centra 

mi je moc blízké a ke všem pracovnicím mám 
velkou důvěru, děkuji.

Chci poděkovat za mimořádný chápavý, podporující, 
vřelý, neobyčejně lidský, pohotový přístup paní Víznerové 
a co mě nejvíc obohatilo – naprosto nehodnotící, děkuji.
Moc děkuji paní Hodkové za velikou pomoc a podporu. 

Vždy jsem odcházela lehká jako pták!
Koutek pro děti.

Děkuji za pomoc.
Začínám si připadat zase jako člověk, že to půjde.

Určitě bych všem, kdo má tento problém, doporučila 
Intervenční centrum, všem moc děkuji za velkou pomoc.

Pokračovat, určitě se zviditelnit, aby ženy věděly, 
že je tady tato pomoc.
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Anna

Anna se do Intervenčního centra dostala poprvé v listo-
padu 2010. Telefonovala z  polikliniky, kam utekla před 
svým násilným partnerem. Byla v 6. měsíci těhotenství. 
V  té době trval jejich vztah zhruba rok a k násilí začalo 
docházet již po třech měsících. Při vyhodnocení situace 
bylo zjištěno, že se jedná o vysoce rizikové a nebezpečné 
soužití. Partner ji fyzicky napadal, fackoval ji, škrtil, kopal, 
dostávala pěstí do  břicha. Často ji ohrožoval sekerou 
a jednou, při demonstraci síly „rozsekal“ skříň, vedle které 
Anna stála. Násilí střídalo násilí. Týral ji i psychicky. Říkal, 
že zařídí, aby jí bylo odebráno dítě, vyhrožoval, že ublíží 
její rodině. Drasticky mučil i jejího psa. 
Aně jsme doporučili, aby kontakt s  partnerem nevyhle-
dávala. V případě setkání znala bezpečnostní plán a byla 
připravená v  případě nebezpečí volat policii. Nejdůle-
žitějším úkolem pro Annu bylo zajistit si nové bydlení. 
K partnerovi se vrátit nechtěla, ale neměla kam jít. Klíčo-
vé pracovnici Intervenčního centra se podařilo ve spolu-
práci se sociální pracovnicí Domova pro matky s dětmi, 
zajistit pobyt v  azylovém domě. Anna se do  azylového 
bydlení ještě týž den odstěhovala a  s pracovnicí Inter-
venčního centra zůstala v telefonickém kontaktu. V prů-
běhu pobytu v azylovém domě se Anna začala opět vídat 
s partnerem a její motivace řešit násilný vztah se oslabila. 
Spolupráce byla po  dalších dvou telefonických kontak-
tech ukončena. 
Podruhé navázala Anna spolupráci s Intervenčním cent-
rem v březnu 2017. Stalo se tak na základě vykázání. Poli-
cie ČR využila své pravomoci a na 10 dnů vykázala jejího 
partnera ze společného obydlí. V době vykázání měla dvě 
malé děti, byla na rodičovské dovolené, žila s ním ve spo-
lečné domácnosti. Jednalo se o jiného muže, než v roce 
2010. Anna byla po obdržení úředního záznamu o vyká-
zání telefonicky kontaktována sociální pracovnicí Inter-
venčního centra, byly jí poskytnuty informace o režimu 
vykázání, možnosti požádat okresní soud o prodloužení 
doby vykázání o dalších 30 dnů, dále bylo zjišťováno, kdo 
z jejího okolí jí může být v aktuální situaci oporou.  Svoji 
situaci musela řešit dál. Hledala bydlení a  bála se další-

ho kontaktu s partnerem, který byl navíc v době trvání 
vykázání prověřován kriminální policií ze spáchání trest-
ných činů nebezpečného vyhrožování a nebezpečného 
ozbrojování. Vzhledem k okolnostem vyvstala možnost, 
že partner bude obviněn a státní zástupce sám podá ná-
vrh zákazu kontaktu partnera s Annou. 
S  klíčovou pracovnicí byl domluven další postup spo-
lupráce související se soupisem návrhu na  předběžné 
opatření. Anna však následně přes řadu telefonátů nere-
agovala, a tak byla spolupráce ukončena.
Na konci listopadu 2017 vyhledala Intervenční centrum 
sama. Vztah na začátku listopadu ukončila, ale bývalý se 
s rozchodem nesmířil. Nadále ji kontaktoval a chtěl, aby 
se k němu vrátila. Odmítla. Začal jí posílat vulgární SMS, 
telefonovat a vyhrožoval, že oznámí institucím, že bere 
nelegálně dávky, užívá omamné látky, nabízí sex za úpla-
tu a pracuje bez smlouvy. A to také udělal. Vyhledal úřad 
práce, OSPOD, inspektorát práce a  Anna musela proka-
zovat, že se jedná o nepravdivé informace. Expartner se 
opakovaně začal objevovat v ulici a před domem, kde žila, 
a když přišel za ní do zaměstnání, vyděsilo jí to natolik, že 
přímo z  práce utekla do  Intervenčního centra. Okamži-
tě jsme probrali bezpečnostní plán a byla jí poskytnuta 
krizová intervence. Pomohli jsme jí se soupisem návrhu 
na ochranu před nebezpečným pronásledováním. Návrh 
okresní soud na 30 dnů schválil a Anna tak mohla s dět-
mi prožít klidnější Vánoce. Vzhledem k  přetrvávajícím 
obavám z expartnera jsme sepsali návrh na prodloužení 
ochrany k okresnímu soudu. Nyní Anna čeká na rozhod-
nutí. Kromě poradenství a psychické podpory byla paní 
Anně v Intervenčním centru opakovaně poskytnuta i po-
travinová pomoc.

Napsala Mgr. Miloslava Kociánová,
sociální pracovnice

Žaneta

Žaneta se s  Petrem poznala už na  střední škole. Trávili 
spolu prakticky všechen volný čas. Často říkal, že když 
se lidi milují, nepotřebují nikoho dalšího. Žaneta to vní-

mala jako důkaz lásky a navíc, takovou pozornost doma 
od rodičů nikdy nepoznala. Začali společně bydlet. Byla 
šťastná. Občas jí sice zarazily jeho nepřiměřené agresivní 
reakce na běžné situace, když například v obchodě kou-
pila jiný jogurt, než chtěl. Ale nakonec vždy přijala jeho 
omluvu a vše přešla. Petr však stále více na Žanetu žárlil. 
Kontroloval, kde byla a s kým telefonovala. Těžce snášel, 
že v práci dobře vychází s kolegy, zakazoval jí, se s nimi 
stýkat. Podezříval jí i z nevěry. Když se jim narodila dcera, 
a  přestože se na  ni moc těšil, soužití s Petrem se zača-
lo zhoršovat a on žárlil i na malou. Docházelo k hádkám, 
které obvykle končily fyzicky napadením Žanety. 
Začala se ho bát. Po jednom z incidentů sebrala odvahu 
a utekla na policii. Výsledkem bylo vykázání Petra ze spo-
lečného obydlí na deset dní. 
Při kontaktování pracovnicí Intervenčního centra byla za-
skočená. Netušila, že její případ policie bude řešit a že se 
o ni bude někdo dál zajímat. Nevnímala svou situaci jako 
vážnou, chtěla jen, aby to přestalo. Říkala, že po skonče-
ní vykázání vezme Petra zpátky. Věřila, že se poučil a že 
vyhledá nějakou pomoc. Nabízenou pomoc odmítla. Ne-
trvalo to ani dva měsíce a Policie ČR ho musela vykázat 
znovu. Žaneta se ozvala sama. Uváděla, že se Petr ovládal 
jen pár dní a pak začalo vše nanovo. Žádnou pomoc ne-
vyhledal, říkal, že mu nikdo nebude diktovat, jak se má 
chovat. Při posledním incidentu ji škrtil a uhodil několi-
krát silně do hlavy, že musela vyhledat lékařskou pomoc. 
Tentokrát se rozhodla nabízené pomoci využít. Pracovni-
ce pomohla Žanetě se soupisem návrhu na  předběžné 
opatření na  ochranu před domácím násilím na  30 dní. 
Schválená ochrana ji poskytla čas, aby se mohla zastavit 
a o situaci začít v klidu a bezpečí přemýšlet. Byla rozhod-
nutá, že se vše musí změnit. Začala s námi spolupracovat 
a čerpat sociálně právní poradenství. Získala i potřebné 
informace o svých dalších možnostech (např. v přestup-
kovém řízení, opatrovnickém řízení). Společně s pracov-
nicí plánují, jak by její život mohl vypadat bez Petra.

Napsala Mgr. Kateřina Forejtková,
sociální pracovnice

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7   21



CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Zahájení činnosti 1. srpna 1991.

V počátcích činnosti fungovala samostatně, 
v lednu 2000 se sloučila pod Charitní ošetřovatelskou 
a pečovatelskou službu. 
Od roku 2006 je samostatným střediskem.

Pomáháme lidem se sníženou soběstačností v péči 
o sebe a domácnost, lidem s tělesným či duševním 
postižením i rodinám s trojčaty a více dětmi.

Největší skupinu našich klientů tvoří senioři.
S naší podporou mohou bezpečně zvládat běžné 
každodenní činnosti a rituály dle svých přání a zvyklostí, 
s rodinou, známými, v kontaktu se společenským děním. 

Jsme nápomocni v činnostech od ranního vstávání 
až po uložení k večernímu spánku. Pomůžeme 
s hygienou v koupelně i na lůžku, sprchováním, 
koupáním, použitím WC, také s oblékáním, svlékáním, 
podáváním a přípravou jídla a nápojů.
Zvládáme pomoc při samostatném pohybu po bytě, 
přesunu na lůžko nebo vozík. Na základě domluvy 
zajistíme úklid domácnosti, nakoupíme, zařídíme různé 
pochůzky, vypereme, vyžehlíme prádlo. 
Naším cílem není jen přímá pomoc klientům a ulehčení 
života doma. Snažíme se je podpořit, aby byli maxi- 
málně v možné míře samostatní v  péči o  sebe, 
v jejich schopnostech a dovednostech.

Adresa
Charitní pečovatelská služba
Na Kropáčce 30/3,  500 03 Hradec Králové
tel.: 495 515 372
e-mail: chps@charitahk.cz

Vedoucí střediska
Mgr. Martin Večeřa
mobil: 777 736 013
e-mail: martin.vecera@charitahk.cz

Hodiny pro veřejnost
úterý 8: 00 –12: 00 hodin
čtvrtek 13: 00 –16: 00 hodin

Jestli najdeš v životě cestu bez překážek,
určitě nikam nevede.

Arthur C. Clark

V roce 2017 jsme nabízeli dohled u  klienta a jeho 
psychickou aktivaci, dovoz klienta automobilem 
k lékaři, na společenské akce, dovoz nákupů služebním 
automobilem apod. Zařízovali jsme asistenci druhého 
pečovatele. 

Našim klientům půjčujeme na nezbytnou dobu 
rehabilitační a  kompenzační pomůcky – 
např. polohovací postele, antidekubitní matrace, 
chodítka, toaletní křesla…

V rámci spolupráce s Domácí hospicovou péčí Hradec 
Králové se snažíme o vytvoření prostředí pro klidné 
umírání člověka v kruhu rodiny.
Péči poskytujeme lidem starším 18 let.

V roce 2017 poskytovalo středisko Charitní pečovatelská 
služba své služby celkem 199 klientům,  z toho 171 
uživatelů bylo přímo z Hradce Králové.
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Půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
Ing. Petr Brutar
mobil: 773 244 523

Marie Hesounová
mobil: 777 721 633
e-mail: pomucky@charitahk.cz

Provozní doba
pondělí, úterý 8: 00 –12: 00 hodin
středa, čtvrtek 13: 00 –17: 00 hodin
pátek 8: 00 –14: 00 hodin

65 klientů, bylo poskytnuto zdarma 
sociálně právní poradenství v jejich domácnostech 
nebo na středisku.

Pracovníci v přímé péči odvedli u uživatelů 
31 096 návštěv, což představuje 14 232,8 hodin 
přímé péče (a 162,1 hodin fakultativních úkonů).

Náš tým v roce 2017
Vedoucí střediska

Mgr. Martin Večeřa

Sociální pracovník
Mgr. Jakub Cutych

Sociální pracovnice
Mgr. Martina Kosinová

(od 1. 11. 2017)

Pečovatelky
Alena Bařtipánová

Aneta Doležalová (od 1. 4. 2017)
Martina Drbohlavová

Renata Fialová Fejglová
Romana Hošáková

Magdalena Kostelanská
Jana Matějíčková

Ilona Obermajerová
Gabriela Ostrižová

Anna Salavcová (od 12. 5. 2017)
Beatrice Schierzová

Petra Šedinová
MUDr. Vlaimíra Šťásková

Patricie Tučková
Drahomíra Uhlířová

Lenka Veselá
Naďa Zemková (od 1. 3. 2017)

Pečovatelé
Ivan Pavlíček (od 1. 3. 2017)
Luboš Rejl (od 2. 11. 2017)

Štěpán Sedlák
Josef Zbránek

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Ing. Michal Veselý
Marie Hesounová

Vojtěch Trmal (od 26. 9. 2017)

Pracovnice úklidu
Lenka Gergelová
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V roce 2017 jsme dojížděli za klienty žijícími v Hradci Králové 
a okolních obcích v okruhu cca 20 km: 
Černilov, Kunčice, Libčany, Předměřice nad Labem, Vysoká nad Labem. 

Setkávání s klienty
V prostorách Domu sociálních služeb v ulici Na Kropáčce jsme uspořádali 
Velikonoční a Vánoční setkání se seniory. 

Prezentační činnost
Vedoucí střediska a sociální pracovník Charitní pečovatelské služby se účastnili 
pracovní skupiny pro seniory v rámci komunitního plánování města Hradec Králové. 
Naše středisko je členem České asociace pečovatelské služby a odborného kolegia 
pro seniory a zdravotně postižené v rámci Charity Česká republika a stálým členem 
odborného kolegia Diecézní katolické charity Hradec Králové pro seniory.
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František a Ben

Do péče se František dostal po propuštění z nemocnice, 
kam byl odvezen, když upadl venku na procházce.

František žil v pěkném řadovém domku společně se svým 
synem a jezevčicí. Ze začátku nic nenaznačovalo tomu, že by 
v této domácnosti nemělo být něco v nepořádku. Domluvili 
jsme každodenní péči v odpoledních hodinách, kdy jsme 
řešili pomoc s hygienou. Dohlíželi, zda snědl oběd a chvíli 
si povídali. Ostatní péči přislíbil zařídit syn. Časem se však 
ukázalo, že péče o tatínka je pro něj velmi náročná.

Péče o Františka nebyla standardní. Občas se stávalo,
že jsme jej nezastihli doma a ani syn neměl zdání,
kde se nachází.

Nakonec se ukázalo, že chodíval na procházky za kamará- 
dem „na kus řeči“. Jenže často už zapomínal kolik je hodin 
a občas taky, kde se vůbec nachází… Po konzultacích 
se synem a na základě lékařského vyšetření bylo zjištěno, 
že se u Františka projevuje počínající demence.

Bylo nutné rozhodnout, co dál.

I přes možnost umístit tatínka do ústavní péče a i čím dál 
složitější péči o něj si syn tatínka nechal doma.

Začali jsme tedy dojíždět i na ranní návštěvy a domluvili 
s kamarádem Františka, že na „kus řeči“ bude docházet on.

František se svojí fenkou chodí na procházky už jen 
na zahradu.

Syna ani kamaráda již v podstatě nepoznává. Jen ta jezevčice 
je mu blízká a svýma tmavýma očima mu říká, že tady s ním 
pořád je. Že ještě není úplně ztracený…

Napsal Mgr. Martin Večeřa,
vedoucí Charitní pečovatelské služby
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CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Zahájení činnosti 1. srpna 1991.

V domácím prostředí ošetřujeme chronicky i akutně 
nemocné, jejichž zdravotní stav nevyžaduje umístění 
do zdravotnického zařízení. Pomáháme jim se 
zvládáním bolesti, rozvíjíme jejich soběstačnost, 
jsme jim psychickou oporou. 

Udržujeme a podporujeme zdraví pacientů
 – cíleně kontrolujeme zdravotní stav,
 – odebíráme biologický materiál,
 – aplikujeme injekce, inzulín či infuze,
 – pečujeme o intravenozní port, PICC, žilní katetry
 různého typu
 – podáváme léky pomocí injekčního dávkovače,
 – ošetřujeme pooperační rány, dekubity,
 diabetickou nohu, bércové vředy, nádorové rány,
 – zavádíme a ošetřujeme permanentní
 močový katetr u žen i mužů,
 – zavádíme a pečujeme o nasogastrickou sondu,
 – ošetřujeme perkutánní gastrostomii,
 – ošetřujeme stomie různého typu,
 – napojujeme a odpojujeme enterální 
 i parenterální výživu,
 – pečujeme o tracheostomickou kanylu,
 – vyšetřujeme glykémie,
 – podáváme léky,
 – zajistíme ošetřovatelskou rehabilitaci,
 – aktivizujeme psychiatricky nemocné,
 – edukujeme rodinné příslušníky.

Ošetřili jsme 568 pacientů v jejich domácnostech
a vykonali 24 483 návštěv.
Většinou jsme dojížděli do  domácností k  dlouhodobě 
nemocným, po cévních mozkových příhodách, s oběho-
vými komplikacemi, diabetem, onkologicky nemocným. 
Docházeli jsme také za lidmi bez domova, klienty Domu 
Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez 
domova. Ošetřovali jsme je v  nízkoprahovém denním 
centru.
Nabízeli jsme půjčování kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek. 
Ošetřovatelská péče je poskytována všeobecnými sestra-
mi dle platných právních norem a ošetřovatelských stan-
dardů. Odborné úkony se provádí na  základě ordinace 

Adresa
Charitní ošetřovatelská služba
Na Kropáčce 30/3,  500 03 Hradec Králové
tel.: 495 530 188, 777 736 014
e-mail: chos@charitahk.cz

Vedoucí střediska, vrchní sestra
Markéta Bohuslavová
mobil: 777 737 613
e-mail: chos@charitahk.cz

Hodiny pro veřejnost
úterý 8: 00 –12: 00 hodin
čtvrtek 13: 00 –16: 00 hodin

Pomoz mi, abych netoužil
po útěše – ale těšil,

po porozumění – ale rozuměl,
po lásce – ale miloval.

část modlitby
Františka z Assisi

ošetřujícího lékaře konkrétního pacienta, nebo po dobu 
14 dní po  propuštění z  nemocnice ošetřujícím lékařem 
v nemocnici. Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou pa-
cienta.
Sestra domácí zdravotní péče je v úzkém kontaktu s ošet-
řujícím lékařem pacienta. Je ve  své profesi samostatná 
a zkušená a sama na místě – u pacienta doma, musí úkon 
správně provést. Nese velkou tíhu odpovědnosti i při vy-
hodnocování případných změn zdravotního stavu paci-
enta i při evidování a předávání informací o péči v týmu. 
Zdravotní sestry za  svými pacienty dojíždí. Řízení slu-
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Půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
Ing. Petr Brutar
mobil: 773 244 523

Marie Hesounová
mobil: 777 721 633
e-mail: pomucky@charitahk.cz

Provozní doba
pondělí, úterý 8: 00 –12: 00 hodin
středa, čtvrtek 13: 00 –17: 00 hodin
pátek 8: 00 –14: 00 hodin

žebního automobilu na  ně čeká každý den jejich péče 
a řidičská zdatnost je v jejich práci více než nutná. Často 
najedou i sto kilometrů za den. 
Sestry musí být psychicky i  fyzicky odolné a připravené 
čelit na návštěvách i silnicích různým nečekaným situa- 
cím. Často řeší hlavně sněhovou nadílku, nevyhrnuté 
chodníky, ale i  nedostupnost pacienta, domácí zvířata, 
hygienu prostředí.
Vysoká odbornost jde ruku v ruce se vstřícností, laskavos-
tí, uměním naslouchat a porozuměním lidem, které ošet-
řují v prostředí, ve kterém žijí. Lidé, za kterými dojíždí, je 

Náš tým v roce 2017
Vrchní sestra Markéta Bohuslavová

Dispečerka Jindřiška Jonášová
Zdravotní sestry Renata Bajerová,
Petra Filipová, Eva Gottlandová,

Lucie Maixnerová (do 31. 7. 2017),
Marie Matysová, Nataša Rálišová,

Lucie Segečová,
Lenka Šrámová (od 2. 1. 2017), Jaroslav Štaier,

Petra Tláskalová,
Markéta Vašáková (mateřská dovolená)
Dalších třicet jedna zdravotních sester

spolupracovalo s Charitní ošetřovatelskou službou
na základě uzavřené dohody

o provedení práce.
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Ing. Michal Veselý, Marie Hesounová,
Vojtěch Trmal (od 26. 9. 2017) 

mají rádi, těší se na  ně a  často se na  nějaký čas stávají 
velkými důvěrníky celé rodiny.

Navštěvovali jsme pacienty žijící v  Hradci Králové 
a  v  obcích do  20 km: Benátky, Blešno, Cerekvice nad 
Bystřicí, Černilov, Černožice, Chudeřice, Divec, Dobřeni-
ce, Habřina, Holohlavy, Hořiněves, Hrádek u  Nechanic,  
Hubíles, Jeníkovice, Klamoš, Kosičky, Krňovice, Kunčice, 
Ledce, Lhota pod Libčany, Librantice, Libčany, Lochenice, 
Mokrovousy, Nechanice, Neděliště, Nepasice, Nový By-
džov, Osice, Polánky, Předměřice nad Labem, Roudnice, 
Roudnička, Skalice, Smiřice, Sovětice, Stračovská Lhota, 
Stěžery, Stěžírky, Syrovátka, Štěnkov, Třebechovice pod 
Orebem, Třesovice, Tůně, Vinary, Vysoká nad Labem.

Dlouhodobé péče
Zajišťovali jsme intenzivní zdravotní péči dvěma pacien- 
tům na domácí umělé plicní ventilaci. Žena je v péči od 
1. července 1998, na  domácí plicní ventilaci od  roku 
2002. Na dýchacím přístroji je absolutně závislá 24 hodin 
denně. 
Za mužem jezdíme do Smiřic pětkrát týdně, na tři hodi-
ny. Díky naší péči mohou oba žít doma se svojí rodinou 
a přáteli. Bez domácí péče by museli pobývat zbytek své-
ho života ve zdravotnickém zařízení.
Domácí zdravotní péče je podporou i pro rodiny a nej-
bližší partnery pacientů. 
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Prezentace
Zúčastnili jsme se Národní potravinové sbírky 
a Tříkrálové sbírky.

Spolupráce
Dlouhodobě úzce spolupracujeme s více jak šedesáti 
praktickými lékaři.
Dále s podiatrickou poradnou, Poradnou pro chronické 
rány a ambulancí Kožní kliniky Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.

Vzdělávání
Dvě zdravotní sestry se účastnily certifikovaného kurzu 
Katetrizace močového  měchýře muže a dvě zdravotní 
sestry se účastnily kurzu Specifická ošetřovatelská péče 
o chronické rány a defekty. Vrchní sestra se účastnila 

vzdělávacího kurzu Vedení porad a facilitační techniky 
pro manažery v sociálních službách a semináře 
Management ve sféře zdravotnictví a role vrchní sestry.

 Může vás zajímat …
✽ Zdravotní sestřičky najely celkem 140 721 km.
✽ Vykonaly 42 056 ošetřovatelských úkonů.
✽ Zapůjčily 255 klientům 300 kompenzačních
 a rehabilitačních pomůcek.

28  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7



Ladislav

Jeho cesta k  nám do  péče vedla přes Domácí hospico-
vou péči Hradec Králové, kam byl v terminálním stádiu 
onemocnění srdce předaný po dlouhodobé hospitalizaci 
ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

V hospicové péči byl pouze pár dní. Díky domácímu pros- 
tředí, pohodě a  podpoře rodiny se jeho stav výrazně 
zlepšit. V prvních dnech péče jsme za ním dojížděli dva-
krát denně a nitrožilně aplikovali léky, které potřeboval.

Ladislav byl doma plný energie a radosti a nemohl se doč- 
kat narození vnoučka. Než se však snacha vrátila z porod-
nice, došlo k poruše zavedené hadičky pro podávání léků. 
Po domluvě s ošetřujícími lékaři jsme ji odstranili a zahá-
jili podávání léků v tabletové formě. Frekvence návštěv 
se změnila na jednu denně. Řešili jsme s ním, jak se cítí, 
jestli mu něco neschází, kontrolovali jeho zdravotní stav.

Když Ladislav odcházel z nemocnice, velmi omezeně se 
pohyboval. Dnes je to úplně jiný člověk. Je spokojený, 
doma, s  rodinou, užívá si vnoučka, o  kterém se domní-
val, že jej nikdy neuvidí. Má spoustu zvířat, která miluje. 
On i jeho rodina, která mu je po celou dobu velkou opo-
rou, si jsou vědomi prognózy velmi vážného onemocně-
ní. O to více si však Ladislav každý den s rodinou užívá. 
I nadále se snaží užívat léky pouze ve formě tablet. 

Setkání s takovým pacientem jako je pan Ladislav mění 
naše priority a pohled na svět. Díky pane Ladislave…

Napsala Petra Tláskalová DiS.,
zdravotní sestra

Josef

Péči o Josefa jsme převzali následně po jeho propuště-
ní z nemocnice. Již několik roků se léčil s onkologickým 
onemocněním hrtanu. Jeho stav se zhoršil natolik, že 
ačkoliv byl jinak soběstačný a  neměl žádné pohybové 
omezení, nebyl schopen přijímat stravu ústy a  musel 
být vyživován hadičkou zavedenou do  tenkého střeva 
(výživa je určená speciálně do zažívacího traktu, je podá-
vána pumpou, která dávkuje přesné množství 24 hodin 
denně).

Ještě před propuštěním jsme byli upozorněni, že Josef 
je často velmi mrzutý a  prchlivý a  spolupráce s  ním je 
špatná. Možná i vzhledem k tomu, že díky onemocnění 
velmi špatně mluví a domluva s ním je náročná.

Bydlel sám, s  rodinou se nestýkal a  nabízenou pomoc 
v nemocnici spíše odmítal. Jaký pozitivní vliv má domácí 
prostředí na nemocného se ukázalo i v případě Josefa.
 
Jezdili jsme k  němu rádi. Naši pomoc vítal a  sotva by-
chom tipovali, že byl před pár dny na  lidi kolem nepří-
jemný a k jakékoliv spolupráci neochotný.

Naším cílem bylo naučit Josefa manipulovat s pumpou 
tak, aby mohl být soběstačný. Byl velmi učenlivý. Nejvíce 
se mu líbilo, že si může dát výživu i s pumpou do speci-
álně upraveného baťůžku a vyrazit ven na procházku. Již 
nepotřeboval žádný stojan, ke  kterému byl „přivázaný“. 
Byl šťastný, byl opět nezávislý. 

Napsala Markéta Bohuslavová,
vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby

Iveta

Byla dva měsíce hospitalizována v nemocnici pro zažíva-
cí obtíže. Po  operaci, při které jí byla vyvedena ileosto-
mie (vývod tenkého střeva), již nebyla schopna běžnou 
stravou zajistit dostatečnou výživu, jí byl zaveden katetr 
na aplikaci parenterální (nitrožilní) výživy.

S tím byla propuštěna do domácího ošetřování do naší 
péče a péče milujícího manžela.

Ivetu navštěvujeme dvakrát denně. K  večeru výživu na-
pojíme a druhý den ráno odpojíme. V čase mezi našimi 
návštěvami se může volněji pohybovat po bytě a věno-
vat se všemu, co má ráda, hlavně svému pejskovi.

Manžela zaučujeme, jak vyměňovat stomické pomůcky. 
Na ně si Iveta ale těžko zvyká a v běžném životě jsou pro 
ni zatím největším problémem. Ani pro manžela to není 
jednoduché, a i když je již několikrát sám vyměnil, stále 
přetrvává nejistota a obavy, zda vše zvládnul dobře. Přes-
to je trpělivý a snaží se naučit vše správně, aby manžel-
ka byla minimálně závislá na pomoci zdravotních sester. 
Rád by se naučil i odpojování parenterální výživy.

Výživa Ivetě prospívá. Dokonce již přibrala nějaké to kilo. 
Po nedávné kontrole v nemocnici byla však smutná. Plá-
novaná operace, na kterou měla jít za tři měsíce, se zřej-
mě posune o další čtvrtrok.

Navzdory zdravotním potížím které má, si život snaží užít. 
Byla již i na výletě. Měla sice trochu obavy, aby jí vývod 
tenkého střeva nezpůsobil problémy, ale vše se vydařilo 
a byla šťastná, že vše zvládla a že se dostala ven mimo 
domov.

Nás zdravotní sestřičky těší, že psychický i  fyzický stav 
Ivety se stále zlepšuje a my tomu můžeme být nápomoc-
né a na blízku.

Napsala Renata Bajerová,
zdravotní sestra
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
HRADEC KRÁLOVÉ

Zahájení činnosti 16. dubna 2013. 

Poskytujeme komplexní domácí hospicovou péči 
nevyléčitelně nemocným lidem.

Snažíme se, aby pacienti důstojně prožili poslední dny 
svého života a  mohli, jak si přejí, zůstat i  přes své one-
mocnění doma, se svojí rodinou, blízkými, v  prostředí, 
které znají a mají rádi. Smyslem péče je zajistit umírajícím 
lidem co nejvyšší možnou kvalitu života a  být oporou 
celé rodině. Tišíme bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, 
úzkost, neklid. Podmínkou naší péče je přítomnost a ak-
tivní spolupráce alespoň jednoho člena rodiny. 

Péče je založena na  24 hodinové dostupnosti lékaře 
a zdravotní sestry 7 dnů v týdnu. V případě zájmu je ro-
dinám nabídnutá pomoc pečovatelské služby a  služba 
duchovního.
Jedná se o  jedinou komplexní domácí hospicovou péči 
v Hradci Králové a  blízkém okolí. Poplatek za poskytová-
ní péče činí 150 Kč na den. O službu žádá rodina pacienta 
na doporučení praktického nebo odborného lékaře.

PORADNA
DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
HRADEC KRÁLOVÉ

Zahájení činnosti 1. května 2016.

Většina rodin využívala sociální službu Domácí hospico-
vé péče Hradec Králové – Poradnu Domácí hospicové 
péče. Nabízí nemocným a jejich blízkým, kteří o ně pečují, 

Adresa
Domácí hospicová péče Hradec Králové
Na Kropáčce 30/3,  500 03 Hradec Králové
tel.: 775 442 405
e-mail: domacihospic@charitahk.cz

Úřední hodiny
pondělí – pátek 7: 30  – 15:30 hodin

Vedoucí střediska
vrchní sestra Ludmila Pavlatová
e-mail: ludmila.pavlatova@charitahk.cz
tel.:  775 442 405

Vše čeho se dotkne láska je nesmrtelné.
Romain Roland 

 Může vás zajímat …
✽ Celkově jsme vykonali 1 971 návštěv,
 z toho 34 v noci a 383 o víkendech.
✽ Zdravotní sestřičky najely celkem 19 381 kilometrů.
✽ Nejmladšímu pacientovi bylo 38 let
 a nejstaršímu 98 let.

potřebné sociálně-právní informace, psychickou pomoc 
a podporu pro zvládnutí těžké životní situace.
Po  úmrtí pacienta zůstáváme i  s  pozůstalými nadále 
v kontaktu. Poskytujeme jim v tomto čase sociálně-práv-
ní poradenství, poradenství pro pozůstalé, psychickou 
podporu a doprovázení v době truchlení. Psychosociální 
pracovnice nabízí individuální konzultace. Zasíláme kon-
dolenční a vzpomínkové dopisy, zveme 1x ročně na spo-
lečné vzpomínkové setkání s týmem.
Naše pracoviště bylo v roce 2017 zařazeno do pilotního 
programu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR  –  Mobil-
ní specializovaná paliativní péče. Projekt ověřuje přínos 
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Adresa
Poradna Domácí hospicová péče Hradec Králové
Na Kropáčce 30/3,  500 03 Hradec Králové
tel.: 775 420 977
e-mail: domacihospic@charitahk.cz

Úřední hodiny
terénní forma: pondělí – pátek 9:00  – 12:00 hodin
ambulantní forma: středa 13: 00  – 15: 00 hodin
na základně individuální domluvy od 7.00 do 15.00 hodin
  středa 16: 00  – 18: 00 hodin
poslední středy v měsíci podvečerní klub JinAK

mobilní specializované paliativní péče z hlediska kvality 
péče pro pacienta, proveditelnosti, bezpečnosti, ekono-
mické náročnosti pro zdravotní systém.
V uplynulém roce jsme péči poskytli 112 pacientům a je-
jich rodinám. Z toho 93 % z nich zemřelo doma. Onkolo-
gických pacientů bylo 91, neonkologických pacientů 21.
Poradna Domácí hospicové péče poskytla péči celkem 
115 klientům v rozsahu 371 konzultací. Z daného počtu 
bylo 69 uživatelů z Hradce Králové. Nejvíce klienti využi-
li podpůrnou terapii (191x), zorientování se v sociálních 
dávkách a pomoci (47x), sociálně-právní poradenství 
(14x).

Náš tým v roce 2017

Vrchní sestra, Bc. et Bc. Viera Ivanovová
(do 30. 6. 2017)

Vrchní sestra, Ludmila Pavlatová
(od 1. 7. 2017)

Lékaři MUDr. Eduard Havel, Ph.D., 
MUDr. Michal Hrnčiarik, MUDr. Jana Hrubešová, 

MUDr. Michal Jiroušek, MUDr. Veronika Molnárová, 
MUDr. Eva Richterová, Ph.D., 

doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.,
MUDr. Jindřich Kopecký (od 16. 3. 2017)

Zdravotní sestry Mgr. Anna Michlová, 
Veronika Samková DiS., Mgr. Tereza Dolénková, 

Bohdana Hušková, Veronika Kavalírová (od 2. 2. 2017), 
Marián Andrejo (od 11. 7. 2017),
Hana Fišárová (od 1. 11. 2017), 

Psychoterapeutka a sociální pracovnice 
Poradny Domácí hospicové péče Hradec Králové 

Bc. Pavlína Černá (do června 2017)
Psychosociální pracovnice a poradkyně pro pozůstalé 

Poradny Domácí hospicové péče Hradec Králové 
Bc. Lenka Pumrová (od 1. 7. 2017)

Pracovnice úklidu Marie Hesounová

Rodiny a blízcí našich pacientů.

Moderní psychologie objevila, 
jak silný vliv má na život jedince 

porodní trauma. A co „trauma umírání” ? 
Věříme-li v kontinuitu života, 
neměli bychom mu přisoudit 

rovnocenný význam?

Laura Huxleyová,
autorka knihy This Timeless Moment

V rámci Domácí hospicové péče Hradec Králové a Porad-
ny Domácí hospicové péče Hradec Králové jsme dojížděli 
za klienty žijícími v Hradci Králové a za obyvateli okolních 
obcí a měst v okruhu cca 30 km: Blešno, Černilov, Černo-
žice, Hoděšovice, Chlumec nad Cidlinou, Jeníkovice, Lib-
čany, Libřice, Lochenice, Nechanice, Nový Bydžov, Starý 
Bydžov, Osice, Roudnice, Rozběřice, Smidary, Smiřice, 
Stěžery, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, 
Všestary, Zvíkov.
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Slova rodin v průběhu péče či po úmrtí nemocného
 … děláte tu nejcennější práci na světě
 … bez Vaší pomoci bychom to nezvládli
 … moc Vám děkujeme, že jste a my jsme mohli 
  strávit čas s našimi blízkými až do samého konce 
  jejich života
 … moc jste nám pomohli
 … doporučíme Vaši službu v případě potřeby ostatním.

V naší společné práci usilujeme o navrácení umírání 
do domácího prostředí a odtabuizování tématu 
umírání a smrti jako přirozené součásti života. 

Akce
V dubnu jsme jako poděkování členům klubu Přátelé do-
mácí hospicové péče uspořádali společnou snídani. 
V  prostorách Dětské kliniky Fakultní nemocnice HK se 
13. června konala konference o  dětské paliativní a  hos-
picové péči. 
Dne 8. listopadu se uskutečnilo setkání pozůstalých ro-
dinných příslušníků našich pacientů, které jsme dopro-
vodili od srpna 2016 do srpna 2017. Společně s týmem 
sester, lékařů, sociální pracovnicí a  P.  Janem Pasekou 
jsme mohli zavzpomínat na  jejich blízké. Setkání jsme 
spojili s benefičním koncertem dua Nos Dames.
Připojili jsme se k  vzpomínkové akci Zapalme svíčku  
spřátelené organizace Dlouhá cesta z. s. 

Aktivity
Prezentace Mgr.  Terezy Dolénkové na  XXIII. Konferenci 
královéhradecké ošetřovatelské dny Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. 
Prezentace Mgr.  Anny Michlové na  XXI. Hradeckých 
pneumologických dnech a  na  Konferenci společnosti 
radiační onkologie, biologie a  fyziky, dále rozhovor pro 
Český rozhlas Hradec Králové a beseda v pořadu Minu-
duel pro televizi Prima.
Zdravotní sestra Mgr.  Anna Michlová je lektorkou vzdě-
lávacího programu ELNEC pro zdravotní sestry v oboru 
paliativní medicíny a hospicové péče v ČR.
Jsme řádným členem Fóra mobilních hospiců, které je 
podporováno Českou společností paliativní medicíny 
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Vedení klubu Přátelé Domácí hospicové péče

Spolupráce
Úzce spolupracujeme s  Onkologickou a  Plicní klinikou 
ale i ostatními klinikami Fakultní nemocnice Hradec Krá-
lové. V kontaktu jsme s oddělením sociální péče Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, s Ambulancí paliativní medi-
cíny a léčby chronické bolesti MUDr. Richterové, pečova-
telskými službami. Ohledně sociálního příspěvku na péči 
spolupracujeme s Úřadem práce Hradec Králové. 

32  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7



Vzdělávání
Účast na Pneumologickém kongresu, regionální kon-
ferenci o pomoci a podpoře seniorům a lidem v závěru 
života s názvem Společnou cestou, Konferenci paliativní 
medicíny v Náchodě, odborném setkání Paliativní péče 
v  Domovech pro seniory, kurzu Katetrizace močového 
měchýře u  mužů. Účast na  IX. celostátní konferenci pa-
liativní medicíny.

Láskyplná péče

Sedmasedmdesátiletou paní jsme přijali do  péče kon-
cem června 2017. Zpočátku slabou, unavenou, převážně 
ležící. Domácí prostředí a laskavá péče blízkých však byly 
nade všechny léky a  zdravotní stav paní se během pár 
dní začal zlepšovat. Na  její vlastní přání jsme odstranili 
močovou cévku a sama tak mohla dojít na toaletu. Oči 
se jí jen smály, měla v  nich jiskru, usmívala se a  zářila. 
Při každé návštěvě se na  lůžku posadila, nebo si přešla 
do obýváku do křesla a vyprávěla. O svém životě, o prá-
ci na dráze, o cestování, o práci na zahradě. O životě se 
svým manželem. Přes 40 let jsou životními partnery. Vzá-
jemnou lásku jsme vnímali a  viděli při každé návštěvě. 
Když se k ní manžel posadil na lůžko, vždy jí vzal za ruku. 
Vždy se na sebe podívali a usmáli. Kouzlo okamžiku mě 
dojímalo pokaždé téměř k slzám.
Ani po  čtyřiceti letech společného života je tohle lásky-
plné soužití nepřestalo bavit. Manžel vyprávěl spousty 
vtipných historek ze života, návštěva plynula za  návště-
vou a naše společné chvíle byly plné radosti a smíchu.
Onemocnění paní se plíživě horšilo. Řešili jsme přede-
vším dušnost, ubývání sil, slábnutí nohou. Bylo již téměř 
nemožné, aby se sama posadila na posteli. Převážně le-
žela na jednom boku, přesto se manžel snažil co nejdéle 
udržet manželku aktivní. V roli hlavního pečujícího také 
vařil, pral, uklízel. 
Jeho dlouholeté zdravotní neduhy znesnadňovaly péči 
o paní. Ani nejbližší rodina na tom zdravotně nebyla nej-
lépe. Dcera v té době prodělává náročnou onkologickou 
léčbu, syn rehabilitoval po těžké autonehodě, milovaný 

vnuk byl na neschopence po prodělaném závažném zá-
nětu, přesto společnými silami náročnou péči o milova-
nou zvládli. 
Úsměv z tváře paní se vytrácel. Méně a méně hovořila, kaž- 
dé slůvko vyslovila jen s velkou námahou. Pohled měla 
již často prázdný, zahleděný do  neurčita, více a  více se 
uzavírala do sebe. Po více než třech měsících v naší péči 
zemřela. Doma, ve své posteli, v klidu ve spánku, časně 
zrána. Manžel spal vedle v pokoji, dcera se v noci ve svém 
bytě vzbudila ze snu s tušením, že maminka zemřela.

Napsala Mgr. Tereza Dolénková,
zdravotní sestra

Péče o umírající očima studentky
Anny Plášilové
Smrt, to je téma, které lidi od  nepaměti zajímá a  fascinu-
je. Nikdo neví, co přesně se po  ní s  námi děje. A  jaké to je 
vědět, že vás čeká už za pár momentů? To vše zajímalo mé 
spolužáky, když slyšeli téma mojí ročníkové práce, Domácí 
hospicová péče. 
Možná mohli být trošku zklamaní, žádná skandální odhale-
ní je nečekala. Umírání člověka je stejně tak přirozené jako 
jeho narození a  stejně jako při narození je důležitá péče 
a zájem blízkých lidí.
Příběhy tří lidí, kteří v současné době již nejsou mezi námi, 
které jsem měla příležitost spolu se sestrami hospicové péče 
navštívit a  mluvit s  nimi, byly přesto velmi silné. Obzvlášť 
ten první, kdy se jednalo o umírající šestadvacetiletou ženu. 
Její děti věděly, že „maminka bude brzy v nebíčku“. U další-
ho pána mě fascinovala radost ze života do poslední chví-
le a snaha prožít jej co nejplněji. Stěžoval si na bolesti zad, 
a když se ho sestry ptaly, co den předtím dělal, odpověděl, 
že se cítil dobře a vydal se tedy na kole na Kuks. U poslední 
pacientky byla zjevná zloba na všechny a na všechno, ale 
i to k umírání patří. 
U sester se mi líbila jejich profesionalita, to jak vlídně a mile 
komunikovaly s  pacienty jakoby nic, byly vždy usměvavé, 
veselé, pacienty dokázaly rozveselit. Pacienti byli rádi, že se 
o ně někdo tak hezky stará.“

Anna Plášilová,
studentka II. ročníku VOŠZ a SZŠ HK
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Činnost Domu Matky Terezy (dále jen DMT)
byla zahájena v roce 2004. Navázal
na původní azylový dům pro muže, který
fungoval již od roku 1991.

Podporujeme muže a ženy bez přístřeší, sociálně vylou-
čené k tomu, aby se přiblížili, nebo navrátili k běžnému 
způsobu života.
Snažíme se zmírňovat jejich krizovou životní situaci 
a minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená 
s jejich způsobem života. Pomáháme jim při hledání 
a naplňování vhodných řešení.

DŮM MATKY TEREZY
středisko sociálních služeb
pro lidi bez domova

Nabídku sociálních služeb tvoří Denní centrum, 
Noclehárna, Azylový dům a Sociální rehabilitace. 
Služby na sebe vzájemně navazují, klienti mohou využít 
buď jejich kombinace, nebo pouze některou z nich. 
V zimním období byla nabídka opakovaně rozšířena 
o možnost Zimní noclehárny na letišti a využití 
Denního centra v rozšířeném zimním provozu. 

DENNÍ CENTRUM

Pro muže a ženy bez přístřeší od 18 let, kteří se zdržují 
v Hradci Králové a okolí.

Ambulantní Denní centrum nabízí
 – podmínky pro osobní hygienu, příp. pomoc
 při osobní hygieně,
 – podmínky pro přípravu  stravy (kuchyňka,
 boxy s nádobím), 
 – polévku s chlebem + kávu.
 – využití šatníku v DMT pro nové klienty, poukázky
 do Sociálního šatníku OCH HK
 (maximálně 1x za měsíc), 

 – praní osobních věcí v pračce za poplatek 30 Kč a sušení
 prádla za 10 Kč (jedno praní zdarma pro nového klienta), 
 – zhotovení fotografie na osobní doklady za 20 Kč, 
 – poskytnutí úvěrové jízdenky zpravidla do místa trvalého
 bydliště (maximálně dvakrát za rok), 

Adresa
Dům Matky Terezy,
středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
U Mostku 472/5,  503 41 Hradec Králové
tel.: 495 218  934
e-mail: dmt@charitahk.cz

Vedoucí střediska
Dana Pechová
mobil: 777 721  620
e-mail: dana.pechova@charitahk.cz

K tomu, abychom jasně viděli,
 často stačí změnit směr pohledu.

    Antoine de Saint-Exupéry
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 – podporu sociálních pracovníků a pracovníků
 v sociálních službách při řešení situace klienta,
 – základní sociální poradenství

Provozní doba
od 1. 4. do 31. 11.
11:00 – 13:15 nebo 13:45 – 16:00 hodin
od 1. 12. do 31. 3.
10:00 – 13:15 nebo 13:45 – 17:00 hodin

Terénní Denní centrum nabízí 
 – základní sociální poradenství a podporu
 při řešení situace klienta,
 – potravinovou pomoc, 
 – základní materiální pomoc (oblečení, deky atd.).

Provozní doba
pondělí, úterý, středa, pátek 8:00 – 16:30 hodin
čtvrtek 13:00 – 21:30 hodin

Denní centrum vyhledalo celkem 421 klientů.
Z toho bylo 336 mužů a 85 žen, 61% klientů bylo
z Královéhradeckého kraje, z toho 27% z Hradce Králové.

V rámci ambulantní formy bylo zaznamenáno
13 752 denních návštěv klientů, což bylo 38 kontaktů
průměrně za den. Oproti předchozím rokům jsme
nezaznamenali nárůst počtu klientů a jednotlivých 
návštěv.

Počet poskytnutých základních činností

 – hygiena, podmínky + dopomoc 5 004x
 (průměrně 14x během dne),
 – poskytnutí stravy či podmínky pro přípravu stravy
 26 944x (průměrně 74x během dne),
 – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
 a obstarávání osobních záležitostí 6 263x
 (průměrně 17x během dne).

Náš tým v roce 2017

Vedoucí střediska Dana Pechová
Provozní koordinátor Lukáš Syrovátka

Tým Denního centra / Noclehárny

Vedoucí sociální pracovnice Bc. Karolína Jelínková
Sociální pracovnice Bc. Veronika Bittnerová,

Terénní sociální pracovník Bc. Petr Macl 
Pracovníci v sociálních službách

 Bc. Jiří Janeček, Mgr. Milan Lajdar (do 30. 4. 2017),
Daniel Molitor, Jiří Špulák, Aleš Řehák, Martin Havel,

Vladimír Krčil, Bc. Marek Haltuf (od 6. 10. 2017),
Bc. Josef Zbránek

Pracovník v sociálních službách
pro terén Mgr. Zbyněk Oubrecht

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7   35



Podařilo se
 – vyřízení dokladů 29x,
 – vyřízení dávek hmotné nouze/ důchodu 21x,
 – zajištění zdravotní péče 43x,
 – zajištění zaměstnání na PS/ DPP/ DPČ 47x,
 – zajištění návazné sociální
 či sociálně-zdravotní služby 65x,
 – zajištění bydlení 63x,
 – kontakt s rodinou 17x,
 – hrazení pohledávek 9x.

Pan J.
„Dobrý den. Slečno sociální já Vám jen chci a musím 
poděkovat za Vaši páteční návštěvu! 
Přinesla jste mi něco, to něco je chuť znovu žít !!!

V sobotu zde byl i pan P. a donesl mi brýle a také
velmi dobrou náladu ! 
Slečno, svou opravdu nelehkou práci děláte srdíčkem 
a za to Vám patří dík !!! Pozdravujte prosím na AD.
Váš, …“

NOCLEHÁRNA

Pro muže a ženy bez přístřeší od 18 let,
kteří se zdržují v Hradci Králové a okolí.

Noclehárna v Domě Matky Terezy nabízí
 – nocleh za poplatek 40 Kč za noc, ložní prádlo, 
 – podmínky pro osobní hygienu, příp. pomoc
 při osobní hygieně, 
 – podmínky pro přípravu  stravy (kuchyňka,
 boxy s nádobím), 
 

 Může vás zajímat …
✽ V roce 2017 prodávalo v Hradci Králové
 21 prodejců Nový prostor, kteří prodali
 5 950 kusů tohoto časopisu.
✽ V kuchyni pracovalo 11 klientů a uvařili
 18 000 porcí polévek a 4 300 porcí
 hlavních jídel.
✽ V kreativní dílně pracovalo 16 klientů,
 prezentovali DMT na 5 veřejných akcích
 a prodali výrobky za 45 000 Kč.
✽ V rámci Sociálního šatníku pomáhalo
 5 klientů při obsluze 700 osob, podíleli
 se na vydání 10 000 kusů ošacení.
✽ Pět klientů Sociální rehabilitace ve spolupráci
 s pracovní terapeutkou provádělo pravidelně
 každý čtvrtek úklid venkovních prostor
 v místní lokalitě Pouchov.

36  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7



Tým Azylového domu
Vedoucí sociální pracovnice

Milena Altmannová, DiS.

Pracovníci v sociálních službách
František Haltuf

Michal Hurt
Piotr Nabožny

Mgr. Petr Šilhánek
Petr Zachara

Tým Sociální rehabilitace
Vedoucí sociální pracovnice

Mgr. Jana Ribárová (do 30. 9. 2017)
Bc. Jiří Janeček (od 1. 9. 2017)

Pracovnice v sociálních službách
Jitka Jirmanová (do 30. 4. 2017)

Bc. Simona Linhardtová (do 31. 3. 2017)
Jitka Voršilková

Tereza Marcaníková (od 6. 3. 2017)
Gabriela Pakostová (od 17. 6. 2017)

Technický tým
Technik Jaroslav Hájek

Roman Frimel (do 30. 6. 2017)
 Vojtěch Trmal (od 26. 9. 2017)

Pracovnice úklidu
Hana Hájková

Dagmar Valušová

Supervizi pracovníků vedli
Mgr. Jana Ženíšková

Mgr. Helena Kožíšková
Mgr. Lubomír Pelech

Mgr. Daniela Málková

– jedenkrát výdej potravinové pomoci, 
 – využití šatníku v DMT pro nové klienty, poukázky
 do Sociálního šatníku OCH HK,
 – poskytnutí úvěrové jízdenky zpravidla do místa
 trvalého bydliště maximálně dvakrát za rok, 
 – praní prádla v pračce za poplatek 30 Kč a sušení
 prádla za 10 Kč, 
 – podporu sociálních pracovníků a pracovníků
 v sociálních službách při řešení situace,
 – základní sociální poradenství

Kapacita
Třicet lůžek pro muže a deset lůžek pro ženy.

V zimním období (od 1. 12 do 31. 3.) je kapacita 
lůžek pro ženy navýšena o dalších sedm lůžek, 
případně možnost spaní zdarma ,,na židli“ 
v prostorách Denního centra.

Provozní doba
denně 18:45 – 08:00 hodin

Zimní noclehárna na letišti
ve veřejné části letiště, Hradec Králové,
budova č. 29 nabízí pouze mužům
 – nocleh za poplatek 20 Kč za noc, ložní prádlo,
 – podmínky pro osobní hygienu (umyvadlo, WC).

Kapacita
18 lůžek, případně „židle zdarma“.

Provozní doba
od 1. 12. do 31. 3.
20:00 – 7:00 hodin
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Noclehárnu v DMT a Zimní noclehárnu na letišti, vyhle-
dalo 333 klientů, z toho bylo 272 mužů a 61 žen, 
57 % klientů bylo z Královéhradeckého kraje, z toho 21 
% z Hradce Králové.
V Noclehárně, včetně Zimní noclehárny na letišti 
bylo poskytnuto 14 708 lůžek, kapacita byla využita 
na 83  %. 

Podařilo se
 – vyřízení dokladů 20x,
 – vyřízení dávek hmotné nouze/ důchodu 19x,
 – zajištění zdravotní péče 27x,
 – zajištění zaměstnání na PS/ DPP/ DPČ 46x,
 – zajištění návazné sociální či sociálně-zdravotní 
 služby 56x,
 – zajištění bydlení 51x,
 – kontakt s rodinou 10x,
 – hrazení pohledávek 9x.

AZYLOVÝ DŮM

Pro muže od 18 let po dobu zpravidla
nepřevyšující 1 rok. 

Kapacita
32 lůžek 

Azylový dům nabízí
 – ubytování,
 – možnost hygieny, 
 – podmínky pro přípravu stravy, 
 – praní a sušení osobního prádla za poplatek
 a možnost výměny ložního prádla zdarma,
 – základní sociální poradenství,
 – pomoc a podporu klíčových pracovníků při vyřizování
 a plněnízáležitostí vyplývajících z osobních plánů,
 – využití posilovny, tělocvičny a knihovny, PC.

Služba směřuje klienty k tomu, aby za podpory pracovní-
ků řešili svoji sociální situaci, navázali, případně obnovili 
mezilidské vztahy, řešili své závazky, psychické i  fyzické 
zdraví, získali a  udrželi si zaměstnání nebo jiný stabilní 

příjem, využívali běžně dostupné služby, posílili své 
schopnosti řešit v  rámci svých možností situaci, nalezli 
vhodné bydlení a přiblížili se běžnému způsobu života.

2014 2015 2016 2017

Průměrná délka pobytu 6 měsíců 7 měsíců 7 měsíců 6 měsíců

Problém se závislostí 51 % mužů 60 % mužů 51 % mužů 35 % mužů

Oslabení v oblasti:

• mentální 4 % mužů 2 % mužů 2 % mužů 0 % mužů

• fyzické 4 % mužů 4 % mužů 37 % mužů 19 % mužů

• duševní 8 % mužů 8 % mužů 18 % mužů 17 % mužů

• kombinované 14 % mužů 11 % mužů

Službu využívalo 
opakovaně

29 % mužů 26 % mužů 18 % mužů 35 % mužů

Počet mužů, u kterých 
probíhala při řešení 
sociální situace 
spolupráce s obcí.

14 % mužů 50 % mužů 49 % mužů 44 % mužů
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V roce 2017 byl příspěvek od klientů na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním služby 95 Kč za noc.
 
Provozní doba
nepřetržitý provoz včetně svátků, sobot a nedělí

Azylový dům využilo 82 mužů. Z tohoto počtu bylo 
78 % mužů z Královéhradeckého kraje, z toho 41 % 
z Hradce Králové. Nejsilnější věkovou skupinou 
byli muži ve věku od 27 do 65 let (89 %). 
V průběhu roku bylo klientům poskytnuto 
10 621 lůžko / dnů, lůžka Azylového domu 
byla obsazena z 91 %.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Pro muže a ženy od 18 let, kteří pobývají 
v Hradci Králové, mají zájem pracovat na pozitivní
změně svého života a nejsou schopni svoji
situaci řešit vlastními silami. 
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Sociální rehabilitace nabízí

 – činnosti v kuchyni, 
 – činnosti v Kreativní dílně, 
 – činnosti v Sociálním šatníku, 
 – prodej časopisu Nový Prostor a Adalbert,
 – další aktivity, případně pomoc a podporu
 poskytovanou individuálně sociálním pracovníkem.

Kapacita je maximálně 30 lidí za den,
služba je poskytována zdarma.

Provozní doba
pondělí – pátek 8:00 – 15:30 hodin 
  
Do Sociální rehabilitace se aktivně zapojilo 63 klientů.
Z toho bylo 53 mužů a 10 žen,
65 % klientů bylo z Královéhradeckého kraje
z toho 19 % z Hradce Králové.  

Aktivity

Pro klienty jsme připravili: jednodenní výlet do 
Kuksu, kurz první pomoci, několikrát jsme promítali 
filmy, jedna z klientek se účastnila akce v OC Futurum 
a mohla se nechat obléci a ostříhat s podporou 
odborníka. Opakovaně jsme s klienty vyzkoušeli 
evakuaci budovy, tradičně jsme v naší budově 
připravili adventní neděle, rozdávání polévky na 
vlakovém nádraží Hradec Králové, Štědrý večer. 

Zvýšili jsme odbornost pracovníků/ týmů: 
týmy pracovníků konzultovaly metody práce s kon- 
zultanty v rámci projektu Krajského úřadu Králové 
hradeckého kraje, Mgr. Helenou Kožíškovou 
a Mgr. Evou Miffkovou. Všichni pracovníci DMT 
se účastnili kurzu sebeobrany a kurzu první 

pomoci. Zajistili jsme organizaci a prostory pro 
kurz první pomoci pro ostatní zaměstnance OCH HK. 
Problematiku závislostí jsme konzultovali s ředitelem 
protialkoholní záchytné stanice, lékařka z Krajské 
hygienické stanice Hradec Králové proškolila pracov-
níky v oblasti prevence infekčních nákaz. Týmy všech 
služeb DMT se účastnily dvoudenních pracovních 
porad mimo DMT.

Zvýšili jsme úroveň technického zajištění služeb. 
Všechny služby absolvovaly dvakrát interní bezpeč-
nostně požární audit, realizovali jsme napojení na Pult 
centrální ochrany, byly proškoleny preventivní hlídky, 
vybavili pracovníky bezpečnostními hodinkami. 
Dokončeny byly technické přípravy pro zvětšení kan-
celáře asistentů v přízemí, roztřídili jsme letité zásoby 
ošacení v Sociálním šatníku. Pracovníci se zapojili 
do Národní potravinové sbírky a Tříkrálové sbírky. 

Prezentovali jsme služby, spolupracovali 
s odbornou a laickou veřejností. V průběhu roku 
jsme se účastnili celostátního Kolegia charitních zaří-
zení pro lidi bez přístřeší, uspořádali jsme Den otevře-
ných dveří v Sociálním šatníku pro pracovníky obcí, 
opakovaně jsme se sešli s pracovníky Městské policie 
za účelem vyjasnění kompetencí a hranic služeb, se 
soudcem Okresního soudu Hradec Králové jsme si 
v rámci setkání vyjasnili oblast předávání korespon-
dence, opakovaně jsme prezentovali fotografie 
 Petra Macla, přijali a roztřídili jsme dary ošacení ze 
sbírky v OC Futurum. Práci s klienty jsme prezentovali 
pro obyvatele v místní lokalitě Pouchov u Slavie, 
navrhli jsme a nechali vytisknout nové letáky, posky- 
tovali rozhovory pro media, uspořádali Hudební 
festival bez domova. Spolupracovali jsme s Minis- 
terstvem práce a sociálních věcí na přípravě 
plakátů propagujících důležitost sociální práce.

Klára

V  listopadu 2015 přijala sociální pracovnice 
do  Denního centra a  Noclehárny devatenác-
tiletou Kláru. Dívka trpěla lehkou mentální 
retardací. Svěřila se, že ji otec pravidelně nutil 
k intimnímu styku. 
V sedmnácti letech otěhotněla. Otcem dítěte 
byl naštěstí její přítel.
Zpočátku žila mladá rodina spolu. Dítě bylo na-
konec svěřeno do péče otce a ten s dcerou žil 
v azylových domech pro matky a otce s dětmi. 
Počáteční nezájem Kláry o  nabízenou pomoc 
se postupně měnil. Sociální pracovnice si zís-
kala její důvěru a pak byl již jen krůček k tomu, 
aby nastoupila na  chráněné pracovní místo. 
Začala splácet dluh a začala platit výživné. Díky 
úsilí sociální pracovnice  se podařilo pozastavit 
strhávání exekuce z její mzdy.
Přítel, původní opatrovník, svou funkci příliš 
neplnil a trvalo dlouho, než soud ustanovil no-
vým opatrovníkem město trvalého bydliště. 
V  září 2017 začala Klára bydlet v  chráněném 
bydlení, které pokud bude vše dobře zvládat, 
bude převedeno na  podporované bydlení. 
Do  budoucna chce Klára s  pracovníky chrá-
něného bydlení docílit toho, že budou bydlet 
s přítelem a dcerou společně.

Napsala Bc. Karolína Jelínková
sociální pracovnice

Bohouš

V březnu 2015 nám řekl Bohoušův kamarád, že 
Bohouš jen sedí na posteli a naříká bolestí. Prs-
ty na nohou mu zčernaly. O  lékařích prý však 
ani slyšet! Nevím, co jsme Bohoušovi slíbili, 
ale jednoho dne s terénními pracovníky odjel 
na pohotovost. „Jsou to moje nohy, pane“, od-
pověděl na  návrh lékařů k  okamžité amputa-
ci. Na otázku, jestli chce umřít, řekl: „My jsme 
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všichni umřeli doma, v  maringotkách“. Nabídku krátké 
hospitalizace odmítl: „Přeci nenechám svýho pejska 
Azánka doma samotnýho! Ten pejsek se mnou naříkal, 
když to nejvíc bolelo a lízal mě mý nožičky.“ 
A  tak žil Bohouš dál v  maringotce s  pejskem, jak říkal. 
Charitní ošetřovatelská služba jej ošetřovala a my mu po-
máhali zajistit jídlo, oblečení, dřevo, uhlí, hygienu, dopro-
vázeli na úřady, co bylo třeba… 
Za  tři roky se jeho zdravotní stav natolik zhoršil, že už 
začal být i  dezorientovaný. V  červnu ho terénní pracov-
níci nalezli u  maringotky na  zemi, zlomil si nohu v  krč-
ku. Pes mu věrně ležel u hlavy. Pracovníci klienta přikryli 
termofólií a zavolali rychlou záchrannou pomoc. Pejska 
se podařilo umístit k charitnímu dobrovolníkovi. Bohouš 
je dlouhodobě umístěn v  nemocnici následné péče. 
Do maringotky se už nevrátí.

Napsal Bc. Petr Macl,
terénní sociální pracovník

Havel

Byl dlouholetým klientem všech služeb DMT. Nejdé-
le využíval Denní centrum a  Noclehárnu. Byl závislý na 
alkoholu, několikrát byl ve  výkonu trestu. Měl problém 
se sebekontrolou, a často byl i agresivní. Aby držel svůj 
temperament pod kontrolou, musel docházet na depot-
ní injekce. Měl poměrně slušný invalidní důchod, který 
pokryl i nějakou lepší ubytovnu. Dřívějšímu nastavení so-
ciálních služeb byl v DMT zvyklý, naučil se zde fungovat. 
Vyhovovalo mu to tak, jak to bylo. 
Po čase jsme mu začali vysvětlovat, že není úplně v po-
řádku, aby člověk s  tak vysokým příjmem dlouhodobě 
využíval služby, které jsou určené lidem v hmotné nouzi 
a bez přístřeší. 
Intenzivně jsme mu hledali i  vhodné stabilní bydlení. 
Nejdelším a nejtěžším procesem bylo přesvědčit jej, aby 
svůj život začal měnit. V Hradci Králové se nám žádné by-
dlení najít nepodařilo, ve spoustě z nich už byl v minulos-
ti a byly tam s ním problémy. Nakonec se podařilo sehnat 
ubytovnu v Diakonii Broumov, kde bydlí dodnes.

Havel byl velký šoumen. Po Hradci Králové měl spoustu 
známých. Dokázal lidi pobavit. Jeho taneční kreace byly 
populární po  celém městě. Proto pro něj bylo náročné 
zvyknout si na  nové prostředí a  nové lidi. Nabídli jsme 
mu, že může jednou do měsíce přijet do DMT, abychom 
si popovídali a aby se necítil úplně odříznutý. 
Několik pracovníků z DMT si s ním stále občas dopisuje. 
Pomáháme mu, aby si na nové prostředí zvykl a v byd- 
lení se udržel. Zároveň se mu postupně snažíme vysvět-
lovat, že už naším klientem není a  kontakt postupně 
omezovat.

Napsala Bc. Veronika Bittnerová,
sociální pracovnice

Vojtěch

Do azylového domu přišel po  tříměsíčním pobytu v  lé-
čebně pro dlouhodobě nemocné. Společně se nám po-
dařilo dodržovat nastavené hospodaření, a tak měl velmi 
brzy ušetřené dobré finanční prostředky. Nasměrovali 
jsme jej zpět do Jihomoravského kraje, kde měl trvalé by-
dliště. Nebyl však schopen samostatného bydlení, i když 
by na  něj finance měl, a  tak jsme podali žádosti do  za-
řízení v  Nových Syrovicích a  Pržnu. V  obou zařízeních 
byl v pořadníku. Nakonec Vojtěch odešel do Azylového 
domu v Brně, kde se mu podařilo obnovit kontakt se ses-
trou, která tam žije a významně jej podporuje.

Napsala Milena Altmannová DiS.,
sociální pracovnice

Jiří

Na začátku roku 2017 s velkým štěstím přežil silné pod-
chlazení. Na  vině byla závislost na  alkoholu. Tato zku- 
šenost jej přivedla k  odhodlání přestat pít a  pokusit se 
najít cestu k důstojnému životu. Zvolil několik kroků, 
které považoval za dobrý nástroj. Začal docházet do ku-
chyně Sociální rehabilitace. Práce v  kuchyni mu pomá-

hala k osvojení pracovních návyků, pravidelnému režimu 
a také pocitu, že je užitečný. Docházel na setkávání Ano-
nymních alkoholiků, kde slýchal příběhy ostatních závis-
lých a pociťoval, že v tomto problému není sám. Dalším 
krokem bylo hledání bydlení, které si našel za relativně 
krátkou dobu. Pořídil si také kolo. V kuchyni je dnes již 
rok. Spolupráce probíhá na výborné úrovni. Přes rok se 
nedotknul alkoholu. Momentálně si vyřizuje důchod 
a hledá si práci na smlouvu. 

Napsal Bc. Jiří Janeček,
sociální pracovník

Karel

Po krátkém pobytu v azylovém domě se nám podařilo 
zajistit Karlovi invalidní důchod, který mu byl vyplacen 
zpětně. Podporovali jsme ho v  hospodaření a on mohl 
splácet dluhy. Na další exekuce jsme domluvili splátkový 
kalendář 500 Kč měsíčně. Domluvili jsme pro něj chráně-
né bydlení i dílny v Životě bez bariér v Nové Pace, kam 
jsme ho doprovodili. Vzhledem k dostatku financí, které 
si díky podpoře v hospodaření udržel, si může tuto služ-
bu dovolit a je zde spokojený.

Napsala Milena Altmannová DiS.,
sociální pracovnice

Lukáš

Do azylového domu přišel z psychiatrické léčebny s dia-
gnózou paranoidní schizofrenie. Bral pravidelně léky 
a docházel na pravidelné lékařské prohlídky. Spolupraco-
val také s Péčí o duševní zdraví. Podařilo se mu v průbě-
hu pobytu najít zaměstnání na smlouvu jako IT technik. 
Díky pravidelnému příjmu začal dluhy splácet a  jednal 
o možnosti osobního bankrotu. Podařilo se mu naspořit 
si peníze a odstěhovat se. Zlepšil vztahy s rodinou přede-
vším matkou a sestrou.

Napsala Milena Altmannová DiS.,
sociální pracovnice

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7   41



Zodpovědný pracovník
Gabriela Pakostová
mobil: 774 728  645
 
Adresa šatníku
Třída Edvarda Beneše 570
500 12 Hradec Králové
e-mail: satnik@charitahk.cz

Příjem a výdej věcí 
úterý  13 : 00 – 17: 00 hodin
čtvrtek  13 : 00 – 17: 00 hodin
nebo dle dohody

Veřejnost je v průběhu roku informována o konkrétních 
sbírkách a potřebách šatníku na www.charitahk.cz.
Ošacení je vydáváno bezplatně, na  základě poukázky 
od  sociálního pracovníka neziskové organizace, Úřa-
du práce, nebo magistrátu města Hradec Králové apod. 
Nad rámec poukázky si může zájemce zakoupit ošacení 
za symbolický příspěvek uvedený v ceníku šatníku, který 
je přijatý v režimu veřejné sbírky. Sociální šatník zásobuje 
i „nouzový šatník“ v  DMT, který poskytuje výběr nejpo-
třebnějšího ošacení a obuvi pro nové klienty, nebo pro 
případ řešení nenadálých situací.

Nejvíce poukázek na odběr ošacení bylo v roce 2017 
vydáno pracovníky DMT, Úřadu   práce Hradec Králové, 
magistrátem města Hradec Králové, a neziskovými orga-
nizacemi Laxus z. ú., Salinger z. s., Aufori o. p.
Do  chodu Sociálního šatníku byli zapojeni i  klien- 
ti. Podíleli se na  obsluze 677 osob a  na  vydání   
10 035  kusů ošacení.

Vyjádření pracovníků spolupracujících organizací

„Mám s nimi jen dobrou zkušenost, jsou velmi ochotní. 
Jsou na telefonu a dokonce volají zpátky, když se nedovo-
lám. Pokud poptávám konkrétní věc ověřují, zda ji mají 
na skladě. Mají vstřícný situační přístup – pokud si klientka 
vzpomene až u nich, že něco potřebuje, jsou ochotni věc 
vydat i bez žádanky. Nejsou byrokratičtí, takže se striktně 
nedrží seznamu v žádance.“ 

„Komunikace na 100 %, dokáží se operativně přizpůsobit 
potřebám klienta. Jsou schopni vydat oblečení i mimo 
otevírací dobu po individuální domluvě (klientka není 
z HK). Do poukázky dopisují, pokud se na něco zapomene. 
Při jednání s klienty jsou vždy velmi vstřícní a milí. 
Žádná negativa nevidím.“ 

„Komunikace skvělá, operativní, možnost dát stranou 
věci než si je klienti vyzvednou např. postýlka, kočárek atd. 
Pokud je nejasnost pří přebírání věcí klienty, 
zavolají a domluví se. “

 SOCIÁLNÍ ŠATNÍK

Místo kontaktu s lidmi, kteří potřebují výpomoc
ve formě ošacení, obuvi pro dospělé i děti. 

Pomáhá lidem, kteří potřebují výpomoc ve  formě oša- 
cení, obuvi pro dospělé i děti. Od roku 2016 nabízí i ná-
bytek.  
Sociální šatník využívají lidé bez domova, matky počet-
ných rodin, lidé pobírající dávky hmotné nouze, senioři. 
Díky darům veřejnosti a  některým firmám je průběžně 
doplňovaný. 
Pracovník šatníku s  klienty služby Sociální rehabilitace 
ošacení třídí, připravuje k dalšímu upotřebení a poté na-
bízí a vydává příchozím zájemcům. 

42  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7



Adresa
Kruh dobrovolníků
Komenského 266,  500 03 Hradec Králové

tel.: 495 516  098
mobil: 774 836 276
e-mail: dobro@charitahk.cz

Koordinátorka dobrovolníků
Petra Zíková

V OCH HK je velký prostor pro lidi, kteří mají touhu a pot- 
řebu nezištně pomáhat. Bez jejich pomoci by se nemoh-
la uskutečnit největší celostátní dobrovolnické akce 
Tříkrálové sbírka a Národní potravinová sbírka. Více než 
dvacet dobrovolníků zajišťuje každoročně také králové-
hradeckou Eliščinu sbírku a také již tradiční kamínkovou 
benefici.
 
Během roku byla organizována i  řada dalších menších 
akcí. Nedílnou součástí oblíbených dobrovolnických 
aktivit je pomoc Sdružení  Neratov z. s. a Dětskému do-
movu v Nechanicích. Velmi vyhledávaná je pomoc přímo 
v  domácnostech klientů a  doučování dětí v  základních 
školách. Mnoho dalších aktivit je také závislých na ocho-
tě a účasti dobrovolníků. 

O  činnosti Kruhu dobrovolníků a  nabídce nových mož-
ností jsou dobrovolníci informováni prostřednictvím 
Zpravodaje, který je rozesílán formou e-mailové pošty. 
Noví zájemci o  dobrovolnictví se hlásí prostřednictvím 
odkazu na www.charitahk.cz.

Někteří dobrovolníci se během uplynulého roku účast- 
nili jednou, mnozí přišli vícekrát. Řada dobrovolníků 
vykonávala dobrovolnickou činnost pravidelně každý 
týden, u  doučování dětí na  základních školách i  několi-
krát týdně.

Tato práce mi přináší  dobrý pocit z toho,
že někomu pomáhám. Díky tomu, jsem si také

uvědomila, co bych chtěla studovat za vysokou školu.
Také je to pro mě určité odreagování

od školy, ale hlavně jsem ráda za to, že mohu
nějak pomoci, protože chápu, jak moc to má

rodina těžké a že i malá pomoc je pro ně
velmi důležitá.

Veronika,
navštěvuje rodinu z rané péče Sluníčko

Pro dobrovolníky je jejich práce mnohdy naplňěním 
smyslu života. Nachází v OCH HK i nové kamarády a přá-
tele.
 
Vážíme si a obdivujeme všechny, kteří ve svém volnu 
mají sílu a chuť sdílet naši pomoc potřebným lidem.

Kruh dobrovolníků v  roce 2017 fungoval s  řádně při-
dělenou akreditací Ministerstva vnitra České republiky. 
S dobrovolníky je uzavírána smlouva o výkonu dobrovol-
nické služby.

Aktivity dobrovolníků v roce 2017 

Sbírky – sbírkové akce na projekty pro pomoc lidem 
v obtížných životních situacích

Tříkrálová sbírka se uskutečnila v Hradci Králové a okol- 
ních městech a obcích. Na její realizaci se podílelo více 
jak tisíc sto dobrovolníků OCH HK (převážně „jednorázo-
vých“ dobrovolníků, zejména z řad studentů škol).
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Eliščina charitní sbírka se uskutečnila v rámci Slavností 
královny Elišky v Hradci Králové dne 2. září 2017, sbírky 
se zúčastnilo 24 dobrovolníků.

Národní potravinová sbírka v Hradci Králové 
a Jaroměři se uskutečnila 11. listopadu 2017. 
Zúčastnilo se více jak 100 dobrovolníků.

Celkem se v roce 2017 zapojilo do aktivit OCH HK 
60 dlouhodobých dobrovolníků (celkem 3 551 hodin 
práce, zapojovali se opakovaně, někteří v řádu mnoha 
desítek hodin), dále 90 krátkodobých dobrovolníků 
(celkem 747 hodin), většinou jednorázově. 

Benefiční akce

Kamínek pro děti s postižením
Již posedmé se dobrovolníci zapojili do  benefiční akce 
Kamínek pro děti s postižením. V květnu se sešli v Domo-
vě pro matky s  dětmi a  omalovali kameny, v  červnu je 
prodávali v  rámci Mezinárodního divadelního festivalu 
Divadlo evropských regionů.

Pomoc dobrovolníků v OCH HK

Rodinám s dětmi s postižením 
Dobrovolníci docházeli do rodin s dítětem s postižením. 
Hlídali děti při setkávání rodičů s dětmi a poradkyněmi, 
vyráběli pomůcky, účastnili se maškarního bálu a napekli 
pro tuto akci buchty. 
Pomoc seniorům, nemocným, umírajícím
Dobrovolníci docházeli k osamělým lidem, pomáhali při 
setkávání se seniory před velikonočními a  vánočními 
svátky. Účastnili se pečení perníčků pro seniory a nemoc-
né z péče Charitní pečovatelské služby a Charitní ošetřo-
vatelské služby. 

Pomoc v poradnách
Dobrovolnice zajišťovaly hlídání dětí klientek Poradny 
pro lidi v tísni během odborných konzultací a dětí klien-
tek Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím 
násilím. Pomohly s organizací Dušičkového rozjímání.

Pomoc lidem v nouzi, bez přístřeší
Dobrovolník doprovázel v  terénu nárazově v  průbě-
hu roku sociálního pracovníka Domu Matky Terezy 

– střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Ně-
kolik dobrovolníků napeklo buchty pro adventní set- 
kání u  lidí bez domova. Pravidelná byla pomoc v  Soci-
álním šatníku s  tříděním ošacení, pomáhali před Štěd-
rým večerem s  přípravou slavnostní večeře pro lidi 
bez domova a  s  výzdobou zařízení, na  Štědrý večer 
obsluhovali při večerní hostině. Zapojili se do  pomoci 
v Zimní noclehárně, vařili polévku, pomohli s organizací 
hudebního festivalu.

Pomoc v azylovém domě pro matky s dětmi 
Dobrovolnice docházely do Domova pro matky s dětmi, 
kde doučovaly děti. Dobrovolník Mikuláš navštívil děti 
při besídce.

Pomoc dětem se zhoršenou schopností 
vzdělávat se – doučování
Dobrovolníci navštěvovali tři základní školy v Hradci Krá-
lové a v jejich volném čase a věnovali se doučování škol-
ního učiva. 

Další dobrovolnické aktivity

Dobrovolníci uklízeli v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Hradci Králové.
Třikrát navštívili Sdružení Neratov o. s., kde pomáhali 
v prostorách Chráněné dílny Kopeček a na zahradě 
v Žamberku. 
Milan Vodvárka a rodina Maříkova byli nominováni 
na cenu Ď.
Pro dobrovolníky byl zorganizován společný bowling.
Dobrovolníkům byla poskytovaná supervize 
pro vedením Bc. Daniely Málkové.

Firemní dobrovolnictví
V rámci mezinárodního dne firemního dobrovolnictví se 
pět dobrovolnic účastnilo výroby pomůcek ve Středisku 
rané péče Sluníčko.
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Musím říct, že práce pro vás mě naplňuje. Začala jsem před 
rokem docházet do  rodiny, kde si hraju s  chlapečkem, kte-
rý má bohužel postižené brášky (dvojčátka). Původně jsem 
myslela, že si jen budu chodit hrát právě s tímto nejstarším 
synem, protože maminka má hodně práce s  jeho brášky 
a  nemá na  něj tolik času, ale nakonec jsem se poměrně 
rychle začlenila do  celé rodiny. Hraju si se všemi. Pomá-
hám, když je potřeba s koupáním nebo hlídáním. Byla jsem 
u  toho, když se jedno z  dvojčátek začalo stavět na  nohy 
a  druhé začalo mluvit. S  maminkou a  jejím přítelem si ro-
zumíme a  stýkáme se i  bez kluků, když má pro ně hlídání. 
Myslím, že je ráda, když si najde čas i  na  sebe a  svého pří-
tele, protože ví, že musí držet spolu. Od doby co se známe, 
za mnou třeba kluky přivezla na výlet k rybníku, kde jsme 
si udělali steaky na grilu. Nejstarší syn se učil rybařit a bylo 
to moc hezké odpoledne. Zpětně mi říkala, že od narození 
dvojčátek nikdy nikde nebyli, a že je ráda, že jsem je donuti-
la přijet. Před Vánoci jsem rodičům pomáhala přestěhovat 
se do nového domu. Myslím, že jsme si hodně přirostli k srd-
ci a  jsem ráda, že jsem poznala tak skvělé lidi. Díky ostat-
ním akcím, jako jsou setkání seniorů, jsem zároveň poznala 
seniorku, za kterou jezdím každý týden. Vždy nám uvařím 
kávu a  probíráme, co se za  ten týden stalo, co viděla, sly-
šela, co je nového v její rodině, jak to šlo u doktorů. Myslím, 
že jsem za  poslední rok zažila více věcí, než kdy před tím 
a i když mi neustále někdo děkuje, já bych ráda poděkova-
la vám v Oblastní charitě, protože jsem se hodně posunula 
a změnila pohled na spoustu věcí. Lucka

Díky OCH HK jsem dostala možnost rozšířit své znalosti 
v  oblasti anglického jazyka mezi žáky, kteří je skutečně 
potřebují, a  zároveň ukázat, že učení může být opravdu 
zábavné. V  našich hodinách převládá forma vzdělává-
ní, na  kterou často není v  běžných vyučovacích hodi-
nách čas. Pomocí různých výukových karet, pracovních 
listů, her a  jiných metod, které s  nimi praktikuji, s  radostí 
pozoruji jejich stále větší zájem a  snahu o  sebevzdělání. 
Skutečnost, že někomu můžete pomáhat v  rozvoji osob-
nosti a  přispět k  jeho lepšímu budoucímu uplatnění 
v životě, je něco, díky čemuž vím, že má práce má skutečný 
smysl! Eva

Pro charitu pracuji rád, protože mám pocit, že můžu být 
užitečný a  mám radost, když někomu pomůžu a  on má 
radost. Ale chci pomáhat těm, kteří o  tu pomoc stojí. 
Potom ta pomoc má smysl a  člověka to naplní radostí. 
Z  pohledu pomáhajícího sice malá drobnost, ale z  pohle-
du klienta překonání velké překážky. A když vám poděkuje, 
co chcete víc. Milan

Mnohým dětem chybí zdravé sebevědomí a žijí ve strachu. 
Bojí se komukoliv říci, co je trápí. Snažím se těmto dětem 
toto sebevědomí dodat a  naslouchat. Vidět dětská roz- 
zářená očička, to je největší odměna za  dobrovolnickou 
činnost. Dana
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

Ani tuhý mráz neodradil koledníky v královských kostýmech od tří-
králového koledování v obcích a městech. V Hradci Králové požeh-
nal v pátek 6. ledna koledníkům králům na cestu biskup J. E. Mons. 
Jan Vokál při mši svaté v Katedrále Sv. Ducha. Poté vyšli koledníci 
do ulic města s mapou své trasy, se zapečetěnou kasičkou, posvě-
cenou křídou, dary pro dárce a veselou slavnostní náladou. 
Ke sbírce v Hradci Králové se připojily děti ze Základní školy Ji-
ráskovo náměstí, Základní školy Jana Pavla II, Biskupského Gymná-
zia Bohuslava Balbína, Gymnázia Boženy Němcové, Vyšší odborné 
školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Obchodní akade-
mie, Základní školy v Plotištích nad Labem a ze Střední školy Sion 
High School. 
V okolních obcích a městech se připojily děti ze Základní školy 
ze Skřivan, Smidar, Chlumce nad Cidlinou, Nechanic, Libčan, Nové-
ho Města. Opět se připojily děti z Praktické školy z Nového Bydžova 
s průvodci z místní Vyšší odborné školy. Ve Lhotě pod Libčany a Lo-
chenicích opět již tradičně pomohli malí i velcí skauti ze skautských 
oddílů Sv. Jiří a Sluníčko.
V  termínech od  6. ledna do  12. ledna se uskutečnila sbírka 
v obcích a městech: Babice, Bříza, Černilov, Černožice, Červeněves, 
Číbuz, Divec, Dlouhé Dvory, Dobřenice, Dohalice, Hlušice, Hněvče-
ves, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové, Hřibsko, Hubíles, Chlum, 
Chlumec nad Cidlinou, Chotělice, Chudeřice, Káranice, Kladruby, 
Klamoš, Kosice, Kosičky, Králíky, Krásnice, Kratonohy, Lhota pod 
Libčany, Libčany, Librantice, Libřice, Lochenice, Loučná Hora, Lovči-
ce, Lučice, Luková, Lužec nad Cidlinou, Máslojedy, Michnovka, Mlé-

kosrby, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nové 
Město, Obědovice, Olešnice, Pamětník, Petrovice, Písek, Praskačka, 
Převýšov, Radostov, Rozběřice, Řehoty, Sadová, Sedlice, Skalice, 
Skřivany, Sloupno, Smidary, Smiřice, Smržov, Stará Voda, Stěžery, 
Stěžírky, Stračov, Střezetice, Světí, Štíty, Urbanice, Vlčkovice, Všesta-
ry, Vysoká nad Labem, Zadražany, Želí, Žíželeves, Žižkovec. Popr-
vé obešli koledníci s  písničkou starousedlíky v  Nedělišti, Střezeti-
cích, Dlouhých Dvorech a Skalici. Poprvé se koledovalo o víkendu 
i v Hradci Králové, a to v Plotištích nad Labem a Pláckách.
Sbírky se účastnilo i mnoho rodičů dětí, pracovníků charity a dal-
ších dobrovolníků. 
Děkujeme za pomoc s organizací vstřícným starostům a starostkám, 
zastupitelům, úřednicím úřadů. Děkujeme za  pomoc ochotným 
a hodným lidem z obcí, rodičům dětí. Děkujeme průvodcům a pře-
devším – děkujeme malým i velkým dětem koledníkům. Díky také 
všem duchovním, kteří uskutečnili sbírku v  kostelích Královéhra-
deckého vikariátu.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 pro Královéhradecko byl rozdě-
lený mezi ranou péči Sluníčko, domácí hospicovou péči a odborné 
sociální poradenství prostřednictvím Poradny Domácí hospicové 
péče a Poradny pro lidi v tísni. Pět procent tvořil krizový fond charit 
pro rychlou pomoc při mimořádných událostech např. při povod-
ních. Třetina výtěžku byla tradičně určena na humanitární pomoc 
Charity Česká republika v zahraničí i u nás a na další charitní projek-
ty na pomoc lidem v nouzi.

OCH HK děkuje všem dárcům, kteří  p o dp oři l i  f inančním darem Třík rálovou sbírku.
Na Královéhradecku se ve 296 k asičk ách p o daři lo  nashromáždit  989 262 Kč.  Upřímně děkujeme.

46  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7



V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7   47



 Karneval s dětmi z rané péče byl samý úsměv
V sobotu 21. ledna odpoledne se sešli rodiče s dětmi z rané péče a poradkyněmi ze Sluníčka při dětském karnevalu. Tělocvična v ZŠ v Předměřicích nad Labem se proměnila

na místo plné barev, tónů písniček, smíchu dětí i dospělých. Karneval si užily rodiny nejen z okolí Hradce, ale i několik desítek kilometrů vzdálených domovů.
Všem to v maskách moc slušelo, tancovali, zpívali, malovali, hráli si. Pozvání přijala i skupina Vem Camara Capoiera Hradec Králové s. z.,

která předvedla nádherné vystoupení. Bylo úžasné, jak dokázala zapojit naše děti a dospělé.

Velké poděkování patří dobrovolníkům, pomáhajícím při přípravě i samotném karnevalu. Dobrovolnice Hanka napekla opět výborné dobrůtky,
ostatní byli na různých stanovištích a hráli si s dětmi. Díky Michalovi Zikmundovi, který vyjednal pronájem tělocvičny a byl hlavním DJ akce.

Děkujeme také za podporu celé akce a dárky dětem do soutěží. Děkujeme.

Setkávání se seniory
Na počátku jara a v adventním čase se schází senioři s pečovateli a pečovatelkami
při neformálních setkáních v Domě sociálních služeb Na Kropáčce. O hudební
program se tentokrát postaraly děti ze ZŠ a MŠ Jana Pavla II. a děti ze ZŠ Josefa Gočára 
z Hradce Králové. Velký úspěch měla na jaře přednáška PaedDr. Ilony Hojné
o návštěvě Senegalu. Obdobná setkávání pracovníků s klienty bývají velmi vydařená.
Nabízí prostor pro neformální komunikaci a senioři vždy dlouho vzpomínají
na prožité odpoledne. O dobrou pohodu se starali i dobrovolníci.
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Snídaně s přáteli 
Netradiční snídani se zdravotními sestřičkami si mohli již podruhé užít členové klubu 
Přátelé Domácí hospicové péče Hradec Králové. V komorním prostředí byla opět pří-
jemná nálada. Tentokrát se setkání konalo ve společenské místnosti Domu sociálních 
služeb v ulici Na Kropáčce u Velkého náměstí.
Klub Přátelé Domácí hospicové péče funguje od začátku února 2016 a je založen 
na myšlence – pomozte a budete pomáhat s námi. Členové Klubu zaplatí ročně 
finanční příspěvek v celkové výši 1 800 Kč, který podpoří péči pro jeden den o jednoho 
pacienta. Přihlásit se do Klubu lze přes www.charitahk.cz. V roce 2017 jsme evidovali 
34 členů. Celkem za rok 2017 přispěli 62 760 Kč. Nových členů přibylo 13. Tři členové 
odpadli.

Kritický duben v Intervenčním centru 
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím přepsalo historii.
Za měsíc duben bylo evidováno 14 úředních záznamů, v nich 15 ohrožených osob, 10 z nich vstoupilo do aktivního řešení své náročné životní situace,
6 z nich žádalo prodloužení ochrany o dalších 30 dnů. Naše právní pomoc je úspěšná, podané návrhy byly soudy schváleny. Psychosociální pomoc těmto osobám pokračuje dále.

Internetová poradna 
Internetová poradna Poradny pro lidi v tísni nabízí poradenství na internetových stránkách OCH HK již od 26. července 2011. Již čtyři dny po její aktivaci
byl zaevidován první dotaz, který se týkal zadlužení. Nejvíce dotazů lidé vznesli v roce 2013, celkově k 31. 12. 2017 poptali 528 dotazů.

Péče o zrak malých dětí vstoupila do třetího roku
Od 1. dubna 2015 je součástí služeb Střediska rané péče Sluníčko také péče o rodiny 
s vadami zraku. Zrak ovlivňuje další rozvoj dítěte po všech stránkách.
Proto je nesmírně důležitá je včasná pomoc a péče. 
V roce 2017 jsme měli v péči 40 dětí se zrakovou vadou. V porovnání s minulým
rokem jsme měli více dětí, které měly jen zrakovou vadu a jsou malé (např. glaukom, 
po úrazech oka, oboustranný strabismus, těžká myopie, centrální postižení zraku),
stále je nejvíce dětí se zrakovou vadou a s kombinovaným postižením jako např.
dětská mozková obrna. Přibyly děti s centrálním postižením zraku.
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Dva víkendy ve Futuru pro lidi bez domova
Poukázky na nákup v hodnotě mnoha tisíc korun rozdalo vedení OC Futurum
mezi obyvatele Hradce Králové a okolí. Stačilo přinést do centra o víkendech
13. až 14. května a 20. až 21. května staré oblečení nebo obuv. V uvedených termínech 
zde probíhala charitativní sbírka ve prospěch OCH HK. Záštitu nad celou akcí „Vyměň 
starou za novou“ převzal známý návrhář Osmany Laffita. 
Akci doprovodil program, v rámci kterého profesionální kadeřníci a stylisté proměnili 
zevnějšek vybrané osoby. Šlo o ženu, klientku Domu Matky Terezy – střediska sociál-
ních služeb pro lidi bez domova, která prošla těžkou situací, a péči a rady odborníků si 
užívala. Moc jí to slušelo a i ona sama se cítila dobře. Dnes zpětně na celou proměnu 
ráda vzpomíná a říká, že proměnou zevnějšku to začalo, ale že je důležitá proměna 
jejího života, která se jí daří. Má podporu stálého partnera, práci, chystá se pronajmout 
si byt. Přes prvotní nervozitu byl pro ni celý den velmi příjemným prožitkem.
Na proměně se radou i asistencí při volbě vhodného oblečení podílel i Osmany
Laffita a žena tak strávila zcela výjimečný den.
Pro Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb bylo také významné,
že do Sociálního šatníku získalo několik tun oblečení.

Cena Ď Královéhradeckého kraje
OCH HK každoročně nominuje pro krajské ocenění Ceny Ď osobnosti, které pomáhají 
naší organizaci. Za rok 2017 se naše díky sklonilo před Jitkou Zadrobílkovou,
jednou ze zakladatelek a podporovatelek akce Stromeček splněných přání,
Milanem Vodvárkou, dlouholetým dobrovolníkem a rodinou Maříkových,
jež vytrvale, každoročně organizují Tříkrálovou sbírku v obci Dohalice.

25. výročí založení OCH HK
V předvečer 25. výročí založení OCH HK se uskutečnilo za přítomnosti významných 
hostů, pracovníků, podporovatelů, spřízněných osobností OCH HK slavnostní spole-
čenské setkání. Všechny přítomné pozdravil úvodem ředitel OCH HK Mgr. Václav Hrček, 
dále Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát, primátor Statutárního města Hradec 
Králové MUDr. Zdeněk Fink a RNDr. Jiří Stejskal, ředitel Diecézní katolické charity Hra-
dec Králové. Přítomné v průběhu večera pozdravila i Ing. Anna Maclová, náměstkyně 
primátora statutárního města Hradec Králové. Akci moderovala PhDr. Eva Zálešáková. 
V první části večera se k moderování připojila i dvojice studentů Biskupského gym-
názia Bohuslava Balbína – Jan Spudil a Anna Mědílková. Vyvrcholením večera bylo 
ocenění 25 pracovníků a dobrovolníků za jejich příkladnou práci v OCH HK.

Ocenění získali: Zdeňka Koutníková (DMD), Alena Zavřelová (DMD), Romana 
Pavlíčková (DMD), Markéta Bohuslavová (CHOS), Renáta Bajerová (CHOS), Nataša 
Rálišová (CHOS), Mgr. Martin Večeřa (CHPS), Jana Matějíčková (CHPS), Mgr. Len-
ka Hodková (IC), Mgr. Miloslava Kociánová (IC), Mgr. Pavlína Chmelíková (SRP), 
Bc. Gertruda Zadinová (HS), Dana Pechová (DMT), Bc. Petr Macl (DMT), Jitka 
Jirmanová (DMT), MUDr. Eva Richterová (DHP), Bc. et Bc. Viera Ivanovová (DHP), 
Mgr. Zdislava Čepelková (PLT), Bc. Lenka Pumrová (PLT), Jolana Anděrová (KD), 
Petr Štěpánek (KD), Renáta Špačková (HS), Renata Marečková (HS), Ing. Monika 
Novotná (HS), Petra Zíková (HS).
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Ředitel Mgr. Václav Hrček poděkoval pracovníkům, dobrovolníkům, spolupracujícím 
organizacím, lidem z obcí a měst, dárcům a všem, kteří jakkoliv OCH HK podporují 
a pomáhají ji.
V rámci programu se uskutečnila i projekce krátkého filmu o začátcích OCH HK, 
ve kterém na začátky existence hradecké charity zavzpomínali Ing. Anna Hušková, 
první ředitelka OCH HK, Marie Retíková, první vrchní sestra domácí péče, Ing. Viktorie 
Melicharová, zakladatelka Sociálního šatníku, Jarmila Strejcová, hlavní koordinátorka 
událostí spojených se vznikem OCH HK a Dáda Doležal, jeden ze zakladatelů
Azylového domu pro muže.
Děkujeme za hudební produkci akordeonovému orchestru Safari ze ZUŠ Střezina,
pod vedením Mgr. Radka Škeříka, dívčímu sboru Královéhradeckého dětského sboru 
Jitro v čele s Prof. Jiřím Skopalem, hudební skupině Jazzpolice. 
Děkujeme Štěpánu Kadeřábkovi, řediteli Hotelu Černigov, McDonald´s Hradec Králové, 
společnosti Bazalka a Cukrárně U Flašinetáře.

Vysvětlivky:
HS – Hospodářské středisko, DMD – Domov pro matky s dětmi,
DMT – Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova,
PLT – Poradna pro lidi v tísni, CHOS – Charitní ošetřovatelská služba,
CHPS – Charitní pečovatelská služba, DHP – Domácí hospicová péče Hradec Králové,
KD – Kruh dobrovolníků.

Odborná konference o paliativní a hospicové péči dětí
V úterý 13. června se konala v prostorách Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec 
Králové konference o dětské paliativní a hospicové péči. Tematicky náročnou akci po-
řádala Domácí hospicová péče Hradec Králové. Odborná konference se těšila velkému 
zájmu odborného zdravotnického personálu. Posluchači vyslechli přednášky odbor- 
níků, kteří jsou s tématem umírání dětí profesně v bezprostředním kontaktu. 
Úvodním slovem pozdravili přítomné Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatel-
skou péči Fakultní nemocnice Hradec Králové a Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK.
V rámci programu vystoupili Mgr. Markéta Královcová, DiS., MUDr. Luděk Ryba, 
MUDr. Pavel Rozsíval, MUDr. Jana Djakow, Ph.D., MUDr. Daniel Blažek, Bc. Štěpánka 
Škampová, Martina Hráská, Mgr. Pavlína Dupalová. 
Záštitu nad konferencí převzala Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Statutárního 
města Hradec Králové, odborným garantem konference byl MUDr. Pavel Rozsíval z JIP pro 
kojence a větší děti Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, Katedry pediatrie 
Univerzity Karlovy Lékařské fakulty Hradec Králové.

Středisko rané péče na nové adrese
Od 1. června sídlí Středisko rané péče na nové adrese. Tým poradkyň rané péče se
přestěhoval do budovy nad podchodem na rohu Střelecké a ulice Karla IV. 1222, kde 
má důstojné a prostorné zázemí pro sebe i pro setkávání s rodinami s dětmi z péče.
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Školení první pomoci 
V uplynulém roce se uskutečnila dvě školení první pomoci pracovníků OCH HK. 
Celodenní zážitkové akce pro dvě skupiny pracovníků připravila společnost 
PrPOM s. r. o. Kurz se konal v prostorách Domu Matky Terezy – střediska sociálních 
služeb pro lidi bez domova.
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Kamínková benefice
Ve dnech 28. a 29. června se prodávaly kamínky od dětí i dospěláků. Ve čtvrtek se usku-
tečnila již tradičně také aukce kamínků od známých osobností. Výtěžek byl určen pro 
Středisko rané péče Sluníčko. I přes rozmary počasí byl celkový výtěžek potěšující.
Dvoudenní prodej kamínků od dětí a vynesl částku 15 477 Kč.
Kamínky do prodeje namalovaly děti a maminky z Kratonoh, děti ze ZŠ Štefánikova 
Hradec Králové, Mateřské centrum Sedmikráska Hradec Králové, Veronika Mocková 
s dětmi, Marcela Wolfová s dětmi a maminkami z Dubiny, děti z Librantic, děti ze školní 
družiny Krakovany, Spolek sousedů Škvorec Praha, studenti Gymnázia Boženy Něm-
cové Hradec Králové, studenti Gymnázia J. K. Tyla Hradec Králové, děti ze ZŠ Josefa 
Gočára Hradec Králové, senioři z Domova důchodců U Biřičky Hradec Králové, senioři 
z Grand Parku Hradec Králové, děti z Farní charity Stodůlky Praha, děti z oddílu Český 
zálesák, pracovnice Infocentra Hradec Králové, děti ze ZŠ Vysoká nad Labem, senioři 
z Domova důchodců Černožice, senioři z Domova V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou, 
studenti Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína Hradec Králové, děti z Mateřské 
školy, Speciální základní školy a Praktické školy Hradec Králové, dobrovolníci z Kruhu 
dobrovolníků OCH HK, děti ze ZUŠ Habrmannova Hradec Králové, děti z Mateřské 
školy Sion Hradec Králové, studentky z Obchodní akademie a Jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky Hradec Králové, děti z denního stacionáře Daneta s. r. o., klienti 
Domu na půli cesty Náchod, děti z MC Kvítek Hradec Králové, klienti Sociálně terapeu-
tické dílny Pardubice, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s.
Dále Petra Benešová, Nikola Zárubová, Jaroslava Cyranová, Eva Krejčová, Ladislav 
Panat, Věra Freislebenová, Petra Kobzová a synové, Věra Císařová, Daniela a Iveta 
Truhlářovy, Lubomír Lichý, Kateřina Šimáčková, Jana Hamrová, Hana Boukalová a další. 
Keramiku věnovaly a vyrobily děti z keramického kroužku při ZŠ Bezručova, Hradec 
Králové.

Děkujeme všem dětem, pedagogům, rodičům, vychovatelkám
za pomoc při malování kamínků.

Aukce kamínků s výtěžkem 30 400 Kč
Kamínky do aukce věnovali výtvarníci, herci, zpěváci, zpěvačky, sportovci a mnoho
dalších zajímavých osobností. Aukcí provázeli Bohumil Lemfeld a Michal Nebeský.
Kamínky do prodeje věnovali: Petra Černocká, Lenny, Vlasta Kahovcová, Jitka Zelenková,
Eva Urbanová, Vladimír Merta, Jiří Korn, hudební skupina Komunál, Štěpán Rak, 
Jan Matěj Rak, Věra Martinová, Galina Miklinová, Jitka Kamencová Skuhravá,
Adéla Marie Jirků, Darja Čejková, Ladislava Pechová, Nanako Ishida, Jitka Petrová,
Vendula Hegerová, Matty Chaberová, Blanka Bohdanová, Eva Maceková
Alena Procházková, Lucie Kacrová, Petr Císařovský, Maxim Velčovský, Michael Rittstein,
Jiří Kovanda, Boris Jirků, Michael Petrus, Pavel Pucholt, Jan Gruml, Štěpán Mareš,
Josef Bavor, Pavel Čech, Libor Škrlík, Milan Chabera, Jaromír Plachý, Zdeněk Jirků,
Petr Nikl, Petr Horáček, Dalibor Nesnídal, Jonáš Ledecký, Kateřina Neumannová,
Radek Jaroš, Ondřej Synek, Eva Holubová, Jana Krausová, Bob Klepl, Jiří Vyšohlíd,
Patrik Hartl, Blanka Matragi, Liběna Rochová, Zbigniew Czendlik,
MUDr. Roman Šmucler.
Děkujeme Galerii Koruna v Hradci Králové, pořadateli Open Air programu – neziskové 
organizaci kontrapunkt, z. s. , Rádiu Proglas, Rádiu Černá Hora, Českému rozhlasu
Hradec Králové. Děkujeme za podporu Dopravnímu podniku Hradec Králové a. s.,
Merida s. r. o., Kastt a. s., dále děkujeme za podporu AGI s. r. o., Rengl s. r. o., Lucii Kacrové.
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Hudební Festival bez domova 
V sobotu 9. září se uskutečnil první hudební festival OCH HK. Za realizací stál celý tým 
Domu Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. 
Nápad uspořádat tuto akci vznikl uvnitř týmu pracovníků a všichni se pro myšlenku 
rychle nadchli. Úsilí stálo za to. Bylo zjevné, že návštěvníci si odpoledne užili 
v příjemné a pohodové náladě. 
Přítomné v úvodu přivítala Dana Pechová, vedoucí Domu Matky Terezy – 
střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Představila také tým Domu Matky 
Terezy a poděkovala svým kolegům za jejich ochotu a obětavou pomoc lidem bez 
domova. Zdůraznila, že oslavy jsou oslavami 25. výročí pomoci lidem žijícím 
na ulici a příležitostí, jak na problematiku upozornit.
Přítomné na pódiu pozdravila Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora Statutárního 
města Hradec Králové. Jako bývalá dlouholetá ředitelka OCH HK stála u zrodu 
zařízení pro lidi bez domova, u vybudování nového sídla pro pomoc lidem z ulice, 
u vybudování zařízení pro matky s dětmi bez domova, aktivně se zajímala o konkrétní 
lidi v nouzi a trávila s nimi hodně času o vánocích i jiných příležitostech.
Na podiu se postupně vystřídaly kapely Pianka, 2+1, Piano, Čert Ví a skupina Mastix. 
Zajímavostí bylo, že v každé hudební skupině hrál minimálně jeden pracovník Domu 
Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova.
V místě se prezentoval stánek Kreativní dílny s výrobky od lidí bez domova a stánek 
Sociálního šatníku s nabídkou oblečení. Z kuchyně Domu Matky Terezy přivezli 
k pohoštění guláš.
Upozornit na život lidí na ulici umocnila výstava fotografií od Petra Macla a další 
společné dílo pracovníků Domu Matky Terezy v podobě 25 banerů, které předsta- 
vovaly dvacet pět kalendářních roků s počty klientů, kteří pomoc v tomto 
středisku v daném roce využili. 
V místě stály zapečetěné kasičky, kam lidé mohli vhazovat finanční dary. 
Výtěžek byl 3 742 Kč. 
Akci moderoval Ondra Macl a Anna Luňáková.
Děkujeme všem účinkujícím, pracovníkům, všem, kteří přišli tuto premiéru podpořit.
Děkujeme za pomoc dobrovolníkům, Vojtovi Šůstkovi, Josefu Podhajskému, 
Janě Ženíškové, Milanu Lajdarovi, Petru Kvochovi a všem dalším, kteří se jakkoliv 
zapojili a pomohli.

Komentář z Facebooku:
Chtěla bych moc poděkovat všem zúčastněným. Myslím, že jsme ani nečekali
takovou účast a skvělou atmosféru! Děkuji všem hostům z řad laické i odborné
veřejnosti, svým skvělým kolegům, kapelám a klientům, kteří si festival
opravdu užili a protancovali a samozřejmě i moderátorům a panu Podhajskému,
který nám propůjčil prostory k výstavě. Karolína

Komentáře z Facebooku:
Děkuji všem organizátorům, byl to báječný zážitek! Tadeáš

No byl jsem tam a byl to pro mne velmi příjemný zážitek.
Pozorně jsem si prohlédl výstavu fotografií pana Petra Macla a byl jsem
z nich ohromen. Mám z toho silný zážitek, který se zkrátka upopelil v mém srdci 
i duši! Rovněž váš stánek s výrobky, které vytvořili lidé BEZ DOMOVA,
jsem obdivoval a mnoho jich zakoupil. Všem, kdo se podíleli na festivalu
BEZ DOMOVA, patří velký DÍK! Ještě dodávám, že nikdy jsem si tak silně
neuvědomil, co znamená MÍT SVŮJ DOMOV! STŘECHU NAD HLAVOU!
MÍT SVŮJ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV! Nejsem ani schopen to slovy vyjádřit… !
František
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Klavírní koncert pro děti a maminky 
V úterý 5. září se v Domově pro matky s dětmi uskutečnil klavírní koncert

Vojtěcha Pango Zámečníka. Byla to již druhá zastávka tohoto mladého
umělce v azylovém domě. Melodie, inspirované přírodou Nového Zélandu,

byly příjemným uměleckým zážitkem pro všechny přítomné a daly
alespoň na chvíli maminkám zapomenout na složitou situaci,

kterou ve svém životě procházely. 

Významné ocenění pro Zdeňku Koutníkovou
Statutární město Hradec Králové uděluje každoročně při příležitosti státního svátku 

medaile města významným osobnostem a institucím. 
V roce 2017 tuto medaili převzala Zdeňka Koutníková, vedoucí azylového domu

 Domov pro matky s dětmi. 

Osobnost Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí v Hradci Králové hostilo 8. května tradiční Den kraje.

Hejtman Královéhradeckého kraje, ředitelka Krajského úřadu a krajští ředitelé složek 
Integrovaného záchranného systému při slavnostním nástupu předali krajská

i resortní ocenění. Jednu z cen získala Dana Pechová, vedoucí Domu Matky Terezy –
střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. 

Raná péče v Neratově
Bývá již tradicí, že v červnu prožije víkend v malebném Neratově v pohodě 

a radosti několik rodin z rané péče Sluníčko. Pobyt rodin s dětmi za doprovodu 
poradkyň rané péče Sluníčko byl ve znamení smíchu, pohody, příjemných

společných chvil. Program byl pestrý. Děti zvládly hrátky s pejsky, projížďku
na koních, malování, vyrábění obrázků z přírodnin, hru o nalezení pokladu.

Společně jsme všichni opékali buřty. Rodiče měli možnost popovídat si
s psycholožkou o složitých situacích při péči o děti.
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Eliščina sbírka
Sbírka 2017 předčila očekávání. Rekordní výtěžek ze šesti kasiček dosáhnul
částky 23 381 Kč. Finanční částka se využila při volnočasových aktivitách,
připravovaných pro maminky a děti v Domově pro maminky s dětmi.
Upřímně děkujeme všem, kteří do kasiček vložili své dary. Děkujeme dobrovolníkům 
za pomoc s organizací sbírky, bez jejich pomoci by se sbírka nemohla uskutečnit. 
Mezi dobrovolnicemi byly i dvě maminky z azylového domu pro matky s dětmi.
I přes plánované zachování anonymity obou maminek se obě přihlásily ke slovu
a děkovaly přítomným dobrovolníkům za pomoc a za milé přijetí. 
Na Velkém náměstí se OCH HK prezentovala i tradičním stánkem Kreativní dílny 
z Domu Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova.
Výrobky od lidí bez domova se prodávaly po oba dny Slavností královny Elišky
a byl o ně tradičně velký zájem.

Výstava o hospicové péči 
Ve vestibulu budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se uskutečnila
9. října vernisáž výstavy fotografií o domácí hospicové péči v Královéhradeckém kraji.
Společně s dalšími poskytovateli domácí hospicové péče se za hradeckou Oblastní 
charitu prezentovala Domácí hospicová péče Hradec Králové.

Vysoké ocenění pro terénního pracovníka 
V pátek 2. června se v Neratově oslavilo 25. výročí založení charity 

v královéhradecké diecézi. V poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie 
bylo oceněno devatenáct charitních pracovníků a dobrovolníků.

Zlatý kříž získal i Bc. Petr Macl, který pracuje v OCH HK
od 20. května 1996. Nejdříve pracoval jako asistent v azylovém domě 

pro muže, a nyní již jedenáct let jako terénní sociální pracovník 
nízkoprahového denního centra, které je součástí Domu Matky Terezy 

– střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Petr Macl je též 
spoluzakladatelem tradice Tříkrálové sbírky v Hradci Králové.
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Vernisáž výtvarných prací dětí
důstojnou oslavou Dne charity
Hradecká Oblastní charita oslavila Den charity setkáním s dětmi a pedagogy při
vernisáži dětských výtvarných prací na téma Přátelství, pomoc, pochopení –
aneb můj život s kamarády. Hlavním programem bylo vyhlášení výsledků výtvarné 
soutěže. Oceněno bylo 70 dětí. Akce se konala v pondělí 25. září 2017 od 13.30 hod. 
v prostorách vestibulu budovy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci 
Králové. Přítomné v krátkých projevech pozdravili Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK, 
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a Milan Jaroš,
náměstek primátora Statutárního města Hradce Králové. 
V rámci slavnostního odpoledne vystoupili mladí stepaři a stepařky z týmu
MgA. Lenky Hejnové, Ph.D. ze ZUŠ Střezina Hradec Králové. 

Výstava Petra Macla 
V úterý 12. září se konala ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v Galerii 
Automat slavnostní vernisáž fotografické výstavy Hosté na zemi. Výstava plná příběhů, 
lidskosti a lásky zachycovala životy lidí, kteří žijí bez domova na okraji společnosti. Byla 
průřezem více než dvacetileté práce v terénu, kdy Bc. Petr Macl poznal nespočet život-
ních osudů, jejich radostí i smutků. 
Po krátkém přivítání ředitelem OCH HK Mgr. Václavem Hrčkem se slova ujala Ing. Anna 
Maclová, náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové a životní partner-
ka Petra Macla. O hudební doprovod se postarali Jiří Vyšohlíd a Pavel Černík z Divadla 
Drak. Pohoštění připravily maminky z Domova pro maminky s dětmi a dobrovolnice 
Hana Janečková. Děkujeme.

Charita partnerem Národní potravinové sbírky 
Charita Česká republika, platforma Byznys pro společnost, Česká federace

potravinových bank, NADĚJE a Armáda spásy ve čtvrtek 22. června
podepsaly Memorandum o spolupráci v rámci příprav a realizace

Národní potravinové sbírky 2017.

Děkujeme za podporu: Lanové centrum Mgr. Pavel Balda – Stříbrný rybník Hradec Králové, 
Zábavní centrum A – sport Malšovice HK, Rodinné zábavní centrum Tongo, Hvězdárna 
a Planetárium Hradec Králové, ZOO Dvůr Králové nad Labem, Centrum zábavy a sportu 
FOMEI a. s., Statutární město Hradec Králové. Děti dostaly volné vstupenky i na Zámek 
Nové Hrady, Hrad a Zámek Staré Hrady, Státní zámek Opočno, zámek Nové Město nad 
Metují, zámek Hrádek u Nechanic, Státní zámek Sychrov, Státní zámek Náchod. Akci 
podpořilo také Město Chlumec nad Cidlinou volnými vstupenkami na filmová představení 
do Klicperova domu. Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově poskytlo volné vstupenky na
filmová a divadelní představení pro děti z Nechanic, Smidar a Nového Bydžova.
Dobroty slané i sladké věnovaly Intersnack a. s., Goldfein CZ s. r. o., Jordi‘s Chocolate s. r. o.

Soutěže se účastnily: ZŠ praktická Palackého, Nový Bydžov; ZŠ a MŠ Jana Pavla II. 
z Hradce Králové; ZŠ a MŠ Smidary, ZŠ a MŠ Plotiště nad Labem; ZŠ a MŠ Jiráskova 
Hradec Králové; ZŠ a MŠ Josefa Gočára z Hradce Králové, ZŠ a MŠ Stěžery;
ZŠ Chlumec nad Cidlinou, ZŠ Nové Město, ZŠ a MŠ Černilov, ZŠ a MŠ Nechanice.
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Národní potravinová sbírka
Pátý ročník Národní potravinové sbírky se vydařil. V Královéhradeckém kraji se celkově 
nashromáždilo téměř 14 tun potravin. Účastnilo se 18 obchodních domů z osmi měst. 
Jen v krajském městě se účastnilo více jak sto čtyřicet dobrovolníků.
Během soboty 11. listopadu se ve vybraných obchodních domech v Královéhradec-
kém kraji shromažďovaly trvanlivé potraviny. Lidé je nejdříve zakoupili a následně 
darovali do označených košíků. Kupovali především mouku, cukr, rýži, těstoviny, 
oleje, také čaje, sladkosti, piškoty, instantní polévky, šťávy a masové konzervy.
OCH HK zajišťovala organizaci sbírky v Hradci Králové pro Kaufland, Tesco u Březhradu, 
Tesco ve Futuru, Tesco v centru města, Lidl na výpadovce na Třebechovice pod Orebem, 
poprvé se připojila i Billa v Auparku. Tradičně zajistili hradečtí dobrovolníci i Tesco
Jaroměř.
„Opět máme na Potravinovou sbírku moc hezké ohlasy. Lidé o pocitech píší e-maily,
SMS, sdílejí fotky i dojmy na sociálních sítích. Letošní ročník byl opět o lidskosti a solidaritě. 
Často si dobrovolníci v zástěrách kromě pocitu smysluplné práce odnesli i úsměv, který se 
prolínal celou akcí. Byl to den plný pozitivní energie, kterou vnímali všichni, kdo pomáha-
li. Národní potravinová sbírka se vydařila především díky nasazení všech dobrovolníků 
u košíků, rozdávání letáků, svozu potravin do skladu, i těch, kteří dlouho do noci pomáhali 
s tříděním potravin a uskladněním v Potravinové bance Hradec Králové.“
řekl Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK.
Cílem sbírky je upozornit na problém plýtvání potravinami na straně jedné
a nedostatku jídla pro lidi bez prostředků na straně druhé. 

Střípky od účastníků sbírky:
„Potravinová sbírka je jeden z projektů, v nichž přímo a jednoduše lze pomoci těm,
kteří mají v životě méně štěstí. Tak úžasnou atmosféru, kdy se lidé přijdou zeptat,
co by měli koupit, přinášejí právě zakoupené zboží nebo dokonce přivezou plný košík
nákupu a všichni se usmívají, všichni pomáhají zcela dobrovolně a nezištně…
asi jsem dojatá. Děkuji všem, kdo dnes pomáhali.“ Lenka

„Bylo to super a na příští rok mám dalšího dobrovolníka. Potkala jsem tam bratránka
a ten mě skoro vynadal, že jsem mu neřekla. “ Gabča

„Udřená jsem byla, ale spíš z maratonu ve škole, přijela jsem do Lidlu a tam nabrala
zase trochu energie. Moc mě to bavilo, myslím, že jsme to zvládli všichni dobře.
Bylo to super, tyhle akce mě pozitivně ovlivňují a určitě půjdu i příště! “ Veronika

„Bavilo mě to, paráda, lidé docela nosili, bylo to fajn.“ Romana

                                     Benefiční koncert Nos Dames 

Ve středu 8. prosince se uskutečnil benefiční koncert pro Domácí hospicovou péči Hradec Králové. V zaplněném 
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové zazněly francouzské šansony v podání Nos Dames.

Děkujeme všem, kteří podpořili domácí péči zdravotních sestřiček domácí hospicové péče, které dojíždí za nemoc-
nými do jejich domovů a které doprovází nevyléčitelně nemocné na poslední cestě životem. Výtěžek činil 19 827 Kč. 

Po skončení koncertu se ve farní místnosti konalo Setkání s pozůstalými. Bylo určené rodinným příslušníkům 
a blízkým zesnulých pacientů Domácí hospicové péče Hradec Králové.

„Přišli ti, co měli potřebu se s námi ještě jednou vidět, uctít památku, zavzpomínat a podělit se, jak žijí dál. Lidé,
které jsme v domácí hospicové péči doprovodili, byli s námi nejen ve vzpomínkách, ale i jako připomínka

na kartičkách v místnosti.“ řekla Ludmila Pavlatová, vrchní sestra Domácí hospicové péče Hradec Králové.

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 1 7   59



Čtvrté Dušičkové rozjímání 
V podvečer dne Památky zesnulých, nabídla
Poradna pro lidi v tísni veřejnosti formu 
netradičního zavzpomínání. Společně ve chvílích 
vzpomínek nebo osamoceni v myšlenkách, 
tak mohli příchozí prožít mrazivý podvečer. 
Na náplavce Pražského mostu se sešla více než 
stovka lidí, kteří se na chvíli zastavili a užívali 
si nevšední dušičkovou atmosféru. Okamžiky 
vzpomínání tradičně umocnilo vypouštění bílých 
balonků do nebe s napsanými vzkazy. Poprvé 
se letos prodávala dušičková dekorace, kterou 
vyrobily děti a pracovníci Poradny pro lidi v tísni. 
Slovem provázeli herci Klicperova divadla Jan 
Sklenář a Miroslav Zavičár, kteří četli texty napsané 
dětmi ze Základní školy Jana Pavla II. Bylo velmi 
emotivní slyšet, jak se děti s tématem „dušiček“ 
a smrti vypořádaly. Ke zhlédnutí byly i výtvarné 
práce dětí.

Oskar a růžová paní 
V prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové

se uskutečnilo divadelní představení, které uspořádala Poradna pro lidi v tísni.
Možná vůbec poprvé sledovalo divadelní hru Oskar a růžová paní

tolik dětských párů očí. Děti a vyučující ze Základní školy Jana Pavla II.
z Hradce Králové se účastnili výtvarného projektu Poradny pro lidi v tísni

a divadelní představení byla forma poděkování za spolupráci.
Dětem se i přes vážnost tématu představení líbilo.

Ahoj dědo, Píši ti dopis. Už Tě nikdy neuvidím, jen na fotce. Už na mě nikdy nepromluvíš.
Žil jsi, když mi byl jeden rok. Poté, co jsi odešel do nebe, zažil jsem hodně věcí.

Ve škole jsem si našel kamarády a začal hrát fotbal. V první třídě mě rodiče přihlásili 
na housle. Pozval bych tě na koncert a určitě bys měl radost, jak hraju.

Baví mě matematika, kterou jsi měl taky rád. Doufám, že se máš dobře,
nemáš žádné bolesti a starosti a vzpomínáš na nás v dobrém.

Mám Tě rád, Tvůj Honza.
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Sportovní hry seniorů
Ve čtvrtek 8. září se uskutečnil 5. ročník Sportovních her seniorů.

Charitní pečovatelská služba vyslala také svůj tým seniorů. Soutěžící hráli malý
bowling, ruské kuželky, elektronické šipky, stříleli na branku a cvičili
na zabudovaných prvcích u Fitparku mezi Harmonií I a Harmonií II

v Hradci Králové.

Výrobky od lidí bez domova 
V rámci Sociální rehabilitace se klienti z Domu Matky Terezy účastnili vyrábění
různorodých dekoračních předmětů. 
Za rok 2017 prodejem získali 44 746 Kč, které byly využity na podporu projektů
OCH HK. Pro lidi bez domova je zájem veřejnosti o jejich práci velice silným momen-
tem. Vidí, že jejich práci někdo ocení, že jsou lidé nadšení a že se jim výrobky líbí. 
Za zmínku stojí prodej výrobků v rámci Adventních trhů, Slavností královny Elišky 
a hudebního Festivalu bez domova.

Stromeček splněných přání 
Ve spolupráci s obchodním domem Atrium v Hradci Králové se konal další ročník 
charitativní akce s názvem Stromeček splněných přání. Záměrem bylo získat pro děti 
z azylového domu vánoční dárky, po kterých touží a které by si za daných těžkých 
okolností nemohly jejich maminky dovolit koupit. Děti z Domova pro matky s dětmi 
napsaly na kartičky své přání. K přání byl přiložený i příběh dítěte a cesta, jak se
dostalo do azylového domu. Stačilo vybrat kartičku a koupit dárek. 

„Velice si ceníme všech, kteří se zastavili, vybrali dárek a obdarovali. Dárky se převezou 
k nám do azylového domu, kde se přerozdělí a maminky si je pro své děti již zabalí.“
řekla Zdeňka Koutníková, vedoucí azylového domu. „Pro naše děti to bývají většinou první 
Vánoce, které prožívají v bezpečí a klidu. U nás jsou v anonymitě a laskavém prostředí. 
Velmi nás všechny těší, že se mnoho maminek vrací do běžného života. Je zřejmé a máme 
velkou radost, že směr a způsob, jak pomáhat maminkám, jak je učit novým věcem,
zdokonalovat jejich dovednosti, podporovat je v péči o sebe i děti, učit je smysluplně
trávit volný čas, je ta správná cesta.“ 

V místě byla zapečetěná kasička pro finanční dary. Výtěžek byl 4 099 Kč.

Děkujeme srdečně za podporu Bohdaně Kašparové, která spolu s Jitkou Zadrobílkovou, 
Tomášem Pavlem, Markétou Hrubešovou stáli u zrodu této předvánoční akce.
Stromeček splněných přání oslavil letos již devátý ročník a dle slov paní Kašparové
byl opět srdečnější než ten minulý. Již tradičně rodiny z azylového domu dostaly vánoční 
stromky od akciové společnosti Lesy České republiky a. s. Záštitu nad akcí převzal
primátor Statutárního města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.
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Vánoční besídka s oslavou 15. let azylového domu
Příprava vánoční besídky vyžadovala zapojení pracovnic Domova pro matky s dětmi
již hodně dlouho před samotným slavnostním dnem. Nacvičování jednotlivých vystou-
pení hudebně dramatického pásma včetně vánočního divadla s malými i většími dětmi 
a maminkami bylo náročné. Ale úsilí všech stálo za to. Vestibul azylového domu byl 
zaplněný do posledního místa a všichni příchozí s dojetím sledovali pestrý a velmi oso-
bitý program. Velmi poutavé bylo i video ze života dětí a maminek, připravené speciál-
ně pro tuto příležitost. Slavnostní atmosféra byla umocněna výborným občerstvením, 
na kterém se podílely pracovnice azylového domu a maminky. 

Domov pro matky s dětmi do své historie vepsal přes tři tisíce příběhů. Osudů rodin, 
které zde prožily nějaký čas, našly lidskost, porozumění, důstojnost a pomoc.
Mnoho z nich zde uzavřelo kapitolu „minulost“ a vykročilo tím šťastnějším směrem, 
do vlastního bydlení. Mnoho jich i přes veškerou podporu odešlo s nejistotou. 

„Před 15 lety stál na Pouchově nový prázdný dům. Tehdejší ředitelka Ing. Anna Maclová 
s urputností sháněla finance na vybavení a vdechla mu život. Pořídil se nábytek, postele, 
podlahová krytina, výmalba, vybavil se Volnočasový klub Mariánek. V průběhu času se
interiér systematicky stále dovybavuje a vylepšuje. Svoji tvář dostala i zahrada. Každý 
pokojík má televizi, vybavenou kuchyňku, nové vnitřní dveře... V roce 2006 vešel v plat-
nost Zákon o sociálních službách, díky kterému byly navýšené počty sociálních pracovnic 
v zařízení a který klade důraz na jejich vysokou profesionalitu a na přímou práci s klien-
tem... Změnila se i spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi, které pomáhají včas 
rozklíčovat vyhrocenou situaci v rodinách a které řeší další návaznou pomoc, když mamin-
ka s dětmi od nás odchází. V kraji je síť terénních i standardních sociálních služeb, které 
nabízejí pomoc a komplexně spolupracují. Co se změnilo, jsou i příchozí matky samotné. 
Nešvarem dnešní doby jsou drogy a alkohol.“ řekla Zdeňka Koutníková, vedoucí azylového 
domu. „Myšlenka pomáhat rodinám s dětmi bez domova, vytvořit jim bezpečné prostředí 
založené na důvěře a lidskosti přetrvává. Jsme rádi, když se maminky po čase ozvou
a my víme, co je s nimi. S každým slůvkem díků a zprávou, z které je cítit naděje a radost
si uvědomujeme, že naše společná práce má smysl a že je velmi potřebná.“

Adventní neděle
Již tradičně se v Domě Matky Terezy – středisku sociálních služeb pro lidi bez domova 
konala v rámci adventních nedělí setkání klientů tohoto zařízení s pracovníky charity.
Pro každou neděli byl připravený program a domácí pohoštění. Buchty, bábovky,
perníky a další dobroty z domácí kuchyně přinesli dobrovolníci z Kruhu dobrovolníků, 
kteří vše doma napekli.

Vzpomínka na zesnulé děti
Poradna Domácí hospicové péče Hradec Králové ve spolupráci s Dlouhou cestou
uspořádaly 10. prosince akci pro veřejnost s názvem Zapalme svíčku. Setkání se konalo 
při příležitosti Světového dne uctění památky zesnulých dětí. Do Husova sboru v Jaro-
měři přišlo daleko více lidí, než v loňském roce. Citlivým úvodním slovem Aleny Fabiá-
nové a Jany Horákové, za doprovodu písní a harmonia, na které hrál Jaroslav Svoboda, 
přítomní zavzpomínali na zesnulé děti. Vytvořili tak dojemnou a krásnou atmosféru, 
i když velmi bolavou. Poté se uskutečnilo přátelské posezení nad kávou, čajem.
Děkujeme Jaroslavu Svobodovi, farářce Husova sboru Aleně Fabiálové
a organizátorce Janě Horákové. 

Benefiční koncert pro maminky s dětmi
Filharmonie Hradec Králové ve spolupráci s Oblastní charitou Hradec Králové uskuteč-
nily v pátek 8. prosince benefiční koncert pro azylový dům. Vstupné bylo dobrovolné. 
Štědří dárci podpořili Domov pro maminky s dětmi částkou ve výši 32 048 Kč. 
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Kontrola Standardů kvality sociálních služeb
V červnu 2017 se v Domově pro matky s dětmi uskutečnila inspekce Ministerstva
práce a sociálních věcí na kontrolu Standardů kvality sociálních služeb, která
byla splněna v 100 %.

Školení
Vedoucí všech středisek včetně pěti pracovníků Hospodářského střediska
se účastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu Vedení porad a facilitační techniky
pro manažery v sociálních službách.

Kontrola Individuálního projektu
Královéhradeckého kraje
V průběhu uplynulého roku se konalo pravidelné průběžné monitorování projektu 
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, financovaného z ESF prostřed-
nictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 
V projektu jsou zapojeny tři zařízení OCH HK, které jsou také významnou měrou 
z tohoto projektu financované. Jedná se o Intervenční centrum pro osoby ohrožené 
domácím násilím, Domov pro matky s dětmi a Dům Matky Terezy – střediska sociálních 
služeb pro lidi bez domova (služba azylový dům, nízkoprahové denní centrum a soci-
ální rehabilitace). Veškeré kontroly zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
odboru Sociálních věcí proběhly bez výhrad k naplňování individuálního projektu, 
v rámci kontroly nebyly shledány nedostatky ani v poskytování služby.

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Od 1. ledna 2016 do 30. června 2019 jsou vybrané sociální služby poskytované
Oblastní charitou HK opět podpořené Královéhradeckým krajem. Domov pro matky 
s dětmi, Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova
a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím získaly v rámci Indivi-
duálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV, z prostředků 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
finance na zajištění poskytovaných sociálních služeb. 

Projekt obecně podpoří služby, které přispívají k začleňování zdravotně postižených 
do společnosti, rozšíří se služby na podporu osob s duševním onemocněním.
Významnou část služeb tvoří služby pro rodiny s dětmi včetně azylových domů. 

Projekt financuje stávající služby, které přispívají k začleňování lidí se zrakovým
či s mentálním postižením. Přispívá k získávání dovedností, které klientům umožní žít 
v maximální možné míře samostatný život navzdory jejich zdravotním omezením. 
Významnou částí projektu je podpora osob bez domova, osob žijících v nestandard-
ních bytových podmínkách či osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobo-
dy. Tato podpora je pro OCH HK velmi významnou pomocí pro udržení kvality služeb. 

Strom pro lepší život –
dar pracovníků Pojišťovny Kooperativa
Ve snaze pomoci lidem v nepříznivé životní situaci vyhlašuje již několik let
Pojišťovna Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group vánoční akci Strom splněných 
přání. Charitní ošetřovatelská služba a Domácí hospicová péče Hradec Králové
získaly hygienický materiál pro ošetření klientů v terénu.

Adopce na dálku
Již sedmnáct let je OCH HK zapojena do projektu Diecézní katolické charity
Hradec Králové Adopce na dálku. V roce 2017 jsme podporovali Roberta Jamese
z oblasti Bangalore, kterému jsme tak pomohli k úspěšnému zakončení studia.
Kolektiv pracovníků Domova pro matky s dětmi podporuje dívku Pavitru. 

Týden otevřených kostelů 
V rámci projektu Týden otevřených kostelů se uskutečnila prezentace služeb OCH HK.
Prezentační stánek byl umístěn na Náměstí 28. října v Hradci Králové.

Semináře pro odbornou veřejnost
Poradna pro lidi v tísni organizuje každoročně na podzim odborný seminář pro
sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další odbornou veřejnost.
Téma uplynulého roku bylo aktuální – Novela insolvenčního zákona účinná
od 1. 7. 2017 zejména s přihlédnutím ke změnám při řešení úpadku oddlužením.
Seminář se konal v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
lektorovala ho JUDr. Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu
Hradce Králové pro věci obchodní a správní.
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EKONOMIKA

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2017
(v tis. Kč)

NÁKLADY

spotřebované nákupy a služby 14 825
osobní náklady 42 786
daně a poplatky 72
ostatní náklady 978
odpisy, prodaný majetek 955
daň z příjmu 45
celkem 59 661

VÝNOSY

provozní dotace 23 503
přijaté příspěvky (dary) 3 702
tržby za vlastní výkony  30 457
ostatní výnosy 1 602
výnosy z dlouhodobého fin. majetku 883
celkem 60 147

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 486

Rozvaha k 31. 12. 2017  (v tis. Kč)

AKTIVA  PASIVA

Dlouhodobý majetek celkem 2 181 Jmění celkem 5 685
stavby 731 vlastní jmění 4 778
samostatné movité věci 8 559 fondy 907
drobný dlouhodobý hmotný majetek 152  
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 29 Výsledek hospodaření celkem 10 312
oprávky k dlouhodobému majetku – 7 290 VH běžného účetního období 486
   nerozdělený zisk minulých let 9 826
Zásoby 7  
   Krátkodobé závazky celkem 4 999
Pohledávky celkem 4 203 dodavatelé  286
odběratelé 1 847 zaměstnanci + ost. záv. zaměstnancům 2 345
poskytnuté provozní zálohy 681 závazky vůči inst. zdrav. poj. a soc. zab. 1 275
ostatní pohledávky 13 daně a poplatky 314
pohledávky za zaměstnanci 119 daň z příjmu 45
ostatní daně a poplatky 5 dohadné účty pasivní 734
jiné pohledávky 1 538  
   Jiná pasiva celkem 239
Krátkodobý finanční majetek 14 750 výdaje příštích období 14
pokladna 271 výnosy příštích období 225
ceniny 31  
účty v bankách 14 478  
peníze na cestě – 30  
    
Jiná aktiva celkem 94  
náklady příštích období 94  

AKTIVA CELKEM 21 235 PASIVA CELKEM 21 235

Kompletní účetní závěrka Oblastní charity Hradec Králové k 31. 12 . 2017 je zveřejněna na webových stránkách organizace: www.charitahk.cz
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Přehled výnosů za rok 2017

 2016  2017
Název v tis. Kč v % v tis. Kč v %

Dotace 19 298 35,9 % 23 503 39,1 %

Přijaté příspěvky (dary) 2 171 4,0 % 3 702 6,2 %

Platby od zdravotních pojišťoven 10 761 20,0 % 10 089 16,8 %

Platby od klientů za služby 4 911 9,1 % 4 951 8,2 %

Tržby za prodané zboží 0 0,0 % 148 0,2 %

Tržby IP KHK 15 251 28,4 % 15 251 25,4 %

Tržby Adalbert 163 0,3 % 6 0,0 %

Úroky (vč. výnosů z dlouh. fin. majetku) 50 0,1 % 9 0,0 %

Tržby z prodeje dlouhodob. majetku 0 0,0 % 883 1,5 %

Ostatní 1 105 2,1 % 1 605 2,7 %

VÝNOSY CELKEM 53 710 100 % 60 147 100 %

Přehled nákladů za rok 2017

 2016  2017
Název v tis. Kč v % v tis. Kč v %

Materiál, energie, služby 13 953 26,3 % 14 825 24,8 %

Osobní náklady 37 451 70,6 % 42 786 71,7 %

Odpisy majetku (vč. zůstatkové ceny 828 1,6 % 955 1,6 %
prodaného dlouhodobého majetku)    

Ostatní 848 1,6 % 1 095 1,8 %

NÁKLADY CELKEM 53 080 100 % 59 661 100 %

24,8 % Materiál, energie, služby

1,6 % Odpisy majetku
(vč. zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku)

1,8 % Ostatní
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Stav a pohyb dlouhodobého majetku za rok 2017  (v tis. Kč)
V roce 2017 byl pořízen následující dlouhodobý majetek : 
2 osobní automobily 377
sterilizátor 118
celkem 495
V roce 2017 byl vyřazen následující majetek (v pořizovací ceně) : 
chalupa Temný důl 68
server 46
pračka Primus 71
sterilizátor 140
drobný majetek 721
pozemky 72
celkem 1 118
Stav dlouhodobého majetku k 31.12. 2017 (v pořizovací ceně) : 9 442

Přehled výnosů za rok 2017 v členění dle zdrojů  (v tis. Kč)
Výnosy 
tržby za služby - z toho: 30 309
– tržby od klientů za vlastní výkony 4 951
– tržby od ZP 10 089
– tržby IP KHK 15 251
– tržby za Adalbert 6
– tržby za dopravu 12
tržby za prodané zboží 148
ostatní výnosy 2 485
přijaté dary 3 702
provozní dotace - z toho: 23 503
– dotace z MPSV ČR 12 398
– dotace od Statutárního města Hradec Králové 7 191
– dotace od Královéhradeckého kraje 3 340
– dotace MV ČR 174
– dotace ostatní 316
– dotace MZ ČR 84
celkem 60 147

Vývoj a konečný stav fondů k 31. 12. 2017  (v tis. Kč)
Stav fondů k 1. 1. 2017 638
přírůstek fondů 3 075
úbytek fondů 2 806
Stav fondů k 31. 12. 2017 907
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V roce 2017 nás finančně podpořili :
Agentura Daniela Models, Al LEŠENÍ, spol. s r. o., ARROW International ČR, a. s., Bajir s. r. o., Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, BKG – úprava vody s. r. o., Byznys pro společnost, 
CLIMASTYL s. r. o., Contract Medical International, spol. s r. o., Diecézní katolická charita Hradec Králové, Doktor Důlek s. r. o., Elektrárny Opatovice, a. s., Eurac Hradec s. r. o., 
Fa RENE a. s., Fórum dárců, HANZO Production, spol s r. o., Hotel Černigov, ISOFIN CZ s. r. o., Isolit-Bravo, spol. s r. o., JIPA servis s. r. o., JUDr. František Loskot, CSc., KASTT, spol. s r. o., 
Královéhradecký kraj, Lékárna U zlatého Lva – PharmDr. Martin Mašát, LI - CA spojovací materiál s. r. o., MEGAS s. r. o., MENOP s. r. o., Merida Hradec Králové, s. r. o., 
Město Dvůr Králové nad Labem, Město Hořice, Město Hradec Králové, Město Jaroměř, Město Jičín, Město Kostelec nad Orlicí, Město Nový Bydžov, Město Rychnov nad Kněžnou, 
Město Smiřice, Město Třebechovice pod Orebem, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Motocentrum HK, spol. s r. o., 
MSV výtahy a. s., Multikulturverein Völkerverständigung e.V., NAD obal s. r. o., Nadace Agrofert, Nadace Leontinka, Nadace Olgy Havlové, Nadační fond AVAST, Nadační fond Rotary, 
Nadační fond TESCO, Obec Černilov, Obec Stará Voda, Obec Vysoká nad Labem, Okresní fotbalový svaz Hradec Králové, Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, 
ProjectSoft HK a. s., Římskokatolická farnost Hradec Králové – Pouchov, SGJW Hradec Králové spol. s r. o., Stock – Trade Industry s. r. o., STYLBAU, s. r. o., 
Šárka Riebel – PILATES - POWER YOGA - YOGA - FITNESS, TURCK, s. r. o., ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové, ZŠ a MŠ Libčany, ZVU, a. s.

Páni : 
Bača Jan Ing., Bárta Pavel, Brandejs Čestmír, Brantzen Bernhard, Deml Tomáš, Derner Michal Ing., Dostál Radek, Dovolil George, Drozd Jinřich Ing. Mgr., Eliášek Jiří, Faist Michal, 
Havel Eduard MUDr., Hlaváč Jiří Ing., Hlaváček Jiří Ing., Hraše Tomáš, Hrček Václav Mgr., Hůla Pavel, Hušek Pavel, Chadima Martin Ph.D., Ivanov Marek Ing., Kalenda Jaroslav, 
Kamenický František, Kohout Daniel, pan Košťál, Krátký Aleš, Kučera Jaroslav, Kvoch Petr, Machač Josef, Malý Milan, Matějka Miroslav Ing., Matěna Jaromír, Medek Jan, Mičian David, 
Molnár Vladimír, Mottl Václav Ing., Mrázek Tomáš, Muška Milan Ing, Nečas Pavel PhDr., Nejedlý Miloslav Ing., Pilař Tomáš, Plavec Lukáš, Rajnocha Ján, Rezek Miroslav, 
pan Suk, Syrovátka Lukáš, Tlustý Jiří, Večeřa Martin Mgr., Večeřa Petr, Vošoust Petr, Vyšohlíd Jiří, Walter Richard, Weisbauer Martin Mgr., Zachariáš Petr.

Paní :
Bajerová Renáta, Bergerová Jana, paní Brixiová, Brožová Kateřina, Čechová Jindra, Černá Blanka, Demlová Soňa, Dernerová Irena Ing., Dolénková Tereza Mgr., Fidlerová Irena, 
Fidrmucová Dana Ing., Gregorová Michala, Hanisová Bohuslava, Hemelíková Lenka, Hommesová Jaroslava, Hornychová Helena MUDr., Hrubá Jana, Hynková Jitka, 
Ivanovová Viera Bc. et Bc., Javůrková Lucie Ing., Ježková Pavlína, Kávodová Eva, Kollarová Jana Mgr., Kovářová Petra, Králová Mirka, paní Krámová, Kudláčková Yvona, Luterová Eva, 
Macháčková Lucie, Maixnerová Lucie, Melicharová Viktorie Ing., Menyhártová Radka, Müllerová Dita Mgr., Müllerová Ludmila, Němcová Ludmila, Nešetřilová Ilona, Netušilová Marie, 
Nosálková Irena, Nováková Iva, Novotná Monika Ing., Pechánková Věra, paní Pechová, Pešková Helena Ing., Romová Eliška, Rusková Eliška, Sallerová Věra, Skalická Alena, 
Smutná Markéta, Sochorová Marie, Škodová Drahuše, Šmídová Danuše, Špačková Renáta, Šulcová Jaroslava, Tejralová Hana, Tichá Hana, Trdlikátová Eliška, Trojanová Petra, 
Václavková Ludmila, paní Varghová Hloušková, Vosečková Alena doc. MUDr. CSc., Vratislavová Marie Ing., paní Vrbová, Zemanová Eva.

Manželé :
Koubovi, Jana a Ondřej Rejskovi, Abraham a Michaela Šimkovi, Ondřej a Štěpánka Špulákovi.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem spolupracujícím úřadům, organizacím, dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, příznivcům, ale také rodinným příslušníkům,
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují naše úsilí. Je však těžké vyjmenovat všechny jednotlivě, mnozí zůstávají v anonymitě. 
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V roce 2017 nám pomohli a podporují nás :
Agentura Armentum, agentura MAX 1 marketing, s. r. o., AGI s. r. o., Alltoys, spol. s r. o., A.P.&P spol. s r. o., Aquapura, nadační fond, Aupark Shopping Center Hradec Králové, 
AVON Cosmetics, spol. s r. o., Bazalka s. r. o., Bio Centrál, Billa, pobočka Hradec Králové, Biskupství královéhradecké, Butterfly – Aid o. p. s., Byznys pro společnost, Canto s. r. o., 
 Centrum Lhota pod Libčany, Centrum zábavy a sportu FOMEI a. s., Cukrárna Zmrzlinka, Cukrárna U Flašinetáře Hradec Králové, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
Český klub podnikatelů, Český rozhlas Hradec Králové, Český rybářský svaz, z. s., Český zálesák, ČSOB a. s. Hradec Králové, ČEZ a. s. Hradec Králové, Dana Němcová – Květiny DANNY, 
děti a maminky z Kratonoh, děti a maminky z Librantic, děti ze školní družiny Krakovany, Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o. p. s., DM drogerie Markt ČR, 
Dopravní podnik město Hradec Králové a. s., Dr. Müller Pharma s. r. o., ETCIMEX spol. s r. o., Fakultní nemocnice Hradec Králové, Farní charita Stodůlky Praha, Farní informace, 
FC Hradec Králové, a. s., Filharmonie Hradec Králové o. p. s., FTV Prima, spol. s r. o., Galerie Artičok, Galerie Koruna, Goldfein CZ s. r. o., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 
kraje, Hospital Kuks, Hotel U Královny Elišky, Hrad a Zámek Staré Hrady, Hrad Pecka, Hrad Valdštejn, Hradecká pekárna s. r. o., Hradecké služby a. s., Hradecký deník, Hvězdárna 
a planetárium v Hradci Králové, Infocentrum Hradec Králové, Ing. Miroslav Kurka – TRADETEX, ISP Hradec Králové, a. s., Jiráskovo divadlo Nový Bydžov, Jordi´s Chocolate s. r. o., 
Kaufland Česká republika, v. o. s., pobočka Hradec Králové, Kinský dal Borgo, a. s., klienti Sociálně terapeutické dílny Pardubice, Klicperovo divadlo, o. p. s., Dětská klinika Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, Klub žen Roudnice, kontrapunkt z. s., Kosmetika Fleur de Santé, s. r. o., Královéhradecká provozní a. s., Královéhradecký dětský sbor Jitro pod vedením 
Prof. Jiřího Skopala, Křesťanské společenství Hradec Králové, Květinářství Pivoňka, Lanové centrum Mgr. Pavel Balda – Stříbrný rybník Hradec Králové, Laxus z. ú., LEDER - PELLICCE, 
s. r. o., Lesy České republiky s. p., Hradec Králové, Lidl, pobočka Hradec Králové, Lucianeta s. r. o., Maison de Qualité, s. r. o., maminky a děti od Marcely Wolfové z Dubiny, Marius 
Pedersen a. s., Makro Cash & Carry ČR s. r. o., Mateřská škola logopedická Kvítek Hradec Králové, Mateřská škola Pohádka Hradec Králové, Mateřská škola Pouchov Hradec Králové, 
Mateřské centrum Kačka Hradec Králové, Mateřské centrum Kapička Jičín, Mateřské centrum Roudnice, Mateřské centrum Sedmikráska, Ministerstvo obrany České republiky, 
McDonald´s Hradec Králové, Město Chlumec nad Cidlinou, Mgr. Jana Fišerová – Vzdělávací agentura, Mountfield HK, a. s., Muzeum Východních Čech Hradec Králové, Mydlárna 
U dvou koček, Nartys s. r. o., Nos Dames, Nové Adalbertinum, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, bank, pojišťoven a stavebnictví, Obří akvárium Hradec Králové, 
OC Atrium, OC Futurum, Orlice park shopping, Papstliches Missions, Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z. s. Petrof, spol. s r. o., Pharmos a. s., Policie České republiky, 
Potravinová banka Hradec Králové, z. s., Pracovníci České spořitelny a. s. Hradec Králové, pracovníci pojišťovny Kooperativa, a. s. – Strom pro lepší život, PrPOM s. r. o., 
Rádio Černá hora, Rádio Proglass, Rodinný zábavní park Tongo, S4B s. r. o., senioři z Domova důchodců U Biřičky Hradec Králové, senioři z Domova důchodců Černožice, 
senioři z Domova V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou, senioři z Grand Parku Hradec Králové, Servis prádelenského zařízení – pan Štandera, Sněžka – výrobní družstvo Náchod, 
Spolek sousedů Škvorec Praha, Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, Státní hrad Kunětická hora, Státní zámek Opočno, Státní zámek Náchod, 
Státní zámek Sychrov, Studio DVA s. r. o., SVUS Pharma a. s., TESCO Březhrad, TESCO Futurum, TESCO Hradec Králové, nám. 28. Října, TESCO Jaroměř, TESCOMA s. r. o., 
Těžební písková s. r. o., TV NOE, týdeník Radnice, Univerzita Hradec Králové, Vem Camara Capoiera Hradec Králové s. z., Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, YATE spol. s r. o., Zábavní centrum A - sport Malšovice, Zámek Hrádek u Nechanic, Zámek Nové Hrady, 
Zámek Nové Město nad Metují, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, ZOO Dvůr Králové nad Labem. 

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem spolupracujícím úřadům, organizacím, dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, příznivcům, ale také rodinným příslušníkům,
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili a podporují naše úsilí. Je však těžké vyjmenovat všechny jednotlivě, mnozí zůstávají v anonymitě. 
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Páni : 
Bavor Josef PhDr., Císařovský Petr, Czendlik Zbigniew, Čech Pavel, Černík Pavel, Fink Zdeněk MUDr., Gruml Jan, Hartl Patrik, Horáček Petr, Chabera Milan, Jarkovský Miroslav,
Jaroš Radek, Jeřábek Jan, Jirků Boris, Jirků Zdeněk, Kadeřábek Štěpán, Klepl Bob, Korn Jiří, Kovanda Jiří, Kvasnička Jan, Kvoch Petr, Ledecký Jonáš, Lemfeld Bohumil, Lichý Lubomír, 
Mareš Štěpán, Merta Vladimír, Nebeský Michal, Nesnídal Dalibor, Nikl Petr, Novák Zdeněk Mgr., Panat Ladislav, Pavel Tomáš Ing., Petrus Michael, Plachý Jaromír MgA., Plocek Vladimír, 
Podhajský Josef, Pucholt Pavel, Rak Štěpán, Rak Jan Matěj, Rittstein Michael, Synek Ondřej, Sklenář Jan, Svoboda David DiS., Svoboda Jan PhDr., Svoboda Jaroslav, Šiffel Miloslav 
ICLic., Škrlík Libor, Šmucler Roman MUDr., Velčovský Maxim, Vyšohlíd Jiří, Zavičár Miroslav, Zbořil Martin Ing., Zikmund Michal Mgr.
Hudební skupina Komunál.

Paní :
Benešová Petra, Bečková Martina, Beránková Šárka, Bergrová Veronika, Bohdanová Blanka, Borůvková Iveta, Císařová Věra, Cyranová Jaroslava, Čapková Marika, Čejková Darja, 
Černocká Petra, Eliášová Martina, Erbsová Martina Mgr., Fabiánová Alena, Fialová Darina Mgr., Freislebenová Věra, Hamrová Jana, Halamová Alena PhDr., Hegerová Vendula DiS.,
Hejnová Lenka, Ph.D., Hojná Ilona PaedDr., Holubová Eva, Horáková Jana, Hrubešová Markéta Mgr., Matty Chaberová, Jirků Marie Adéla, Kacrová Lucie, Kahovcová Vlasta, 
Kašparová Bohdana Mgr., Kostlánová Kopečná Zuzana, Kostlánová Zuzana Ing. arch., Kožíšková Helena Mgr., Krausová Jana, Krejčová Eva, Křepelová Marie, Lenny, Lelková Jana, 
Maceková Eva, Maršíková Jolana JUDr., Martinová Věra, Mattragi Blanka, Miklinová Galina, Mocková Veronika, Nanako Ischida, Neumannová Kateřina, Pavlíková Helena Ing., 
Pechová Ladislava, Petrová Jitka Mgr., Pozanová Alena Mgr., Procházková Alena, Rochová Liběna, Řezáčová Eva Mgr., Skuhravá Kamencová Jitka, Staňková Lucie, Stašáková Iva Ing., 
Šimáčková Kateřina, Šimonová Eva, Truhlářovy Daniela a Iveta, Urbanová Eva, Zadrobílková Jitka Bc., Zálešáková Eva PhDr., Zárubová Nikola, Zelenková Jitka, Ženíšková Jana.

Dobrovolnice :
Adamírová Jitka, Adamírová Martina, Anděrová Jolana, Baldyňák Tomáš, Balounová Ludmila, Bejčková Marcela, Birková Tereza, Blatníková Michaela, Borovičková Jitka,
Borysová Kateřina, Borysová Tereza, Boukalová Hana, Burdychová Barbora, Burýšková Lenka, Cejpová Lenka, Čapková Michaela, Černá Ilona, Černá Klára, Černíková Dana,
Davidová Gabriela, Dočekalová Sayush, Doležalová Aneta, Dvořáková Michaela, Fidranská Simona, Fuchsová Monika, Gabrielová Michaela, Grollová Marcela, Hájková Martina, 
Hamzová Klára, Hejzlarová Nikola, Herrmannová Michaela, Herrmannová Daniela, Hodasová Jitka, Holá Aneta, Holmanová Daniela, Holubová Eliška, Horná Eva, Hotmarová Markéta, 
Hroudová Zuzana, Hypiusová Lenka, Cholastová Karolina, Chrobáková Veronika, Janečková Petra, Jáňová Julie, Jánská Jana, Janů Nikola, Jarošová Magdaléna, Javůrková Lucie, 
Ježková Alena, Ježková Marie, Kalčíková Monika, Kalinová Jarmila, Káranská Gábina, Kiryukhina Violetta, Knapová Ilona, Kobzová Petra, Končelová Eva, Konečná Lucie, Korbelová 
Kateřina, Korečková Lenka, Kosková Pavla, Kotíková Karolína, Kotlandová Romana, Koubová Tereza, Kozáková Denisa, Krajňáková Radana, Kropáčková Eva, Levinská Marta, 
Linhartová Iveta, Lukešová Magda, Maďová Michaela, Macháčková Zdena, Maixnerová Wendy, Marečková Iva, Marková Barbora, Matějková Anna, Matějková Markéta,
Merglová Lenka, Miková Soňa, Müllerová Marta, Müllerová Veronika, Mušková Tereza, Nixová Lenka, Nováčková Kateřina, Nováčková Pavla, Novotná Tereza, Nygrínová Jarmila, 
Pařízková Radka, Petržílková Jitka, Petříková Nikola, Picková Kateřina, Plášilová Anna, Polívková Kateřina, Pozanová Alena, Procházková Jana, Ralvová Alena, Rašínová Tereza, 
Redlová Žaneta, Rindová Iva, Řeháková Martina, Saidnerová Kateřina, Skowronová Vlaďka, Smolová Lenka, Sovová Lucie, Sovová Tereza, Spišáková Kateřina, Spišáková Marie, 
Svejštilová Radka, Svobodová Iva, Svobodová Klaudie, Šádková Jana, Šádková Lucie, Šebková Veronika, Šedivá Marta, Špringerová Jana, Štáfková Kristýna, Šulcová Nikola, 
Tjuková Galina, Tkáčová Bea, Tománková Martina, Tomčová Daniela, Vaníčková Anna, Vaníčková Jana, Vášková Jana, Verisová Libuše, Vernerová Tereza, Veselková Michaela, 
Veverková Eva, Vinklárková Petra, Vondráčková Martina, Vrbická Monika, Weinzetlová Tereza, Wolfová Marcela, Wudyová Žaneta, Zacharová Žaneta,
Zajícová Marie, Zajíčková Nikola, Zajíčková Miroslava, Zemanová Lýdie, Zimová Jitka, Zyklová Hana.
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Dobrovolníci :
Bělka Daniel, Borys Dominik, Brejla Lukáš, Brych Pavel, Budař Jan, Drašar Dominik, Faist Michal, Fajfr Jan, Fiala David, Fidranský Robert, Gabera Josef, Hurych Petr, Ježek Petr,
Jiříček Pavel, Joško Jiří, Kamínek Jiří, Kosek Miloš, Kotásek Richard, Kraus Marcel, Kříženecký Marek, Lebeda Adam, Lukeš Jan, Machek Jáchym, Pech Josef, Petráček Michal,
Pish Daniel, Pithart Ladislav, Ryška Ivo, Sedlák Štěpán, Struna Václav, Sýkora Jan, Šlitr Ondřej, Špaček Igor, Štěpánek Petr, Štulc Vojtěch, Trunec Dominik, Vaníček Jakub, 
Vedlich Jindřich, Vodvárka Milan, Vrbický Pavel, Záruba Miroslav, Zbránek Josef, Zíka Pavel. 

Zástupci úřadů, dárci, králové, průvodci, místní koordinátoři a dobrovolníci Tříkrálové sbírky obcí a měst : 
Babice, Bříza, Černilov, Černožice, Červeněves, Číbuz, Divec, Dlouhé Dvory, Dobřenice, Dohalice, Hlušice, Hněvčeves, Holohlavy, Hořiněves, Hradec Králové, Hřibsko, Hubíles, 
Chlum, Chlumec nad Cidlinou, Chotělice, Chudeřice, Káranice, Kladruby, Klamoš, Kosice, Kosičky, Králíky, Krásnice, Kratonohy, Lhota pod Libčany, Libčany, Librantice, Libřice, 
Lochenice, Loučná Hora, Lovčice, Lučice, Luková, Lužec nad Cidlinou, Máslojedy, Michnovka, Mlékosrby, Mokrovousy, Mžany, Neděliště, Nechanice, Nepolisy, Nové Město, 
Obědovice, Olešnice, Pamětník, Petrovice, Písek, Praskačka, Převýšov, Radostov, Rozběřice, Řehoty, Sadová, Sedlice, Skalice, Skřivany, Sloupno, Smidary, Smiřice,
Smržov, Stará Voda, Stěžery, Stěžírky, Stračov, Střezetice, Světí, Štíty, Urbanice, Vlčkovice, Všestary, Vysoká nad Labem, Zadražany, Žižkovec, Žíželeves, Želí.

Duchovní Královéhradeckého vikariátu a římskokatolické farnosti:
Hradec Králové 1 – Katedrála Svatého Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie; Kukleny – kostel Sv. Anny; Nový Hradec Králové – kostel Sv. Antonína, kostel Sv. Jana Křtitele 
(Zámeček); Pouchov – kostel Sv. Pavla, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Rožberk); Pražské Předměstí – kostel Božského Srdce Páně, kostel Sv. Petra (Plotiště nad Labem).

Dále farnosti: Babice, Černilov, Černožice, Číbuz, Dobřenice, Dohalice, Hněvčeves, Hlušice, Holohlavy, Hořiněves, Chlumec nad Cidlinou, Kratonohy, Libčany, Lochenice, Lovčice, 
Lužec nad Cidlinou, Mlékosrby, Nechanice, Nový Bydžov, Ohaře, Osice, Prasek, Rasochy, Sány, Sendražice, Stará Voda, Žiželice.

Školy, vedení škol, studenti, pedagogové : 
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Hradec Králové, Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové, Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové, Masarykova jubilejní základní 
a mateřská škola Černilov, Střední škola Sion High School, Masarykova Základní a Mateřská škola Plotiště nad Labem, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Jana Maláta Nový Bydžov, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola
Hradec Králové, Základní a Mateřská škola Smidary, Základní a Mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové, Základní škola Nové Město, Základní a Mateřská škola Jiráskovo náměstí 
Hradec Králové, Základní a Mateřská škola Josefa Gočára Hradec Králové, Základní a Mateřská škola Libčany, Základní a Mateřská škola Nechanice, Základní a Mateřská škola
Skřivany, Základní a Mateřská škola Stěžery, Základní škola a Mateřská škola Sion v Hradci Králové, Základní škola Chlumec nad Cidlinou, Základní škola Librantice, Základní škola 
Praktická a speciální Nový Bydžov, Základní škola Bezručova Hradec Králové, Základní škola Štefánikova Hradec Králové, Základní škola Vysoká nad Labem,
Základní škola Praktická a speciální Hradec Králové, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Daneta, s. r. o., Základní škola Libčany.

Základní umělecká škola Habrmannova Hradec Králové Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové – taneční kroužky pod vedením MgA. Lenky Hejnové Ph. D.
a akordeonový orchestr Safari pod vedením Mgr. Radka Škeříka, Skautské středisko sv. Jiří v Hradci Králové, Skautský oddíl Sluníčko Lochenice. 

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice. 
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Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
Uvedené konkrétní dary jsou jen příkladem otevřených srdcí hodných lidí, 

kteří naši organizaci podporují a pomáhají nám.

Děti ze ZŠ Libčany uspořádaly před Vánocemi sbírku křížovek pro 
seniory. Velkou oporou dětem byla Mgr. Jana Srpková. Děti namalovaly 

také přáníčka a výkresy, které jsme také seniorům předaly. V rámci 
adventních trhů se navíc děti rozhodly věnovat celkový výtěžek pro děti 

z rané péče Sluníčko. Děkujeme za částku 5 000 Kč.

Již tradiční benefiční akce ZŠ Josefa Gočára v Hradci Králové, která i tentokrát podpořila 
Středisko rané péče Sluníčko. V rámci vánočních trhů děti prodávaly svoje vlastní 

výrobky a přispěly do charitní kasičky částkou 5 570 Kč.

V rámci třech nedělních mší se uskutečnila v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové sbírka 

zimních bot a teplého oblečení pro osoby bez domova 
a ve složité životní situaci. Pracovníci Domu Matky 

Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova 
odvezli darovanou obuv a oblečení do Sociálního 

šatníku. Celkem se vybralo 102 párů bot a 110 kusů 
zimního oblečení. Velký dík patří organizátorovi sbírky 

Doc. PhDr. Tomáši Petráčkovi Ph.D. et Th.D.
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V rámci druhého ročníku grantového
programu společnosti Tesco –

Vy rozhodujete, my pomáháme, který je
zaměřený na podporu lokálních

neziskových a příspěvkových organizací,
převzal Domov pro matky s dětmi

na začátku května šek na 30 000 korun.

Čtyři tisíce lidí se zapojily 
do charitativní akce – 

Každý krok pomáhá, kterou pořádala 
Oborová zdravotní pojišťovna. 

V rámci dubnového chození získalo 
finanční podporu i Středisko rané péče 

Sluníčko ve výši 10 000 Kč.

Několikrát v roce dostaly maminky a děti 
z Domova pro matky s dětmi dárky v podobě 

sladkostí a praktických běžných věcí do domácnosti. 
Děkujeme společnosti Makro Hradec Králové. 

V rámci XXI. Hradeckých pneumologických dnů se 20. dubna 
uskutečnil v Městské hudební síni v Hradci Králové 

koncert smíšeného sboru Jitro. 
Součástí slavnostního koncertu bylo předání šeku ve výši 30 000 Kč 

pro Domácí hospicovou péči Hradec Králové od Plicní kliniky 
Fakultní nemocnice Hradec Králové. Díky pravidelné každoroční podpoře 

Plicní kliniky bylo možné již zakoupit celou řadu důležitých přístrojů, 
nezbytných pro práci hospicových sestřiček 

u umírajících pacientů.
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Contract Medical International, spol. s. r. o. 
darovala Středisku rané péče Sluníčko 

finanční částku ve výši 62 500 Kč.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
přispěl částkou 30 000 Kč na antidekubitní matrace 

a oxymetry pro zajištění a udržení
vysokého komfortu pacientům při poskytování 

domácí hospicové péče.

Okresní fotbalový svaz Hradec Králové
připravil na začátek roku 2017
sedmý ročník Dne partnerů OFS Hradec Králové.
Středisko rané péče Sluníčko
a Domácí hospicová péče Hradec Králové
získaly shodně 20 000 Kč.
Děkujeme vedení Okresního
fotbalového klubu Hradec Králové
Ing. Martinu Zbořilovi a Ing. Vladanu Halešovi
a dalším organizátorům. 

OCH HK děkuje všem sponzorům,
kteří přispěli na pořízení

nového automobilu
pro ranou péči Sluníčko.
Velice si vážíme aktivity

Auto pro život, jejíž hlavním
organizátorem

je Moták spol. s r. o.

V pátek 21. dubna se v rámci XXI. Hradeckých 
pneumologických dnů kongresu uskutečnila v budově 

Univerzity Hradec Králové akce „Přispějte i vy
na přístroj pro domácí hospicovou péči“.

Podstatou bylo zapojení příchozích do sportovních aktivit. 
Každou minutu jízdy na cyklistickém trenažeru či běžeckém 

pásu proměnila společnost Novartis, s. r. o.
v příspěvek v hodnotě 150 Kč.

Cílem bylo podpořit nákup parního sterilizátoru.
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V průběhu roku se každý měsíc
uskutečnila potravinová sbírka farníků

z Pražského předměstí.
Potraviny jsou velkou pomocí

pro poskytování krizové pomoci
v Domově pro matky s dětmi.

Dne 19. listopadu 2017 se uskutečnilo
v Klicperově divadle benefiční představení,

jehož výtěžek byl určen Domácí hospicové péči 
Hradec Králové.

One man show Ondřeje Sokola s názvem 
Celebrity věnovalo naší organizaci pražské 

divadlo Studio DVA.
Výtěžek benefice činil 122 700 Kč.

Děkujeme za výtěžek benefičního koncertu
ve výši 11 341 Kč od studentů Biskupského Gymnázia

Bohuslava Balbína a žáků Církevní základní
umělecké školy v Hradci Králové. Částka podpořila 

nákup služebního automobilu
pro Charitní pečovatelskou službu.

V pondělí 4. prosince se uskutečnila
benefiční módní přehlídka modelingové

agentury Daniela Models.
Středisko rané péče Sluníčko získalo částku

ve výši 17 000 Kč a víkendový
pobyt pro rodiny.

Bio Central umožnilo volný vstup na projekci filmových představení pro dospělé i děti žijící
v Domově pro matky s dětmi na Pouchově. Bio Central se rovněž rozhodlo věnovat

pravidelně zaměstnancům OCH HK volné vstupy na vybrané filmy.

Nadace Leontinka podpořila
Středisko rané péče Sluníčko

částkou 45 000 Kč na pořízení testů 
na funkční vyšetření zraku.

Děkujeme našemu
dlouhodobému sponzorovi

Elektrárny Opatovice, a. s.
za finanční dar 40 000 Kč 

pro Středisko rané péče Sluníčko. 
Díky daru měly rodiny z péče
Střediska rané péče Sluníčko
možnost účastnit se zdarma

terapií se zvířaty.
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Děkujeme Vám!
Vážíme si Vaší vstřícnosti. Vážíme si každého daru.

Vaše přízeň a podpora jsou pro nás hnacím motorem v péči o lidi,
kteří pomoc potřebují.

Zachraň život během
Královéhradecká pobočka mezinárodní studentské organizace IFMSA CZ uspořádala 

benefiční běh Zachraň život během. Studenti z Lékařské fakulty Hradec Králové 
běželi pro malého Aleška, který je v péči Střediska rané péče Sluníčko. 

Dne 26. dubna v mrazivém a deštivém počasí vyběhlo více jak 60 mladých sportovců 
na dvoukilometrovou trať po Šimkových sadech. 

Svojí aktivitou přispěli na speciální polohovací židličku v hodnotě cca 5 000 Kč.

Nadační fond Avast podpořil Středisko rané péče Sluníčko
v programu Spolu do života. Raná péče Sluníčko získala částku 427 796 Kč

na podporu projektu Psychologická podpora rodiny.

Nadační fond Avast podpořil Domácí hospicovou péči 
v programu Spolu až do konce částkou 700 000 Kč.

Tříkrálová sbírka 2017
Středisko rané péče Sluníčko využilo částku na 

financování odborných terapií, konkrétně hipoterapie 
a canisterapie pro péči o rodiny s dětmi s postižením, 

Domácí hospicová péče Hradec Králové na nákup 
zdravotnických pomůcek jako jsou dávkovače, 

odsávačky, antidekubitní matrace, infuzní stojany, 
oxymetry apod., které pomáhají v péči o nevyléčitelně 

nemocné lidi. Výtěžek pokryje část provozních 
nákladů Poradny pro lidi v tísni a Poradny Domácí 

hospicové péče Hradec Králové.
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Výroční zpráva Oblastní charity Hradec Králové za rok 2017

Zpracovali :  Petra Zíková, kolektiv pracovníků OCH HK

Foto :  Bc. Petr Macl, Dr. Roman Binder, Mgr. Eva Zikmundová, Petra Zíková, Vítek Šimek, Romana Pavlíčková, Mgr. Tereza Dolénková

Grafika, prepress :  Radovan Krtička

Tisk :  Integraf s. r. o., Náchod 

Tým Hospodářského střediska OCH HK v roce 2017

Ředitel Mgr. Václav Hrček
Zástupce ředitele Mgr. Marie Vrzáková (od 1. 11. 2017)
Ekonom Ing. Monika Novotná
Koordinátor projektů Ing. Jana Plášilová
Personalista Bc. Gertruda Zadinová
Metodik sociálních služeb Mgr. Hana Šlapáková (od 1. 9. 2017) 
Fundraiser Mgr. Martin Weisbauer (od 1. 9. 2017), Mgr. Dita Müllerová (mateřská dovolená)
Asistentka ředitele Renáta Špačková
Mzdová účetní Marie Dvořáková
Finanční účetní Radmila Tomášková
Koordinátor dobrovolníků a public relations Petra Zíková
Provozní a administrativní pracovnice Renata Marečková
Pracovnice úklidu Marie Hesounová



VEŘEJNÉ SBÍRKY

Veřejná sbírka povolená Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dle § 4 odst. 1
zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách na podporu sociálních služeb
Oblastní charity Hradec Králové: Střediska rané péče Sluníčko a Intervenčního
centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Podpora dobrovolnické služby
a okamžitá pomoc lidem v nouzi a v krizových situacích.

Číslo účtu veřejné sbírky: 267 730 205 / 0300
Název a adresa banky: ČSOB, a. s., Ulrichovo náměstí 734, 500 02 Hradec Králové 2
Datum zahájení a ukončení sbírky : od 1. 12. 2014 na dobu neurčitou

Veřejná sbírka povolená Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dle § 4 odst. 1 
zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách na podporu provozu, investic a vybavení 
sociálních služeb: azylový dům, pečovatelská služba, noclehárna, sociální rehabilitace, 
nízkoprahová denní centra, odborné sociální poradenství;
na podporu: hospicové péče, ošetřovatelské služby, sociálního šatníku, pořádání 
kulturních a společenských aktivit ve prospěch uživatelů služeb, konání akcí v rámci 
humanitární pomoci (nenadálé katastrofy, krizové situace), individuální pomoc
sociálně potřebným.

Číslo účtu veřejné sbírky : 255 515 348  / 0300
Název a adresa banky : ČSOB, a. s., Ulrichovo náměstí 734, 500 02 Hradec Králové 2
Datum zahájení a ukončení sbírky: od 8. 11. 2012 na dobu neurčitou

D Ě K U J E M E

OBLASTNÍ   CHARITA  HRADEC   KRÁLOVÉ

Komenského 266
500 03  Hradec Králové
IČO :  45979855
číslo běžného účtu:  230383 / 0300

tel.:  495 516 098
mobil :  777 721 641

e-mail :  och @ charitahk.cz
www.charitahk.cz

Návštěvní hodiny
pondělí  13.00 –16.00 hodin
středa  8.00 –11.00 hodin

Na projekty OCH HK
je rovněž možné přispět zasláním
dárcovské SMS ve tvaru

DMS  CHARITAHK  30
DMS  CHARITAHK  60
DMS  CHARITAHK  90

na tel. číslo  87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
OCH HK obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz
Děkujeme.

Pokud jste se rozhodli
nás podpořit,

můžete využít tento QR kód,
který je třeba načíst přímo

v bankovní aplikaci.
Děkujeme.


