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1.1.1.1.    Úvodní slovo Úvodní slovo Úvodní slovo Úvodní slovo     
 
 
 
 
Vážení příznivci charitního díla, 
 
co všechno dobrého i méně dobrého se může za rok stát, vidíme denně kolem sebe. Uplynulý 
rok se nesl ve znamení hospodářské krize, která poznamenala životy jednotlivců, ale zasáhla i 
nás v podobě snížených dotací. Tento trend nás čeká i v dalších letech a s ním nutnost 
úsporných opatření. Proto mě těší, že přes veškeré potíže, přes administrativní i časovou zátěž 
naši pracovníci ve zdravotních a sociálních službách nezapomínají na své prapůvodní 
poslání. 
 
Jsem rád, že za 17 let své existence si naše Oblastní charita vysloužila své místo 
v orlickoústeckém regionu. Co může být pro nás cennějšího než důvěra klientů, založená na 
profesionální a laskavé péči našich zaměstnanců?  
 
V roce 2009 využilo našich služeb 3.994 klientů, z toho 1.463 zdravotních služeb, 785 
sociálních služeb a 1.746 ostatních služeb. Také výtěžek Tříkrálové sbírky nás každoročně 
přesvědčuje o podpoře široké veřejnosti. 
 
Děkuji všem, kdo jsou součástí naší Charity, ať jako zaměstnanci, dobrovolníci, dárci, 
sponzoři či příznivci a přátelé, za důvěru ve smysluplnost naší práce. Vše dobré do dalšího 
roku přeje 
 
 
 
 Bc. Štefan Čanda 
 ředitel 
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2.2.2.2.    Poslání Oblastní charity Ústí na Orlicí Poslání Oblastní charity Ústí na Orlicí Poslání Oblastní charity Ústí na Orlicí Poslání Oblastní charity Ústí na Orlicí     
 
Oblastní charita Ústí n.O. je nestátní nezisková organizace, zřízená v r. 1992 Biskupstvím 
královéhradeckým.  
 
Naším základním posláním je charita nebo-li „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). 
Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a náboženství. 
Chceme sloužit všem, kteří se ocitli v tíživé životní situace nebo na okraji společnosti tak, 
jako bychom sloužili sami sobě. Poskytujeme sociální, ošetřovatelské, pečovatelské, 
poradenské, vzdělávací a aktivizační služby individuálně přizpůsobené každému člověku. 
Jsme tu proto, abychom prostřednictvím odborné a laskavé pomoci umožnili lidem prožít 
důstojný život s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. 
 
Působíme na území ústeckoorlického vikariátu. V současné době poskytujeme služby 
seniorům, lidem se zdravotním či sociálním handicapem, dětem, mládeži, rodinám s malými 
dětmi, osobám, které se ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům. Svoje poslání 
uskutečňujeme na úrovni profesionální i dobrovolné. 
 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 
tel.: 465 621 281 fax: 465 620 248 
charleto@orlicko.cz 
www.uo.caritas.cz 
 

2.1 Historie v datech2.1 Historie v datech2.1 Historie v datech2.1 Historie v datech    
 
1991 - vznik prvních středisek domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby  
1992 - vznik Farní charity Letohrad, Farní charity Ústí nad Orlicí, Farní charity Lanškroun,
  Farní charity Jablonné n.Orl., Farní charity Sloupnice 
1995 - otevření prodejny levných oděvů v Letohradě 
1997 - I. charitní ples  
1999 - otevření Domu pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n.Orl.-Kerharticích 
2000  - zapojení do projektu Adopce na dálku společně s letohradskou farností 
2001 - otevřen sociální šatník v Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci n.Orl. 
 - zřízeno Regionální dobrovolnické centrum 
 - uskutečněna první Tříkrálová sbírka 
2002 - otevřena Půjčovna zdravotnických kompenzačních pomůcek v Letohradě a Ústí n.Orl. 
2003 - vznik Oblastní charity Ústí nad Orlicí, pod níž přecházejí dosavadní farní charity 
 - otevřena Občanská poradna v Ústí nad Orlicí 
 - otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Centru Pod střechou v Letohradě 
 - převzat provoz Mateřského centra v Centru Pod střechou v Letohradě 
2004 - OCH se stala zřizovatelem RC Kopretina Horní Sloupnice  
 - otevřena občanská poradna v Letohradě 
 - otevřeno Mateřské centrum Mozaika v Letohradě 
 - zahájen provoz čajovny v Centru Pod střechou v Letohradě 
 - uskutečněn první příměstský tábor  
2009 - otevření prodejny papírnictví a ukončení provozu prodejny levných oděvů 
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2.2 Činnost OCH2.2 Činnost OCH2.2 Činnost OCH2.2 Činnost OCH    
Činností Oblastní charity je především pomoc potřebným na území ústeckoorlického 
vikariátu, což je prakticky okres Ústí nad Orlicí. Jde zejména o sociální a zdravotní pomoc 
starým lidem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, rodičům s dětmi, dětem a 
mládeži, sociálně slabým rodinám, opuštěným, lidem bez přístřeší, osobám, které se ocitly v 
osobní krizi, migrantům a uprchlíkům. Podnikatelské aktivity a další činnosti jsou pouze 
doplňkovou činností provozovanou výhradně za účelem podpory neziskové charitativní 
činnosti. 

2.3 Struktura organizace2.3 Struktura organizace2.3 Struktura organizace2.3 Struktura organizace    
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3.3.3.3.    Zpráva oZpráva oZpráva oZpráva o činnosti činnosti činnosti činnosti    

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. CharitníCharitníCharitníCharitní ošetřovatelská a pečovatelská služba ošetřovatelská a pečovatelská služba ošetřovatelská a pečovatelská služba ošetřovatelská a pečovatelská služba    
Letohrad, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Česká Třebová, Choceň 

 
Ošetřovatelská a pečovatelská služba zahájila svoji 
činnost již v roce 1991 a jejím cílem je poskytovat 
seniorům a zdravotně postiženým lidem v jejich 
domácím prostředí laskavou a odbornou péči 
prostřednictvím zdravotních a pečovatelských 
služeb. Výkony ošetřovatelské služby jsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění a indikuje je 
praktický lékař. Výkony pečovatelské služby hradí 
částečně klient.. 
 
Poskytované pečovatelské služby: 

- pomoc při koupeli 
- příprava a podání jídla 
- donáška léků, nákupu 
- doprovod k lékař 
- pomoc s úklidem v domácnosti 
- praní prádla, žehlení 
- krátkodobý dohled a kontrola klienta 

 
 
Poskytované ošetřovatelské služby: 

- aplikace injekcí 
- vyšetření glykémie 
- péče po amputacích a úrazech 
- převazy 
- cévkování, klyzma 
- prevence a léčba proleženin 
- odběry krve a jiného biologického materiálu 
- kontrola základních životních funkcí 
- péče o těžce nemocné a umírající 
- zaškolení rodiny v péči o nemocného člověka 
- nácvik soběstačnosti 
- pohybové aktivity 
- další výkony požadované ošetřujícím lékařem 
- ošetřovatelská rehabilitace 
- ošetřování atonií 

 
Počet klientů ošetřovatelské a pečovatelské služby 
 

 Počet klientů ošetřovatelské služby Klienti pečovatelské služby 
Lanškroun 276 8 
Letohrad 221 18 
Ústí nad Orlicí  966 11 
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Na provoz pečovatelské služby v r. 2009 přispěli: 
Městský úřad Ústí nad Orlicí 
Městský úřad Letohrad 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Tříkrálová sbírka  
 
Ze zkušeností klientů: 
Paní, která se stará o svou 86letou maminku: „Jsme moc vděční za to, že k nám sestřičky 
chodí, bez nich bychom byli bezradní. Naučily nás, jak maminku uchopit, obrátit, posadit, jak 
o ni pečovat. Vždycky se těšíme, až přijdou a se švagrovou si občas říkáme – teď už to 
vydržíme, za chvíli přijdou sestřičky…. To se ani nedá vypovědět – prostě nám dodávají 
jistotu. Všechny sestřičky mají k mamince moc pěkný a laskavý přístup, ubezpečují nás 
v tom, že to s mamkou děláme dobře, v případě nutnosti jsou v kontaktu s lékařem, s nímž 
konzultují zdravotní stav. Zkrátka, neumíme si to bez nich vůbec představit…“ 
 
Paní, která pečuje o ležícího bratra: „Když mi bratra přivezli, měla jsem strach, jak to 
zvládnu a co si s ním počnu. Ale sestřičky mě všechno naučily. A když k nám přijedou, tak se 
kolikrát nasmějeme, až se manžel diví, čemu se můžeme smát… Dnes máme také výhodu, že 
lékařská péče i dostupnost zdravotnických pomůcek je na vysoké úrovni. A že k nám 
sestřičky chodí, no to je úžasný…“  
 
Poděkování 
Děkuji sestřičkám z Charity Letohrad, vedené p. Helenou Jurenkovou, za vzornou péči při 
ošetřování mé matky. Díky výborné spolupráci lékaře s Charitou mohla maminka prožít 
poslední čas svého života doma, mezi svými nejbližšími, které měla moc ráda. 
 
Sestřičky, které se o matku staraly, mají velice příjemné, milé, ale přitom vysoce 
profesionální vystupování. Bez jejich pomoci by nebylo možné mít maminku doma. 
Charitativní služba má v těchto případech nezastupitelnou úlohu. Je dobře, že v dnešní 
uspěchané a hektické době umožňuje starším a nemocným osobám zůstat v domácím 
prostředí a přitom být pod odborným dohledem. Pokud nejsme nuceni okolnostmi, tak si 
význam těchto služeb ani neuvědomujeme. V našem případě bylo pro maminku velice 
důležité zůstat doma v nejtěžším období jejího života. 
 Eva K. 
Nové projekty v r. 2009: 
Probíhaly přípravy na zavedení služby domácí hospicová péče (jednání se zdravotními 
pojišťovnami, školení zaměstnanců). 
 
Kontakty: 
Ústí nad Orlicí – 17. listopadu 69, vrchní sestra: Anna Poláková, tel. 465 524 715, 
731 402 340, polakova.anna@orlicko.cz 
 

Letohrad – Na Kopečku 356, vrchní sestra: Helena Jurenková, tel. 465 621 281, 731 402 338, 
jurenkova.helena@orlicko.cz 
 

Lanškroun - nám. A. Jiráska 2, vrchní sestra: Marie Vacníková, tel. 465 324 461, 
731 402 339, vacnikova.marie@orlicko.cz 
 

Česká Třebová – Hýblova 543, tel. 731 402 330, zástupce vrchní sestry: Dana Tajstrová 
 

Choceň – sídlo v Domě s pečovatelskou službou, tel. 731 402 331, zástupce vrchní sestry: 
Zuzana Pinkasová 



 7 

3.2. Občanská poradna3.2. Občanská poradna3.2. Občanská poradna3.2. Občanská poradna    
Ústí nad Orlicí, Letohrad 
 

Občanská poradna, která byla zřízena 
v r. 2003, poskytuje své služby 
bezplatně, diskrétně a nezávisle všem 
lidem bez rozdílu. Toto zařízení je 
členem Asociace občanských poraden 
a za dobu své existence se vypracovala 
na zařízení, ve kterém jsou 
poskytovány služby vysoké kvality. 
Poskytované poradenství  se týká 
nejčastěji oblasti sociální pomoci, 
bydlení, sociálních dávek, pracovních, 
rodinných a mezilidských vztahů, 
majetkoprávních vztahů, ochrany 
spotřebitele apod. V uplynulém roce 
přibylo dotazů ohledně zadlužení nebo podpisu nevýhodné smlouvy na předváděcích akcích.  
 
Příklady nabízených služeb: 

- vyhledání příslušných právních norem, kontaktních údajů o jiných institucích 
- výklad právních norem a zjištění jejich platnosti 
- poskytnutí rady či nabídka možnosti řešení konkrétní situace  
- pomoc s vyplňováním formulářů a dotazníků, s psaním písemností a podáním k soudu 
- konzultace věcné správnosti různých písemností 
- vysvětlování obsahů dokumentů 

 
Nové projekty v r. 2009: 
Zapojení do projektu: Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku a 
Spotřebitelské poradenství. Pokračuje spolupráce s internetovou poradnou. 
 
Kazuistika: 
Uzavření smlouvy po telefonu 
V první polovině roku 2009 manželskému páru telefonovala pracovnice ze společnosti 
poskytující telefonické služby (jiná společnost, než operátor, který jim poskytuje telefonické 
služby). Zeptala se jich, kolik měsíčně investují do provozu mobilního telefonu. Paní 
pracovnici odpověděla, že si měsíčně dobíjí kredit ve výši 200,- Kč. Pracovnice paní 
oznámila, že vyhrála nový telefon v ceně pouhých 2,- Kč. Pracovnice se paní zeptala, jestli 
má z výhry radost. Paní netušila, co se stalo, proč vyhrála právě ona a kde pracovnice přišla 
k jejím osobním údajům. Odpověděla, že radost samozřejmě má. Pracovnice se znovu zeptala 
na jméno, rodné číslo a adresu. Netušíc, co se dál bude dít, paní údaje po telefonu pracovnici 
nadiktovala. 

Zhruba za 3 dny u dveří zazvonil cizí člověk. Jednalo se o kurýra dodávkové služby. Přivezl 
dárkový balíček, telefon v ceně 2,- Kč. Paní jej převzala, podepsala převzetí zásilky 
a zaplatila ony 2,- Kč. Doma balíček otevřela a s hrůzou zjistila, že kromě telefonu balíček 
obsahuje i „Účastnickou smlouvu“ s paušálem na 240,- Kč měsíčně. Protože manželé takový 
telefon s paušálem nepotřebují a nechtějí, obratem napsali dopis, že žádnou „Účastnickou 
smlouvu“ s paušálem opravdu nechtějí a veškerý obsah balíčku, včetně této smlouvy a dopisu, 
opět zabalili a poslali zpět, na zpáteční adresu uvedenou právě v Účastnické smlouvě. 
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Společnost tento balíček opět zaslala zpátky manželům. Protože manželé věděli, co balíček 
obsahuje, bez rozbalování jej opět zaslali zpět na adresu společnosti. Tímto způsobem 
manželům balíček přišel poštou ještě několikrát. Vždy jej prostřednictvím pošty vrátili. Dále 
už jej odmítali od zaměstnance pošty převzít. Manželé psali dopisy řediteli společnosti. 
Dlouho čekali na odpověď. Ta přišla až v březnu 2010. 
 
Kromě toho, že si manželé se společností stále dokola přeposílali balíček s telefonem, jim 
dvakrát přišla faktura na 2 010,- Kč, následně také faktura na 8 000,- Kč. Naposledy přišla 
výzva k zaplacení cca 13 000,- Kč, s upozorněním, že pokud částka nebude zaplacena, bude 
vymáhána soudně a exekučně. Manželé zaplatit nechtějí, nemají důvod platit za služby, které 
nevyužili a využívat nebudou. Společnost jim přesto hrozí exekucí. 

Paní, plná zoufalství, se obrátila s žádostí o pomoc na naši Občanskou poradnu v Ústí nad 
Orlicí. Zjišťovali jsme informace na prodejně společnosti v Ústí nad Orlicí. Zde nám bylo 
doporučeno poslat klienty do Krajské prodejny společnosti do Hradce Králové a tam celou 
situaci vysvětlit a požádat o pomoc. Z této Krajské prodejny byli klienti vyhozeni 
s vyjádřením, že se pracovníci společnosti tímto problémem zabývat nebudou a že manželé 
všechny faktury musí zaplatit. Dále se s manžely o situaci odmítali bavit. Paní se cítí být 
podvedená, nedostala všechny informace, nikdy žádnou smlouvu vědomě neuzavřela, nebyla 
seznámena se všeobecnými podmínkami společnosti. Smlouvu uzavřít nechtěla. Pokusila se 
od smlouvy odstoupit, ale společnost toto odstoupení od smlouvy nechce uznat.  

Manželé nechápou, proč by měli cokoliv platit, když žádné služby nevyužívají, a hlavně si 
nejsou vědomi, že by nějakou smlouvu o poskytování služeb podepsali. Po telefonickém 
hovoru s právníkem jsme zjistili, že je možné uzavřít smlouvu po telefonu. Pokud tedy paní 
souhlasila se zasláním balíčku, její souhlas již byl považován za uzavření smlouvy. 
 
Z poradny jsme telefonovali na Sdružení na obranu spotřebitele, kde nám řekli, že nevznikl 
právní důvod, tedy že smlouva nevznikla. Dále jsme také telefonovali na Český 
telekomunikační úřad. Na základě jejich rady jsme klientům pomohli napsat stížnost na 
postup společnosti. 

Český telekomunikační úřad klienty vyzval k zaplacení správního poplatku 200,-Kč a zahájí 
správní řízení. Doufáme, že se celá záležitost vyřeší ve prospěch našich klientů. 
 
Statistika: 
Počet klientů: 571 
Počet konzultací: 630 
Počet zodpovězených dotazů: 820 
 
Toto zařízení v r. 2009 podpořili: 
MPSV 
Pardubický kraj 
Město Ústí nad Orlicí 
Tříkrálová sbírka 
 
Kontakt: 
Ústí nad Orlicí - 17. listopadu 69, tel. 465 520 520, Ing. Marcela Náhlíková 
 Provozní doba: pondělí 8-17 h, čtvrtek 8-16 hod 
Letohrad - Na Kopečku 356, tel. 465 621 281 
  Provozní doba: úterý 9-12 hod 
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3.3. Osobní asistence3.3. Osobní asistence3.3. Osobní asistence3.3. Osobní asistence    
Orlickoústecký region 
 

Středisko osobní asistence poskytuje služby 
dětem, dospělým a seniorům s různými typy 
postižení z celého orlickoústeckého regionu.od 
1.1.2003. Osobní asistent pomáhá se vším, co 
klient nezvládne sám, a to v všude tam, kde se 
právě pohybuje. 
 

Cílem je umožnit klientům vést život podle 
svých přání a potřeb tam, kde se cítí být doma, 
přispívat k sociálnímu začleňování klientů do 
společnosti, podporovat jejich sociální vztahy a 
vazby, aktivizovat klienty, pomáhat jim, aby 
docházelo k udržení, eventuálně k rozvoji 
schopností a dovedností, podporovat klienty 
v samostatnosti a nezávislosti. 
 

Osobní asistent může svému klientovi pomoci s hygienou a běžnými úkony péče o vlastní 
osobu (oblékání, pomoc při pohybu, apod.), se stravováním a zajištěním chodu domácnosti 
(úklid, nákupy, pochůzky atd.). Napomáhá udržení kontaktu klienta se společenským 
prostředím (doprovod do divadla, knihovny, na výstavu), se vzdělávacími a výchovnými 
činnostmi (doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři, jednání na úřadech…). 
 

Z příběhů našich klientů: 
Osobní asistentka pečuje o 6letou nemluvící tělesně postiženou dívku. Doprovází ji na čtyři 
hodiny do školky, kde ji učí dělat to, co ostatní dětí: cvičit, hrát si, malovat, zkoušet 
tancovat… Aby holčička získala sebejistotu, dělá asistentka všechno s ní. Díky tomu se 
postupně učí dělat vše, co nedokáže nebo k čemu by se sama neodvážila: chodit bez 
dopomoci do schodů, uklidit si po sobě stavebnici ve školce, gestem reagovat na otázku nebo 
dokonce hrát florbal atd. Její asistentka říká: „Když někdo řekne, že je postižená, tak se tak 
trochu naštvu a motivuje mě to k tomu, že dokážeme to, co ostatní. Nebudeme přece jen sedět 
a koukat! Ta holčička mě napodobuje a vnímá, vždycky má radost, když se může zapojit…“ 
Malá klientka už byla s dětmi i na divadelním představení, kde ji asistentka dokázala tak 
zabavit a stimulovat, že dívka vydržela celou dobu sedět, nezabrečela, a neměla ani obavy 
z hluku. Jejich vztah dokonce přerostl v neformální kamarádský vztah. Osobní asistentka i se 
svou rodinou doprovází (už nad rámec svých pracovních povinností) také maminku holčičky. 
Učí ji nemít strach něco podnikat a vyjít z určité uzavřenosti - dané její životní situací - do 
společnosti.  
 

90letá klientka využívá služeb osobní asistence dva roky. Od chvíle, kdy byla stižena srdeční 
příhodou, je upoutána na lůžko či invalidní vozík, asistentky jí pomáhají s podáním jídla, 
hygienou, oblékáním, zprostředkovávají jí sociální kontakt, chodí na procházky atd. Paní je 
životní optimistka, kultivovaná dáma s anglickým humorem a svůj diář má hustě popsaný 
adresami lidí, se kterými udržuje živé telefonické kontakty. Během návštěvy jí zrovna přišla 
SMS zpráva od 77leté kamarádky, plavící se po moři kdesi v Indonésii. „Musím se pořád 
něčím zabývat,“ říká klientka, „když člověk nepřemýšlí, tak mozek blbne… a tak já takhle 
v posteli si pořád o něčem přemýšlím, třeba beru chalupu po chalupě a počítám, kolik je 
v obci rodin, tak Černohouzů je 29, Moravců je 12, Filipů je 27…“ Se službou osobní 
asistence je klientka spokojená: „Mám se dobře, o nic mně nejde…obě asistentky jsou hodný, 
každá umí něco…“ 
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Středisko osobní asistence v r. 2009 podpořili: 
MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Tříkrálová sbírka 
 
Statistika: 
V r. 2009 využilo služeb osobní asistence 26 klientů, z toho 18 dětí a 8 dospělých. 
 
Kontakt: 
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69, tel. 465 520 520 
 

3.4. Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek3.4. Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek3.4. Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek3.4. Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek    
Letohrad, Ústí nad Orlicí 
 

Služba půjčovny kompenzačních pomůcek v Ústí nad Orlicí a v Letohradě, která byla zřízena 
1.7.2002, podporuje domácí péči formou možnosti zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky. 
Umožňuje tak klientům z celého orlickoústeckého regionu pobyt ve známém domácím 
prostředí a do určité míry zabránit jejich sociální izolaci. 
 
Nabídku této služby využívají především lidé, kteří pečují o své staré nemohoucí rodiče nebo 
jiné blízké osoby. Tato péče je velmi náročná a služba půjčovny se snaží ji do určité míry 
ulehčit nabídkou pomůcek, které péči o nemocného usnadňují.  
 
Za poplatek je možné si zapůjčit: 

- elektrické a mechanické polohovací 
postele  

- antidekubitní matrace 
- mechanické invalidní vozíky 
- toaletní křesla 
- nástavce na WC 
- sedačky do vany 
- oxygenerátor 
- cvičební přístroj motomed 
 

Toto středisko v r. 2009 podpořili: 
Tříkrálová sbírka 
 
Statistika: 
V roce 2009 využilo služeb půjčovny 600 
klientů. 
 
Kontakt: 
Ústí nad Orlicí – 17. listopadu 69, tel. 465 520 520, provozní doba: 7-15.30 h. 
 
Letohrad – Na Kopečku 356, tel. 465 620 249, Olga Tomková, provozní doba: 7-15.30 h., 
tomkova.olina@centrum.cz 
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3.5. Dům pokojného stáří3.5. Dům pokojného stáří3.5. Dům pokojného stáří3.5. Dům pokojného stáří    
Ústí nad Orlicí – Kerhartice 

 
Posláním Domu pokojného stáří sv. Kryštofa (DPS) je poskytovat  celoroční bydlení v 17 
samostatných bytech a pobyt v denním stacionáři seniorům a osobám částečně soběstačným 
s tělesným postižením. Klientům poskytujeme laskavou péči prostřednictvím sociálních 
služeb a zdravotní péči ve spolupráci s terénní charitní ošetřovatelskou službou. Jsme tu proto, 
abychom ve spolupráci s rodinou zachovali co nejdéle soběstačnost a kvalitu života našich 
klientů. 

Služba denního stacionáře je určena 
klientům, kteří nemohou žít zcela 
samostatně, ale rodina se o ně část dne 
stará v jejich domácím prostředí. Cílem 
služby je poskytování péče o klienta 
v době, kdy se o něj nemůže starat rodina, 
aktivizovat jeho schopnosti a dovednosti, 
poskytnout rodině jistotu, že jejich blízký 
nezůstane doma bez pomoci 

 
O konkrétní náplni dne ve stacionáři 
říká paní Ludmila Kovářová, pracovnice 
stacionáře: 
Vedle běžných aktivit jako podávání jídla, 
dopomoc při chůzi nebo toaletě, 
udržování čistoty nebo oblékání se 
každému klientovi věnujeme 
individuálně, s respektem k fyzickým, 
psychickým i povahovým vlohám. 
Snažíme se je motivovat do činnosti, která 
by jim pomohla zmírnit projevy 
onemocnění nebo stárnutí. Někdo má rád 
klid, tak sleduje televizi nebo hrajeme 
karty, posloucháme hudbu, louskáme 

ořechy, někdo potřebuje procvičovat paměť a motoriku, psaní, čtení nebo komunikaci, jiný 
klient může být neklidný, úzkostlivý a hlavní prioritou v kontaktu s ním je utěšovat ho a být 
blízko něj. Každý den také cvičíme a chodíme ven, i když klient chodí o holi nebo je na 
vozíku. Pracujeme s keramickou hlínou, textilem, papírem, barvami, nůžkami, čteme knížky, 
hrajeme si s míčem, děláme si míčkové masáže nebo se učíme pracovat s internetem. Zkrátka, 
s každým jednáme podle jeho potřeb a možností. Chceme, aby se klienti u nás cítili jako 
doma… 
 
Pro klienty DPS se pořádají příležitostná posezení (vánoční, velikonoční atd.) Jednou za dva 
týdny probíhají  společná setkání klientů stacionáře s klienty DPS, která jsou otevřená i 
ostatní veřejnosti. Za rok 2009 jsme uspořádali besedu o počítačích a internetu, o hračkách 
z mládí, o starém Ústí, kurz aranžování sušených květin a velikonoční dekorace, posezení u 
ohně nebo  s imitátorem Václavem Faltusem, výrobu keramiky, kaleidoskopů, adventních 
věnců, pečení vánočního cukroví nebo velikonočních beránků atd. Jednou za 14 dní mohou 
zájemci navštívit v DPS také bohoslužby. Pokud rodina nebo někdo blízký nemůže klienta do 
stacionáře přivézt, nabízíme možnost dopravy i s vypravením klienta. 
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O společných setkáních klientů paní Kovářová říká: 
Nejčastěji to bývají rukodělné akce, vzpomínání nad starými fotografiemi a přednášky na 
různá témata. Někdy lidé přijdou a stačí jim, když se dívají, nechtějí se zapojit do tvoření, 
protože to je pro ně něco, co nikdy nedělali. Netlačím na lidi, jsem ráda, když přijdou a třeba 
se jen dívají nebo povídají a já při tom vyrábím… Je pravda, že na tyto akce nechodí nejvíc 
lidí, ale na druhou stranu dvě naše klientky se díky nim v tvoření doslova našly. Když jsme 
háčkovali, jednu paní to tak zaujalo, že nám pak uháčkovala plno sněhových vloček na 
vánoční strom, a když jsme zkoušeli vystřihovat, jedna paní se vypracovala až do velmi 
jemných detailů, což je v jejím věku úžasné. Naše služby asi nikdy nebudou z nejrůznějších 
důvodů masové, ale spíše kapky v moři. Když ale vidíte, že někdo má radost z 
vlastního tvoření nebo že máme ve stacionáři spokojené klienty, tak jsme spokojení i my. 

 

Naše práce je založena na úzké spolupráci s: 
- Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službou  
- Pečovatelskou službou města Ústí nad Orlicí  
- Občanskou poradnou Ústí nad Orlicí  
- Základní, zvláštní a mateřskou školou v Ústí nad Orlicí 
- MěÚ Ústí nad Orlicí, jako vydavatelem Informačního listu 
 

Statistika: 
V r. 2009 využilo našich služeb 30 klientů, z toho 22 obyvatel a 8 klientů denního stacionáře. 
 

Tento projekt v r. 2009 podpořili: 
Tříkrálová sbírka 
 

Kontakt: 
Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice, vedoucí: Božena Vychytilová, tel. 465 522 375, 
731 402 341, dps.ustino@seznam.cz 

3.6. 3.6. 3.6. 3.6. centrum Pcentrum Pcentrum Pcentrum Pod střechouod střechouod střechouod střechou    
3.6.1.  Mateřské centrum Mozaika Letohrad 

 
 

Posláním mateřského 
centra je vytvořit 
otevřené přátelské 
místo k neformálnímu 
setkávání rodin 
s malými dětmi do 6 let. 
Kromě připraveného 
programu (zpívánky, 
cvičení, výtvarná 
činnost) nebo spousty 
her a hraček si 
maminky vyměňují 
názory, nacházejí nové 
sociální kontakty a 
přátelství nebo samy 
přispívají k organizaci 
činnosti v MC. 
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Zájmové kroužky 
 

Keramika pro děti  
Děti se učily vyrábět předměty a dekorace z keramické hlíny, čištění, barvení, glazurování,... 
Díky této aktivitě mohou děti rozvíjet svou kreativitu a fantazii. 
 

Modeláři 
V tomto kroužku se děti pod vedením zkušeného vedoucího zabývaly stavbou plastikových 
modelů letadel, aut, tanků atd. 
Výtvarná činnost 
Děti se v tomto kroužku zabývaly tradičními i méně známými výtvarnými technikami, naučily 
se jich využívat, vyjadřovat svou představivost, vymýšlet a realizovat vlastní nápady. 
 
Alternativní kroužek  
Nový kroužek pro děti ve věku 6 – 10 let. Během roku se v něm střídají všechny druhy 
činností od sportovních, výtvarných, dramatických, hudebních po zážitkovou pedagogiku. 
Děti vstupují do světa indiánů, plného dobrodružství, legrace a nových přátelství. 

 
Paličkování  
Tradiční rukodělná aktivita s paličkami a bubínkem, návrhy předloh. 
 
Čajovna Pod střechou 
V listopadu 2009 byla v prostorách centra znovuotevřena čajovna. V příjemném prostředí 
nabízíme široké veřejnosti různé druhy čajů, posezení pro cca 15 lidí a doprovodné programy. 
Za uplynulý rok v čajovně proběhl čínský čajový obřad, besedovalo se nad fotkami z Izraele, 
paličkovanou krajkou nebo ošetřováním památných stromů, kouzlili mladí kouzelníci, tančily 
orientální tanečnice nebo se hrál turnaj ve stolním fotbale. 
Otevřeno je každý pátek od 18 do 22 hod. 
 
Statistika: 
V r. 2009 navštívilo pravidelné aktivity 121 klientů a jednorázové akce 281 lidí. 
 
V roce 2009 jsme v MC uspořádali mnoho akcí pro veřejnost, které se setkaly s velkým 
ohlasem, např.: 
- pravidelné výtvarné, hudební a pohybové kroužky pro děti do 6 let s rodiči (Cvičení na 

míčích, Tvořivá dílna, Zpívánky) 
- odborné přednášky a semináře zaměřené na danou problematiku 
- půjčovna odborné literatury pro rodiče a dětské literatury – je možné zapůjčit z naší 

knihovničky 
- rukodělné a tvůrčí kurzy pro matky na MD (linoryt) 
- jazykové kurzy pro matky na MD zaměřené na jejich návrat na pracovní trh  
- hlídání dětí (Angličtina pro začátečníky a pro mírné pokročilé) 
- zprostředkování sociálního poradenství v rámci partnerů z Komunitního plánování města 

Letohrad  
- mimořádné akce: Dětský den, Svatomartinská slavnost – Lampiónový průvod, Mikulášská 

besídka, Masopustní karneval, Jarní a Podzimní burza dětského oblečení a potřeb  
- rodinné konstelace 
- podpora tradic – např. Martinská slavnost, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce 
- cvičení pro maminky s hlídáním dětí 
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3.6.23.6.23.6.23.6.2. N. N. N. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohradízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohradízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohradízkoprahové zařízení pro děti a mládež Letohrad    
 

Posláním nízkoprahového zařízení je 
nabídnout podporu a pomoc dětem a 
mládeži v obtížné životní situaci. Tato 
služba se věnuje mládeži z Letohradu a 
okolí ve věku 10-20 let, u které je 
předpoklad, že by všednodenní stereotyp 
mohla řešit pasivním nebo vyhraněným 
životním stylem, (např. drobnou 
kriminalitou, experimentováním 
s návykovými látkami, záškoláctvím, 
násilným chováním atd.).  Cílem je 
minimalizovat negativní dopady 
rizikového chování mládeže, nabídnout 
vhodnou alternativu trávení volného 

času, poskytovanými službami umožnit klientům vlastní seberealizaci, spolupracovat 
s nejbližším sociálním okolím klientů, podporovat je v začlenění do skupiny jejich vrstevníků. 
Tato služba je bezplatná, klienti mají zaručenou anonymitu a rovnoprávnost.  
 
O průběhu prvokontaktu s klientem říká pracovnice NZDM, Mgr. Eliška Novotná: 
Nejdříve seznámíme klienta s prostorem a zaměstnanci, nabídneme možnosti využití a 
v závěru uzavřeme dohodu o poskytování služby, ve které se formulují cíle práce – např. 
doučování, vrstevnické nebo rodinné vztahy, sklony k trestné činnosti, experimentování 
s drogami atd. Během otvírací doby může klient kdykoli přijít nebo odejít, k dispozici je stolní 
fotbal, kulečník nebo internet.  
 
Pokud se klient svěří s určitým problémem, následuje situační intervence: 
V tom případě mu nabídneme varianty řešení, seznámíme ho s tím, jak se na jeho jednání 
může dívat druhý člověk, s možnými právními nebo zdravotními následky . Snažíme se, aby 
sám zhodnotil svou situaci, aby si na „výsledek zadaného příkladu“ přišel sám.  Řešíme i 
rodinné a vrstevnické problémy ve vztazích, které často pramení právě v rodině, a pokud na 
jejich řešení nestačíme, přeposíláme klienty na občanskou poradnu nebo jiná zařízení. 
 
NZDM je členem České asociace streetwork, pacovní skupiny nízkoprahových zařízení 
Pražec v Pardubickém kraji a jezdíme na pravidelná kolegia Diecézní charity Hradec Králové 
pro pracovníky Charity v těchto službách. 
 
Akce pro veřejnost v roce 2009:  
1) Den nízkoprahových služeb Pardubického  kraje – 17.4.2009 
V rámci pracovní skupiny Pražec (nízkoprahy Pardubického kraje) jsme pořádali Den 
nízkoprahových služeb. Letos se všichni návštěvníci mohli zapojit do hry Jenga. Celou akcí 
provázel „multitalentový soundsystem“ s názvem CONCRETE SAFARI, který kromě hudby 
(ska, reggae, dnb) nabízí tanec, žonglování, graffity, street art apod. 
 
2) Den otevřených dveří v NZDM Letohrad – 25.9.2009 
Zavedli jsme pravidelné pořádání Dne otevřených dveří, který se koná v rámci akce Týden 
nízkoprahů od ČAS (Česká asociace STREETWORK). V programu koncert kapel Šakajada a 
Psiskapsi. 



 15 

Středisko v roce 2009 podpořili: 
MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Město Letohrad 
Tříkrálová sbírka  
 
Záměry pro rok 2010: 
Připravujeme rozšíření projektu o terénní služby. Pracovnice NZDM by jednou týdně 
vyrážela do terénu se záměrem navázat kontakt s mládeží, která do NZDM nenašla cestu, 
přitom však spadá do cílové skupiny. 
 
Statistika: 
V r. 2009 využilo služeb: 
- MC Mozaika:  121 klientů v pravidelných aktivitách 
 281 návštěvníků jednorázových aktivit 
- Nízkoprahového zařízení: 121 klientů 
- Příměstského tábora:  70 dětí 
 
Kontakt: 
Letohrad, Taušlova 714, tel. 731 402 336, vedoucí: Simona Vostřelová, DiS., 
podstrechou@seznam.cz 
    
3.6.3.6.3.6.3.6.3. Volnočasové aktivity pro děti a mládež3. Volnočasové aktivity pro děti a mládež3. Volnočasové aktivity pro děti a mládež3. Volnočasové aktivity pro děti a mládež    
 
Zahrnují realizaci mimoškolních aktivit pro neorganizované děti z Letohradu a okolních obcí. 
Volnočasové aktivity jsou realizované formou zájmových kroužků. Tato činnost je zajištěna 
zčásti zaměstnanci, zčásti externími pracovníky. 
 
Další činností organizované v rámci volnočasových aktivit je také příměstský tábor v čase 
letních prázdnin. V této době řeší mnoho rodičů problém, jak se postarat o děti, pokud děti 
nemá kdo hlídat po dobu pracovní doby a přitom děti nechtějí na pobytové akce. 
 
Příměstský tábor 
Také v r. 2009 se uskutečnil příměstský tábor, který v době prázdnin nabízí dětem bohatý 
program s tím, že se odpoledne vracejí domů, aby mohly další den opět vyrazit na výlety, hrát 
si, soutěžit, tvořit, poznávat a zažít dobrodružství s kamarády. Během čtyř týdnů se zde 
vystřídalo na 70 dětí z Letohradu a okolí ve věku 6-15 let. Každý týden byl tematicky 
zaměřen. Tato aktivita je pozitivně přijímána jak dětmi, tak i jejich rodiči, kteří nám své děti 
bez obav svěřují 

 
 

3.6.4. Vzdělávací program pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce3.6.4. Vzdělávací program pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce3.6.4. Vzdělávací program pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce3.6.4. Vzdělávací program pro osoby znevýhodněné při vstupu na trh práce    
 

 

Tuto aktivitu jsem realizovali formou vzdělávání klientů. Mnoho klientů má zájem rozšířit své 
znalosti, které by mu usnadnily integraci na trh práce a umožnily vyhovět požadavkům 
zaměstnavatelů (např. základní znalost cizího jazyka, práce s PC).  
 

Projekt byl ukončen v březnu 2008. Ale nadále pokračujeme v některých aktivitách v rámci 
udržitelnosti akce. 
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3.7. Rodinné centrum Kopretina Sloupnice3.7. Rodinné centrum Kopretina Sloupnice3.7. Rodinné centrum Kopretina Sloupnice3.7. Rodinné centrum Kopretina Sloupnice    
 

RC poskytuje služby rodičům na rodičovské 
dovolené, předškolním i školním dětem. Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí se stala zřizovatelem RC 
1.7.2004 a jeho základním posláním je vytvoření 
otevřeného a přátelského místa k neformálnímu 
setkávání rodin s malými dětmi. Umožňujeme 
maminkám malých dětí navazovat nové sociální 
kontakty, děti se učí před nástupem do MŠ 
komunikovat se svými vrstevníky V dopoledním 
programu s dětmi zpíváme, cvičíme, tančíme, 
hrajeme si. 
 
Kromě toho je zde v odpoledních hodinách 
k dispozici také klub pro starší děti a mládež. 
Pořádáme i jednorázové akce jako besedy, 
přednášky, výstavy, koncerty, bazary, výlety 
karneval nebo výtvarné dílny pro dospělé. O 
prázdninách organizujeme příměstský tábor, kde 
dětem nabízíme různé činnosti jako alternativu 
k pobytovým táborům. 

 
V roce 2009 byly dokončeny práce na přístavbě k prostorám RC. Díky Obci Sloupnice, která 
práce financovala, vznikla nová místnost o rozloze cca 16 m², která od května 2009 slouží 
rovněž jako nový prostor pro volnočasové aktivity.  
 
Odpolední zájmové kroužky: 
Výtvarný a keramický kroužek 
V tomto kroužku se děti věnovali kresbě, malbě, tvorbě z různých materiálů, netradiční 
techniky a jindy keramice, základní keramické technice, glazování.. Za rok 2009 jej navštívilo 
kolem 40 dětí. 
 
KLUB pro "náctileté"  
V klubu nalezly starší děti místo, kde mohou trávit svůj volný čas v chráněném prostoru. 
K dispozici mají internet, stolní fotbal, hry, malou čajovnu, mohou zde poslouchat muziku. Za 
rok 2009 se v něm vystřídalo na 30 dětí. 
 
Akce pro veřejnost: 
Dětský karneval – 12.2. 2009  
Karneval se konal v restauraci U labutě. Pro děti byly připraveny soutěže, odměny, tombola…  
 
Více prostoru pro Kopretinu – 22.5.2009 
Akce pro veřejnost u příležitosti nově otevřených prostor v RC. 
 
Vánoční jarmark – 17.12.2009 
Vánoční jarmark uspořádalo RC Kopretina a Mateřská škola v Horní Sloupnici.  
 
Ale také různá divadelní představení, výlet do ZOO Jihlava nebo společné opékaní apod. 
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Naší činnosti napomáhá úzká spolupráce s: 
Obecním úřadem  Sloupnice, Mateřskou školou a Základní školou Sloupnice, Občanskou 
poradnou v Ústí nad Orlicí, Mateřským centrem v Litomyšli. 
 

Středisko v roce 2009 podpořili: 
MŠMT 
Pardubický kraj 
Obec Sloupnice 
Tříkrálová sbírka 
 

Záměry pro rok 2010: 
Příprava na otevření tanečního kroužku pro děti. 
 

V r. 2009 využilo služeb RC: 
55 klientů pravidelných akcí 
324 návštěvníků jednorázových akcí   
17 účastníků příměstského tábora 
 

Kontakt: 
Horní Sloupnice 326, vedoucí: Radka Leksová, tel. 731 604 601, leksova.radka@orlicko.cz 
 

3.83.83.83.8. Adopce na dálku. Adopce na dálku. Adopce na dálku. Adopce na dálku    
 

Charitní projekt „Adopce na dálku“ je 
zaměřen na pomoc chudým dětem 
z Indie formou podpory jejich vzdělání a 
základní zdravotní péče. Příspěvky od 
dárců jsou použity na úhradu nákladů 
spojených se školní docházkou – školní 
pomůcky, školné, školní brašnu a 
uniformu, cestovní výdaje, na stravu, 
základní zdravotní péči a na tábor. 
Minimální částka na jedno adoptované 
dítě je 5.000,- Kč na rok. 
 

Řada rodin nebo jednotlivců má indické děti „adoptovány“ soukromě. Naše Oblastní charita 
v těsné spolupráci s letohradskou farností zajišťuje v Letohradě adopci  deseti dětí: pěti 
chlapců – Kirana, Vishwy, Pradeepa, Johnsona a Anila a pěti dívek – Sylvie, Milany, Gracy, 
Sheely a Shilpy.  Během prázdnin jsme od dětí dostali dopisy, ve kterých nám píší, že 
ukončily školní rok a těší se na prázdniny. Většina z dětí jede na tábor, který je zaměřen na 
hodnoty jako je přátelství, pravdomluvnost a upřímnost. Děti se na táboře učí týmové práci a 
je jim nabídnuto poradenství ohledně výběru budoucího povolání. 
 

Projekt byl zahájen v roce 2000 ve spolupráci s indickou diecézí Belgaum ve státě Karnataka. 
V roce 2005 byl projekt rozšířen do indické arcidiecéze Bangalore.V r. 2009  bylo do projektu 
zapojeno 3 594 indických dětí. Na  „Adopci na dálku“ navazují další projekty, a to podpora 
bydlení chudých rodin s dětmi, výstavba internátní školy v Manchhe a výstavba kostela sv. 
Josefa a vzdělávacího střediska v Mansapuru.   
 

Kontakt: 
Letohrad, Na Kopečku 356, Ing. Marcela Náhlíková, tel. 465 621 281.  
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3.93.93.93.9. Prodejna papírnictví. Prodejna papírnictví. Prodejna papírnictví. Prodejna papírnictví    
 
Charitní prodejna papírnictví byla otevřena 
v září 2009 na místě prodejny bývalého 
second handu. Kromě tradičního 
papírenského sortimentu, kancelářských a 
školních potřeb, nabízíme také materiál pro 
kreativní tvoření, přání z ručního papíru, 
drobné hračky a hry atd. 
 

Tímto podnikáním se snažíme napomoci 
k zajištění prostředků na financování 
našich projektů a aktivit. 
 
 

Kontakt: Letohrad, Na Kopečku 356, vedoucí: Lenka Šťovíčková, tel. 465 620 247, 
papirnictvi@orlicko.cz 
 

Otevírací doba: 
Pondělí – pátek:  7.30 – 12.00    13.00 – 17.00 hod. 
Sobota:  8.30 – 11.00 hod. 
 

3.103.103.103.10. Sociální šatník . Sociální šatník . Sociální šatník . Sociální šatník ---- Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí    
 

 
Tato služba funguje v Pobytovém středisku 
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany 
(PoS) od 1.3.2001. Stát zdejším klientům 
zajišťuje ubytování, zdravotní péči, 
hygienické prostředky a dostávají finanční 
příspěvek na stravu. Ošacení, obuv, ale  
např. i hračky nebo nádobí mohou získat 
prostřednictvím služeb charitního šatníku, 
kde si je mohou za symbolické ceny 
zakoupit. Věci, které nabízíme klientům, 
získáváme z měsíčních sbírek, kdy lidé 
přinášejí šatstvo na středisko Oblastní 
charity v Letohradě, a dále ze sezónních sbírek, které probíhají dvakrát ročně v průjezdu fary 
na náměstí v Letohradě. Po vytřídění šatstva s ním odjíždějí pracovnice Oblastní charity 
jednou za 14 dní do PoS Kostelec a zde je klientům nabízejí. 
 

Za utržené peníze pak – ve spolupráci s pracovnicí sociální služby v PoS - kupujeme to, co je 
akutně potřebné pro konkrétního klienta, zejména obuv.  Klienti jsou s touto službou 
spokojeni.  
 

Statistika: 
755 uspokojených klientů 
4.163 ks vydaných ošacení. 
 

Kontakt: 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel. 465 621 281 
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3.113.113.113.11. Regionální dobrovolnické centrum. Regionální dobrovolnické centrum. Regionální dobrovolnické centrum. Regionální dobrovolnické centrum    
 
 

Posláním dobrovolnického centra je  rozvíjet dobrovolnickou činnost v ústeckoorlickém 
regionu. Regionální dobrovolnické centrum bylo zřízeno 1.10. 2001 a od té doby 
systematicky pracuje s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci charitních projektů. 
Zřizovatelem je Oblastní charita Ústí nad Orlicí a působení tohoto centra je podmíněno úzkou 
spoluprací s dalšími organizacemi, např. Městskými úřady, církvemi, školami, nadacemi, 
knihovnami, informačními centry a redakcemi městských zpravodajů atd. 
 
Dobrovolníci se podíleli zejména na těchto projektech OCH: 
 
Sociální šatník - ošacení ze sezónních i měsíčních sbírek přijímalo a třídilo cca 7 dobrovolnic 
 
Charitní ples – na přípravě občerstvení, cukroví, tomboly, výzdobě sálu se podílelo cca 20 
dobrovolníků 
 
Svatováclavská pouť – na přípravě programu a občerstvení se podílelo cca 20 dobrovolníků 
 
MC Mozaika – při přípravě programu a při jednorázových akcích pomáhá cca 10 
dobrovolníků 
 
Tříkrálová sbírka – Naše OCH 
organizuje Tříkrálovou sbírku v celém 
orlickoústeckém regionu a každoročně 
patří k těm lokalitám v celé diecézi, kde 
se vybírají nejvyšší částky. 
 

Charita organizuje Tříkrálovou sbírku od 
roku 2001 – všem lidem je tak 
umožněno přispět na pomoc potřebným. 
Oblastní charita Ústní nad Orlicí se 
sbírky účastní každoročně – jako 
organizátor v orlickoústeckém kraji. 
 
Na organizaci této akce se v r. 2009 
podílelo 413 dobrovolníků, kteří dělali vedoucí skupinek cca 1.200 koledujícím dětem. 
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude použit na další rozvoj těchto charitních projektů: 
 

- charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, 
- centrum Pod střechou, 
- mateřské centrum Kopretina, 
- občanská poradna, 
- osobní asistence, 
- regionální půjčovna kompenzačních pomůcek, 
- fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity, 
- přímá pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 
 

 částka skupinek 
Albrechtice 6698,00 2 
Brandýs nad Orlicí 40 878,00 10 
Bystřec 23 755,00 6 
Čenkovice 3 924 1 
Česká Třebová  324 140,00 52 
České Libchavy 17 045,00 Kč 9 
Dolní Čermná 28 979,00 8 
Dolní Dobrouč 69 040,00 16 
Hnátnice 21 118,00 7 
Horní Čermná 23 799,00 8 
Horní Heřmanice 26 126,00 3 
Horní Sloupnice 34 665,00 12 
Choceň 151 284,50 34 
Jablonné nad Orlicí 64 425,00 24 
Jamné nad Orlicí 14 080,00 4 
Klášterec n.O. 8 582,00 2 
Králíky 52 272,00 10 
Kunvald 16 480,00 3 
Lanškroun  101 184,00 22 
Letohrad   155 397,50 37 
Lichkov 8 210,00 4 
Líšnice 19 847,00 4 
Lukavice   41 194,00 11 
Mistrovice 25 024,00 5 
Mladkov 13 651,00 5 
Nekoř 28 192,00 7 
Orli čky 6 350,00 1 
Ostrov 12 114,00 2 
Pastviny 8 648,00 3 
Petrovice 6 289,00 2 
Písečná 14 893,50 3 
Rudoltice 30 207,00 8 
Sobkovice    6 549,00 1 
Sopotnice  15 435,00 4 
Šedivec 10 516,00 2 
Těchonín 2 350,00 1 
Ústí nad Orlicí 174 298,00 46 
Verměřovice 11 001,00 5 
Vysoké Mýto 90 868,00 18 
Žamberk 38 258,00 7 
Žichlínek 20 039,00 4 

Celkem 1 767 805,50 413 
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4. Další aktivity4. Další aktivity4. Další aktivity4. Další aktivity    

4.1. Probace a mediace4.1. Probace a mediace4.1. Probace a mediace4.1. Probace a mediace    
 
Toto středisko spolupracuje s Probační a mediační službou v Ústí nad Orlicí, při zajištění 
odpracování trestu veřejných prací u OCH. 

4.2. Kultura a benefice4.2. Kultura a benefice4.2. Kultura a benefice4.2. Kultura a benefice    
 
OCH prostřednictvím tohoto střediska pořádá různé kulturní a benefiční akce (např. tradiční 
charitní ples, koncerty, výstavy), které podporují činnost organizace a dovolí tak zkvalitňovat 
a rozšiřovat služby jednotlivých středisek. Zároveň pomáhají zvyšovat kulturní povědomí 
obyvatel orlickoústeckého kraje. 

4.3. Humanitární sbírky4.3. Humanitární sbírky4.3. Humanitární sbírky4.3. Humanitární sbírky    
 

Pravidelně 2x do roka pořádáme v Letohradě velkou sbírku oděvů a obuvi. Je určena na 
humanitární pomoc v ČR a v zahraničí. Od roku 2001 je tato sbírka určena i pro sociální šatník v 
Pobytovém středisku žadatelů o azyl v Kostelci nad Orlicí. Obyvatelé našeho města, ale i okolí, si 
na sbírku zvykli a pochopili  její význam. 
Dobrovolníci, jejichž pomoc je při sbírce neocenitelná, donesené oděvy třídí podle druhu a 
velikostí a připravují je k odvozu.  
 

5555. Akce a . Akce a . Akce a . Akce a události za rok 2009události za rok 2009události za rok 2009události za rok 2009    
 

Tříkrálová sbírka 
 
XIII. Charitní ples – 7.2.2009 
Již XIII. Charitní ples se konal 7.února 2009 
v Orlovně v Letohradě-Orlici. Charitní plesy 
jsou již několik let charakteristické bohatou 
výzdobou i tombolou, taneční hudbou a 
krásným předtančením.  Výtěžek tohoto plesu 
byl použit na rozšíření nabídky Regionální 
půjčovny kompenzačních pomůcek Letohrad.  
 

 
 
 
 
Dětský karneval – 12.2. 2009  
Karneval se konal v restauraci U labutě. Pro děti byly připraveny 
soutěže, odměny, tombola,.  
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Den nízkoprahových služeb Pardubického  kraje – 17.4.2009 
V rámci pracovní skupiny Pražec (nízkoprahy Pardubického kraje) jsme pořádali Den 
nízkoprahových služeb spolu s ostatními nízkoprahovými zařízeními po celé České republice. 
 
Letos se všichni návštěvníci mohli zapojit do hry Jenga. Celou akcí provázel „multitalentový 
soundsystem“ s názvem CONCRETE SAFARI, který kromě hudby (ska, reggae, dnb) nabízí 
tanec, žonglování, graffity, street art apod. 
 
Více prostoru pro Kopretinu – 22.5.2009 
Akce pro veřejnost u příležitosti nově otevřených prostor v RC. 
V roce 2009 byly dokončeny práce na přístavbě k prostorám RC. Nová místnost o rozloze cca 
16 m² slouží k pořádání přednášek, vzdělávacích akcí a rovněž jako rozšířený prostor herny. 
Slavnostní otevření proběhlo 22.května za účasti radního Pardubického kraje, Mgr. Macely, 
prezidenta Charity, Mons. Josefa Suchára, starosty Obce Sloupnice a dalších. Práce byly 
financovány obcí Horní Sloupnice. 
 
Příměstský tábor 
Také v r. 2009 se uskutečnil příměstský tábor, který v době prázdnin nabízí dětem bohatý 
program s tím, že se odpoledne vracejí domů, aby mohly další den opět vyrazit na výlety, hrát 

si, soutěžit, tvořit, poznávat 
a zažít dobrodružství 
s kamarády. Každý týden 
byl tematicky zaměřen. 
První týden jsme cestovali 
kolem světa, navštívili 
muzeum Emila Holuba 
v Holicích. Druhý týden se 
nesl ve znamení věštby 
Druida Panoramixe a děti 
se staly Kelty, kteří znali 
všechna souhvězdí. Život 
Keltů jsme s dětmi 
poznávali ve skanzenu 
v Letovicích. Třetí týden 

jsme se ponořili do kouzel a tajů Harryho Pottera a čtvrtý týden jsme si v lanovém centru 
Peklák v České Třebové vyzkoušeli nástrahy pevnosti Boyard. Během čtyř týdnů se zde 
vystřídalo na 70 dětí z Letohradu a okolí ve věku 6-15 let. Tato aktivita je pozitivně přijímána  
jak dětmi, tak  i jejich rodiči, kteří nám své děti bez obav svěřují 
 
Den otevřených dveří v NZDM Letohrad – 25.9.2009 
Zavedli jsme pravidelné pořádání Dne otevřených 
dveří, který se koná v rámci akce Týden nízkoprahů 
od ČAS (Česká asociace STREETWORK). 
V programu koncert kapel Šakajada a Psiskapsi. 
 
Svatováclavská slavnost – 28.9.2009 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí se u příležitosti Dne 
charity podílela na organizaci VII. Svatováclavské 
pouti v Letohradě a jako dárek veřejnosti pozvala 
divadlo Víti Marčíka jr. s představením Pinocchio. 
 



 23 

Program VII. Svatováclavské slavnosti: 
13:30 bohoslužba v kostele sv. Václava v Letohradě 
15:00 na zámecké terase v Letohradě: 
- Víťa Marčík - divadelní představení Pinocchio 
- vystoupení žáků ZUŠ Letohrad 
- taneční vystoupení dětí pod vedení manželů Jantačových 
- skupina Wejvrat  
- soutěže pro děti 

 
 
Burza dětského oblečení a potřeb 
3. – 4.4.2009, 9. – 10.10.2009 
Jarní a podzimní burza těší velké oblibě veřejnosti. Děti 
rostou jako z vody a ani nestačí své oblečky unosit a 
zničit. Proto je tu burza, kdy lidé prodají či darují již 
nepotřebné oděvy a naopak si mohou levně koupit to, 
co aktuálně potřebují. 
 
 

 
 
Lampiónový průvod – 11.11.2009 
V dětském světě stačí málo, co by podnítilo jejich 
bohatou fantazii. Co teprve, když se vypraví na cestu 
listopadovou tmou a cestu jim osvětluje jen světlo 
jejich lampionu. Uspávat broučky vyráží rok od roku 
více dětí, samozřejmě v doprovodu svých rodičů. 
 
 

 
 
Mikulášská besídka 
Pro nejmenší a předškolní děti přišel Mikuláš s andělem a 
čertem a rozdal dětem balíčky. 
 
 
 
 

 
Vánoční jarmark – 17.12.2009 
Vánoční jarmark uspořádalo RC Kopretina a Mateřská škola v Horní Sloupnici. Začínalo se 
na návsi, kde děti z MŠ zpívaly u vánočního stromku koledy. V rodinném centru jsme pak 
pokračovali prodejní výstavkou výrobků dětí . Zájemci si mohli zakoupit perníčky, papírové i 
keramické ozdoby na stromeček, přání,  betlémy atd., posedět u kávy nebo čaje, popovídat a 
prohlédnout si interiér centra. 
 
Linoryt – celkem 4 kurzy pro veřejnost v odpoledních i dopoledních hodinách. Setkalo se 
velkým úspěchem a klienti odcházeli domů nadšeni a obohaceni o spoustu krásných 
předmětů, které si sami vyzdobili originálními obrázky. 
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6666. Kontakty. Kontakty. Kontakty. Kontakty    
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 
tel.: 465 621 281 fax: 465 620 248 
charleto@orlicko.cz 
www.uo.caritas.cz 
 
Správní středisko 
Bc. Štefan Čanda - ředitel 
Bohumila Šťovíčková - hlavní ekonom 
Hana Hybšová - účetní 
Vlasta Motyčková - mzdová účetní, 
Olina Tomková – adm. pracovnice 
Alena Kalousová - projektový manažer 
Daniela Dorčincová – adm. pracovnice 
Iva Marková – PR manager, koordinátor 
dobrovolníků 
 
CHOPS Letohrad 
vrchní sestra: Helena Jurenková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 621 281, 731 402 338 
e-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz 
 
Prodejna papírnictví 
vedoucí: Lenka Šťovíčková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 620 247 
 
Regionální půjčovna kompenzačních 
pomůcek  
vedoucí: Olga Tomková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 621 281, 731 598 830 
e-mail: tomkova.olina@centrum.cz 
 
Regionální dobrovolnické centrum 
koordinátorka: Iva Marková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 621 281 
 
Osobní asistence 
vedoucí: Mgr. Marta Majvaldová 
17. listopadu 69, 562 01  Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 520 520, 733 676 639 
e-mail: majvaldova.marta@orlicko.cz 
 
 

 
 
 
Centrum pod střechou 
vedoucí: Simona Vostřelová 
Taušlova 714, 561 51  Letohrad 
tel.: 731 402 336 
e-mail: podstrechou@seznam.cz 
 
CHOPS Ústí nad Orlicí 
vrchní sestra: Anna Poláková 
17. listopadu 69, 562 01  Ústí nad Orlicí 
tel.+fax: 465 524 715, 731 402 340 
e-mail: anna.polakova@seznam.cz 
 
CHOPS Česká Třebová 
zástupce vrch. sestry: Dana Tajstrová 
Hýblova 543, 560 02  Česká Třebová 
tel.: 731 402 330 
 
CHOPS Choceň 
zástupce vrch. sestry: Zuzana Pinkasová 
sídlo v Domě s pečovatelskou službou 
565 01  Choceň 
tel.: 731 402 331 
 
Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 
v Kerhaticích 
vedoucí: Božena Vychytilová 
Sokolská 68,  562 04  Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 522 375, 731 402 341 
e-mail: dps.ustino@seznam.cz 
 
Občanská poradna v Ústí nad Orlicí 
vedoucí: Ing. Marcela Náhlíková 
17. listopadu 69, 562 01  Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 520 520, 731 402 314 
e-mail: poradna@orlicko.cz 
 
CHOPS Lanškroun 
vrchní sestra: Marie Vacníková 
Nám. A. Jiráska 2, 563 01  Lanškroun 
tel.: 465 324 461, 731 402 339 
e-mail: marie.vacnikova@seznam.cz 
 
Rodinné centrum Kopretina Sloupnice 
vedoucí: Radka Leksová 
565 53  Horní Sloupnice 270 
tel.:  731 604 601 
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Tržby od zdrav. pojišťoven Tržba za pečovatelskou službu a stacionář
Ostatní služby Půjčovné za pomůcky
Tržby z prodejen a čajovny Ostatní výnosy
Přijaté dary Dotace
Zúčtování fondů

7777. Finanční zpráva. Finanční zpráva. Finanční zpráva. Finanční zpráva    
 

OBJEM  NÁKLADŮ  V  ČOBJEM  NÁKLADŮ  V  ČOBJEM  NÁKLADŮ  V  ČOBJEM  NÁKLADŮ  V  ČLENĚNÍ  NA  HLAVNÍ  LENĚNÍ  NA  HLAVNÍ  LENĚNÍ  NA  HLAVNÍ  LENĚNÍ  NA  HLAVNÍ  A  VEDLEJŠÍ  ČINNOSTA  VEDLEJŠÍ  ČINNOSTA  VEDLEJŠÍ  ČINNOSTA  VEDLEJŠÍ  ČINNOST  V  TIS.  V  TIS.  V  TIS.  V  TIS.    
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Materiál a energie 1 441 602 Tržby za služby 14 318 332
Opravy 357 033 Půjčovné za pomůcky
Služby 540 397 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 8 031 253 Ostatní výnosy 18 506
Pojištění a ost. soc. nákl. 2 613 053 Přijaté dary 33 745
Ostatní 600 157 Dotace 657 080
Odpisy 445 646 Zůčtování fondů 77 765
Náklady celkem 14 029 141 Výnosy celkem 15 105 428

Materiál a energie 45 681 Tržby za služby 139 095
Opravy 2 547 Půjčovné za pomůcky
Služby 14 198 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 181 647 Ostatní výnosy
Pojištění a ost. soc. nákl. 61 850 Přijaté dary
Ostatní 7 683 Dotace 226 687
Odpisy 36 864 Zůčtování fondů
Náklady celkem 350 470 Výnosy celkem 365 782

Materiál a energie 87 857 Tržby za služby 125 116
Opravy 18 432 Půjčovné za pomůcky
Služby 51 156 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 644 369 Ostatní výnosy 29 516
Pojištění a ost. soc. nákl. 193 420 Přijaté dary 915
Ostatní 92 326 Dotace 656 313
Odpisy 133 865 Zůčtování fondů 50 909
Náklady celkem 1 221 425 Výnosy celkem 862 769

Materiál a energie 84 338 Tržby za služby 32 440
Opravy 1 225 Půjčovné za pomůcky
Služby 58 784 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 250 971 Ostatní výnosy 746
Pojištění a ost. soc. nákl. 76 944 Přijaté dary
Ostatní 9 464 Dotace 308 960
Odpisy 15 614 Zůčtování fondů 61 939
Náklady celkem 497 340 Výnosy celkem 404 085

Materiál a energie 94 819 Tržby za služby 68 965
Opravy 5 083 Půjčovné za pomůcky
Služby 67 105 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 466 626 Ostatní výnosy 550
Pojištění a ost. soc. nákl. 134 560 Přijaté dary 88 985
Ostatní 35 990 Dotace 631 120
Odpisy 18 339 Zůčtování fondů 67 514
Náklady celkem 822 522 Výnosy celkem 857 134

Materiál a energie 77 279 Tržby za služby 40 913
Opravy 422 Půjčovné za pomůcky
Služby 34 114 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 244 778 Ostatní výnosy 1 019
Pojištění a ost. soc. nákl. 68 746 Přijaté dary
Ostatní 13 074 Dotace 289 329
Odpisy 3 879 Zůčtování fondů 43 902
Náklady celkem 442 292 Výnosy celkem 375 163

Náklady a výnosy NZDM + p říměstský tábor

Náklady a výnosy mate řského centra Kopretina Sloupnice

Náklady a výnosy CHOPS

Náklady a výnosy DS p ři DPS

Náklady a výnosy PS p ři DPS

Náklady a výnosy mate řského centra Mozaika

NÁKLADY  A  VÝNOSY  NÁKLADY  A  VÝNOSY  NÁKLADY  A  VÝNOSY  NÁKLADY  A  VÝNOSY  JEDNOTLIVÝCH  STŘEDIJEDNOTLIVÝCH  STŘEDIJEDNOTLIVÝCH  STŘEDIJEDNOTLIVÝCH  STŘEDISEKSEKSEKSEK    
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Materiál a energie 711 955 Tržby za služby
Opravy 42 487 Půjčovné za pomůcky 959 110
Služby 27 666 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 332 005 Ostatní výnosy 2 167
Pojištění a ost. soc. nákl. 105 737 Přijaté dary 31 154
Ostatní 17 783 Dotace
Odpisy 90 424 Zůčtování fondů 424 342
Náklady celkem 1 328 057 Výnosy celkem 1 416 773

Materiál a energie 15 536 Tržby za služby 808 252
Opravy 3 709 Půjčovné za pomůcky
Služby 27 187 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 1 338 182 Ostatní výnosy
Pojištění a ost. soc. nákl. 407 103 Přijaté dary
Ostatní 77 954 Dotace 720 000
Odpisy 11 000 Zůčtování fondů 26 190
Náklady celkem 1 880 671 Výnosy celkem 1 554 442

Materiál a energie 26 979 Tržby za služby
Opravy 3 923 Půjčovné za pomůcky
Služby 53 831 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 388 933 Ostatní výnosy 11 756
Pojištění a ost. soc. nákl. 119 476 Přijaté dary
Ostatní 26 303 Dotace 452 910
Odpisy 10 029 Zůčtování fondů 121 750
Náklady celkem 629 474 Výnosy celkem 586 416

Materiál a energie 42 967 Tržby za služby 10 976
Opravy 33 266 Půjčovné za pomůcky
Služby 545 251 Tržby z prodejen a čajovny 850 152
Mzdové náklady 291 327 Ostatní výnosy 283 505
Pojištění a ost. soc. nákl. 80 261 Přijaté dary
Ostatní 44 561 Dotace
Odpisy 47 429 Zůčtování fondů
Náklady celkem 1 085 062 Výnosy celkem 1 114 633

Materiál a energie 20 679 Tržby za služby
Opravy 28 Půjčovné za pomůcky
Služby 1 267 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 80 912 Ostatní výnosy 58 800
Pojištění a ost. soc. nákl. 24 373 Přijaté dary 27 730
Ostatní 2 387 Dotace
Odpisy 484 Zůčtování fondů
Náklady celkem 130 130 Výnosy celkem 86 530

Náklady a výnosy OP

Náklady a výnosy PROD LET, UO, čajovna

Náklady a výnosy šatník Kostelec

Náklady a výnosy RPKP

Náklady a výnosy OA
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Dary Dotace
Tržby Nájemné
přijaté zálohy DPH
Tržby z prodeje majetku ostatní

PŘÍJMYPŘÍJMYPŘÍJMYPŘÍJMY    VÝDAJEVÝDAJEVÝDAJEVÝDAJE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
HODNOCENÍ EKONOMIKYHODNOCENÍ EKONOMIKYHODNOCENÍ EKONOMIKYHODNOCENÍ EKONOMIKY    

 
HHHHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ ZÚDAJŮ ZÚDAJŮ ZÚDAJŮ Z    ÚČETNÍ UZÁVĚRKYÚČETNÍ UZÁVĚRKYÚČETNÍ UZÁVĚRKYÚČETNÍ UZÁVĚRKY 
 
Organizace je za rok 2009 ve v zisku. Oproti roku 2008 jsou větší tržby od zdravotních 
pojišťoven. Prodejnu levných oděvů jsme zrušili a otevřeli jsme prodejnu s papírenským 
zbožím. 
 
Stav a pohyb majetku 
 
V roce 2009 jsme pořídili pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu dvě nová 
osobní auta v celkové ceně 381 560 Kč abychom nahradili již nespolehlivá stará vozidla. Před 
otevíráním nové prodejny papírnictví jsme opravili stávající vybavení z prodejny levných 
oděvů a dokoupili jsme nové regály. V tomto roce se také pořídily kompenzační pomůcky 
téměř v hodnotě 808 tis. Kč s nemalou podporou sponzorů a dárců. 
 
Z majetku se vyřadil již nefunkční drobný majetek v pořizovací ceně 158 341 Kč a 
samostatný majetek v ceně 69 140 Kč. 
    
VÝVOJ A KONEČNÝ STAVVÝVOJ A KONEČNÝ STAVVÝVOJ A KONEČNÝ STAVVÝVOJ A KONEČNÝ STAV FONDŮ (V FONDŮ (V FONDŮ (V FONDŮ (V    TIS. KČ)TIS. KČ)TIS. KČ)TIS. KČ) 
 
Stav fondů k 1.1.2009 698 
přírůstek fondů 2636 
úbytek fondů 2579 
stav fondů k 31.12.2009 755 
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Finanční rozvahaFinanční rozvahaFinanční rozvahaFinanční rozvaha    
 

Číslo 
řádku

K 1.1.2009 K 31.12.2009

1 17182 16449
2 16 16
3

4

5

6 16 16
7

8

9

10 31011 31461
11 66 66
12

13 22740 22741
14 4594 5134
15

16

17 3319 3161
18

19 292 359
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 -13845 -15028
30

31

32

33 -16 -16
34

35 -6838 -7654
36 -3672 -4197
37

38

39 -3319 -3161
40

ošetřovatelská a pečovatelská služba

Součet ř. 2+10+21+29

Součet ř. 3 až 9

Součet ř. 11 až 20II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

A. Dlouhodobý majetek celkem 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti 
účetní jednotky

Na Kopečku 356
561 51 Letohrad

ROZVAHA (Bilance)

k 31.12.2009
(v tisících Kč)

  2. Software

  3. Ocenitelná práva

IČ
44468920

AKTIVA

  1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 

  5. Pěstitelské celky trvalých porostů 

  4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek   

  6. Základní stádo a tažná zvířata 

  7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek   

  1. Pozemky

  2. Umělecká díla, předměty a sbírky 

  3. Stavby 

  4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                     

  5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek   

  6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

  8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek   

  9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek 

  1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 

  7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

  2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem                                            

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                              

  4. Půjčky organizačním složkám 

Součet ř. 22 až 28III. Dlouhodobý finan ční majetek celkem                      

  5. Ostatní dlouhodobé půjčky  

  6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 

  7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

  1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

Součet ř. 30 až 40IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 

  2. Oprávky k softwaru

  3. Oprávky k ocenitelným právům

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

  6. Oprávky ke stavbám

  7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

  8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

výčet položek podle 

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 
 
 
 



 

 - 30 - 

Číslo 
řádku

K 1.1.2009 K 31.12.2009

41 14017 16166
42 188 575
43 65 19
44

45

46

47

48

49 123 283
50

51 273
52 1560 1763
53 1026 1571
54

55

56 304
57 151 67
58 29 32

59

60

61

62 22
63

64 50

65

66

67

68

69 96 93
70

71

72 12187 12655
73 101 158
74 3 51
75 12083 12446
76

77

78

79

80

81 82 1173
82 37 51
83 45 1122
84

85 31199 32615

Součet ř. 82 až 84 IV. Jiná aktiva celkem  

ř. 1+41  AKTIVA CELKEM

   3. Účty v bankách     

   5. Dluhové cenné papíry k obchodování                                                         

  9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

  16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů                                                                           

  17. Jiné pohledávky                                                   

  18. Dohadné účty aktivní

   4. Majetkové cenné papíry k obchodování

   5. Ostatní pohledávky

   6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                            

II. Pohledávky celkem                                                        

   2. Ceniny   

Součet ř. 53 až 71

Součet ř. 73 až 80III. Krátkodobý finan ční majetek celkem 

  11. Ostatní daně a poplatky                                                                

   1. Pokladna   

  12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

  13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. 
celků                          

  14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                       

  15. Pohledávky  z pevných terminovaných operací           

  5. Výrobky

  1. Materiál na skladě     

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

   1. Odběratelé

   2. Směnky k inkasu

  2   Materiál na cestě               

  3. Nedokončená výroba          

  4. Polotovary vlastní výroby          

Součet ř. 42+52+72+81 B.   Krátkodobý majetek celkem                                  

Součet ř. 43 až 51I. Zásoby celkem 

  6. Zvířata                                                       

  7. Zboží na skladě a v prodejnách          

  8. Zboží na cestě   

  19. Opravná položka k pohledávkám                                                 

   4. Poskytnuté provozní zálohy

   8. Daň z příjmů                                                                                 

   9. Ostatní přímé daně                                                                       

  10. Daň z přidané hodnoty                                                                 

   7. Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního 
pojištění

   6. Ostatní cenné papíry

   7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                                                      

   8. Peníze na cestě

   2. Příjmy příštích období                                                                    

   3. Kursové rozdíly aktivní                                                                 

   1. Náklady příštích období  
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Číslo 
řádku

K 1.1.2009 K 31.12.2009

86 28344 30865
87 25587 27763
88 24889 27008
89 698 755
90

91 2757 3102
92 346
93 -272
94 3029 2756
95 2855 1750
96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106 1922 1412
107 199 35
108

109

110 347 2
111 799 788
112

113 374 413

114

115 67 64
116 22 47
117 60
118

119 11

120

121

122

123 2
124

125

126

127

128 54 50
129

130 933 338
131 699 251
132 234 87
133

134 31199 32615

                                                                                                                                                               Telefon:

ř.  86 + 95 PASIVA  CELKEM

Součet ř. 96+98+106+130B.        Cizí zdroje celkem

ř. 97I. Rezervy celkem 

   1. Dlouhodobé bankovní úvěry

Součet ř. 99 až 105II. Dlouhodobé závazky celkem  

   2. Emitované dluhopisy

Součet ř. 88 až 90I. Jmění celkem                                                                 

Součet ř. 92 až 94II. Výsledek hospoda ření celkem 

   1. Vlastní jmění                                         

   2. Fondy                                                                 

   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

PASIVA

Součet ř. 87 + 91                A.      Vlastní zdroje celkem                                                    

   1. Účet výsledku hospodaření                                                                   

   2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

   3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                             

   1. Rezervy                                                                                                      

   2. Směnky k úhradě

 15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      

   3. Závazky z pronájmu                                                                         

   4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                

   5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                          

   6. Dohadné účty pasivní

   7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                           

Součet ř. 131 až 133IV. Jiná pasiva celkem                                                   

   3. Přijaté zálohy

 22.  Dohadné účty pasivní                                                                    

 21. Vlastní dluhopisy

 20. Emitované krátkodobé dluhopisy

 19. Eskontní  úvěry                                                           

 18. Krátkodobé  bankovní úvěry                                                             

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

   5. Zaměstnanci

   9. Ostatní přímé daně                                                                            

   8. Daň z příjmů                                                                                      

   7. Závazky k  institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění

   6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                  

 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků                                    

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

 11. Ostatní daně a poplatky                                                                    

 10. Daň z přidané hodnoty                                                                      

 17. Jiné závazky                                                                                     

 16. Závazky z pevných termínových operací

                                                                                                                                  sestavení:

                                                                                  Bc. Štefan Čanda                              Bc. Štefan Čanda               28.6.2010

Odesláno dne:                        Razítko:                          Podpis odpovědné                      Podpis osoby             Okamžik sestavení:

                                                                                        osoby:                                odpovědné za 

   2. Výnosy příštích období                                                                     

   3. Kursové rozdíly pasivní                                                                    

   1. Dodavatelé

   4. Ostatní závazky

Součet ř. 107 až 129              III. Krátkodobé závazky celkem                                   

   1. Výdaje příštích období                                                                      

 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci               
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Výkaz zisku a ztrátyVýkaz zisku a ztrátyVýkaz zisku a ztrátyVýkaz zisku a ztráty    
 

A. 1

I. 2

3

4

5

6

II. 7

8

9

10

11

III. 12

13

14

15

16

17

IV. 18

19

20

21

V. 22

23

24

25

26

27

28

29

30

VI. 31

32

33

34

35

36

37

VII. 38

39

40

VIII. 41

42

43 23352

371

1409

1409

3

374

47
35
2

10

3914
12

421

8
969

16687
12340

557
1572
541
54

3263
2328
378

 24. Jiné ostatní náklady

 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 18. Ostatní pokuty a penále

 19. Odpis nedobytné pohledávky

 20. Úroky

Služby celkem

 12. Zákonné sociální náklady

 13. Ostatní sociální náklady

Daně a poplatky celkem

   4. Prodané zboží

IČ
44468920

Náklady

Spot řebované nákupy celkem

   1. Spotřeba materiálu

   2. Spotřeba energie

  14. Daň silniční

 28. Prodaný materiál

   5. Opravy a udržování

   6. Cestovné

   7. Náklady na reprezentaci

   8. Ostatní služby

Osobní náklady celkem

   9. Mzdové náklady

 10. Zákonné sociální pojištění

 11. Ostatní sociální pojištění 

  15. Daň z nemovitostí

  16. Ostatní daně a poplatky

Ostatní náklady celkem

 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku

 27. Prodané cenné papíry a podíly

 21. Kursové ztráty

 22. Dary

 23. Manka a škody

  32. Poskytnuté příspěvky 

Daň z příjmů celkem

 33. Dodatečné odvody daně z příjmů

 29. Tvorba rezerv

 30. Tvorba opravných položek

Poskytnuté p říspěvky celkem

  31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

344

1271

1271

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

419
54

 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Náklady celkem

138

ke dni 31. 12. 2009

Číslo 
řádku

8
912

15860
11717

Výčet položek podle

vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Výkaz zisku a ztráty

1393

Činnosti

Oblastní charita

Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
ošetřovatelská 

(v tisících Kč)

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

1593
345

a pečovatelská péče

Název, sídlo, právní forma a 
předmět účetní jednotky

1938 1325

Ústí nad Orlicí

3728
12

403
46
35
1

10
347

3

20855

735
33

557
179
122

827
623

57

186

18
1

1

27

27

138

hlavní hospodářská celkem
Činnosti

2497
 

 

 



 

 - 33 - 

B. 44

I. 45

46

47

48

II. 49

50

51

52

53

III. 54

55

56

57

58

IV. 59

60

61

62

63

64

65

66

V. 67

68

69

70

71

72

73

74

VI. 75

76

77

78

VII. 79

80

81

C. 82

83

D. 84

  Odesláno dne:                        Razítko:                          Podpis odpovědné                      Podpis osoby                          Okamžik sestavení:

                                                                                        osoby:                                         odpovědné za 

                                                                                                                                            sestavení:

           Bc. Čanda Štefan Bc.Čanda Štefan
Telefon:

Pozn.:

  28.6.2010

23698
346

346

398

3942
3942

398

949
785

13

13

102

1836

17509

16638
871

celkem

 18. Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a opravných položek 
celkem

 11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku

Ostatní výnosy celkem 1090

520

   5. Změna stavu zásob polotovarů

15668

15668

 12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

 13. Ostatní pokuty a penále

 14. Platby za odepsané pohledávky

 15. Úroky

Změny stavu vnitroorganiza čních zásob celkem

   4. Změna stavu zásob nedokončené výroby

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

   1. Tržby za vlastní výrobky

   2. Tržby z prodeje služeb

 19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

 10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku

   6. Změna stavu zásob výrobků

   7. Změna stavu zvířat

Aktivace celkem

   8. Aktivace materiálu a zboží

   9. Aktivace vnitroorganizačních služeb

 16. Kursové zisky

 17. Zúčtování fondů

 28. Přijaté členské příspěvky

 23. Zúčtování rezerv

 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

 25. Zúčtování  opravných položek

Přijaté p říspěvky celkem

Výsledek hospoda ření p řed zdan ěním

 34. Daň z příjmů

Výsledek hospoda ření po zdan ění

Provozní dotace celkem

 21. Tržby z prodeje materiálu

 22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

  Výnosy celkem

 29. Provozní dotace

 26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

 27. Přijaté příspěvky (dary)

345

Číslo 
řádku

   3. Tržby za prodané zboží

95

475

345

3942
3942
21045
190

190

970
871

1841

746

7

429
310

13

13

156

53

53

156

hlavní hospodářská

2653

ČinnostiČinnosti
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8888. Zpráva auditora. Zpráva auditora. Zpráva auditora. Zpráva auditora    
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9999. Poděkování. Poděkování. Poděkování. Poděkování    
Vážíme si každé i sebemenší podpory, kterou věnujete na naši činnost. 
 
 
Děkujeme Vám:  
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo vnitra ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Nadace Divoké husy 
Město Ústí nad Orlicí 
Město Letohrad 
Město Česká Třebová 
Město Choceň 
Pardubický kraj 
 
Alima s.r.o. - masová výroby, Písečná 
Apos, výroba razítek, Ústí nad Orlicí 
APRO spol. s.r.o., Letohrad 
ASCO spol. s.r.o., Letohrad 
Auto elektrika, Jan Patočka, Letohrad 
Autoškola Tred, Zbyněk Filip, Letohrad 
AVO spol. s.r.o., Lukavice 
B+B Babák, Letohrad 
Paní Bachmanová, Petrovice 
Bárt sport, Jiří Holubář, Ústí nad Orlicí 
BB Com 
Bocus a.s., Letohrad 
Brokeš Miroslav, Kunčice 
Celar-velkoobchod ochranné 
prac. pomůcky 
Cukrárna Z. a V. Dolečkovi, Letohrad 
Cukrářská výroby – BEAS a.s., Letohrad 
Čalounictví Urban Jiří, Letohrad 
Čištění a opravy oděvů, Letohrad 
Drogerie Stránská, Letohrad 
Ďuránová Hana 
Baton Elektrotechnika s.r.o., Praha 
FALKO Letohrad, s.r.o. 
Faltejsek Vojtěch, Orlice 
Golem Group s.r.o. 
Gazterm s.r.o., Letohrad 
HAMÉ - Papáčkovy bagety, Letohrad 
Hejlová Marta, Horní Čermná 
Hodinářství Valenta Jiří, Letohrad 
Honzátko Miroslav, Ing., Letohrad 
Hotel na Zámku, Letohrad 
Holancová Marta– rehabilitace 
Husqvarna-Býček Roman, Žamberk 

Husqvarna-Halbrštát Leoš, Ústí nad Orlicí 
Chmelíček Ivan, Ing., Letohrad 
Isolit - Bravo, spol. s.r.o., Jablonné na. O. 
IvKo, ryté sklo, Letohrad 
J. Ešpandr-výroby krmných směsí 
J+J. Fogl - elektro, Letohrad 
Jamall, nábytek 
Jirásková Eva, Lanškroun 
Jedličkovi, Kunčice 
Kaplanová Helena – STUDIO BYT 
Keramizol, s.r.o., Letohrad 
Konzum, Ústí nad Orlicí 
Kosmetika Blanka Kavková, Letohrad 
Kosmetika Monika Pecháčková, Letohrad 
Koumalová Zdeňka, JUDr., Brno 
Kovo Faltus s.r.o., Kunčice 
Kovovýroba Hamřík, Letohrad 
Krokodýl MO s.r.o., Michal Vyhnálek, 
Žamberk 
Kvapilová Marie, Kunčice 
Květinářství U Zvonečku, Šárka Filipová 
Letohrad 
Květinářství, Pirkl Petr, Ústí nad Orlicí 
Kylarová Anna, Kunčice 
Lékárna Štefanská Renáta RNDr., 
Letohrad 
Lékárna u Kosmy a Damiána, 
PharmDr. Josef Marek 
Lukabus Paďour Leopold, Lukavice 
Marek, zemědělská technika, Helvíkovice 
Maso-Eko-Šlezingr Jan, Kunčice 
Mikysková Ludmila, Lanškroun 
Mikysková Marta, Letohrad 
MOELLER Elektrotechnika, s.r.o., Ústí 
nad Orlicí 
Moravcová Alena, Orlice 
Moravec Petr, Kunčice 
Motyčková Helena, Orlice 
MRM prodej a servis výpočetní techniky, 
Letohrad 
MUDr. Haltmar Jiří 
MUDr. Horová Ivana 
MUDr. Janáková Jarmila 
MUDr. Ježáková Daniela 
MUDr. Johnová Marie 
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MUDr. Karásková Vlasta 
MUDr. Nosálová Václava 
MUDr. Slezáková Jiřina 
MUDr. Stejskalová Lenka 
MUDr. Šrámek Petr 
MuDr. Vychytil Pavel  
Náhlíkovi, Šedivec 
Náhlíkovi Vladislav a Marcela, Letohrad 
Novotný Lad. - stavební firma, Letohrad 
Obec Orličky 
Obec Žamberk 
Obec Letohrad 
Obec Ústí nad Orlicí 
Obec Jaroslav 
Obec Dolní Libchavy 
Obec Sloupnice 
Obchod u Kozlů, Mistrovice 
Obuv - Skalický Stanislav, Letohrad 
OEZ a.s., Letohrad 
Ovoce zelenina - Hana Lorencová, 
Letohrad 
Papírnictví Alena Šťovíčková, Letohrad 
Pekárna - Adamec K., Nekoř 
Pekárna s.r.o., Letohrad 
Pohostinství Orlovna J. Švec, Orlice 
Potraviny Králíková Blanka, Orlice 
Priknerovi, Nekoř 
Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 
Rakovník 
Rieter, a.s. Hnátnice 
Řehákovi Jana a Antonín, Kunčice 
Řeháková, Kunčice 
Skalická Jana, Orlice 
Slánská Jana, Letohrad 
Stavební firma - Kozel Tomáš, Mistrovice 
Stejskal František, Letohrad 
Stejskalová Miloslava, Letohrad 
Stejskalová Vlasta, Letohrad 
Strabag a.s., Rychnov nad Kněžnou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svátek Filip, Lukavice 
Svobodová Jaroslava, Letohrad 
Šejvlová Lucie 
Škýz s.r.o., Orlice 
Štorek Jaroslav, Ústí na Orlicí 
Šťovíček Jiří, Orlice 
Šuda Jaroslav, Ing., Čelákovice 
Švec Miroslav, ŠVEC – APPL, výroba 
dřevité vlny Letohrad 
T-mobile, Ing. Pavel Petráš 
TACL Alois, servis průmysl. chlazení, 
Letohrad 
Tacl Pavel– UNITA 
Tesco Stores ČR a.s., Praha 
TESTA s.r.o., Letohrad 
Textil JAS-Soňa Dolečková, Letohrad 
Toman Jaroslav, Ing., Letohrad 
Tomková Ludmila, Orlice 
Truhlářství Kalousek, Písečná 
Truhlářství R+R Tschöpovi, Letohrad 
U Berušky - Tomášová Radka, Letohrad 
U Slunce - prodej kož. zboží, Letohrad 
Vejrek Ludvík 
Velkoobchod-hračky, M. Vyhnálek, 
Žamberk 
Voříšek Jan, Letohrad 
VVS Verměřovice 
Vychytil Vojtěch, s.r.o., Kunčice 
Vychytilová, Orlice 
Výroba svíček - Moravec s.r.o., Orlice 
Zahradnictví Venclovi, Letohrad 
Zahradnictví Vychytilovi, Orlice 
Zámečnictví - Moravec Zdeněk, Orlice 
ZESPO Písečná 
 
 
Omlouváme se a také děkujeme všem 
dárcům, které jsme nedopatřením 
v seznamu neuvedli 
 



 

 - 38 - 

 


