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1. Úvodní slovo 
 
 
 
 
Vážení příznivci charitního díla, 
 
 
od minulé výroční zprávy nás dělí řada událostí, velkých i malých, radostných i 

neradostných. Mimo jiné i několik rozsáhlých přírodních katastrof,  do likvidace jejichž 
následků se organizace Charit vždy aktivně zapojily. Povodně, zemětřesení nebo etnické 
nepokoje ve světě nás utvrzují v tom, že vše není jen v lidských rukách. Že ačkoliv člověk 
díky technice leccos ovládl, jeho život je přesto velmi křehký, a je třeba vážit si každého dne. 
Aby nám podobné události nevzaly odvahu a naději, k tomu nám slouží naše všednodenní 
práce se svými „malými“ radostmi i starostmi. Také činnost naší Oblastní charity běží v tomto 
rytmu: zažíváme „zemětřesení“ v podobě nedostatku financí nebo nepředvídatelných událostí, 
které je nutno akutně řešit. A na druhé straně „malé“ radosti z práce našich zaměstnanců – 
zdravotních sestřiček, pracovníků v sociálních službách,  ze spokojenosti našich pacientů a 
klientů,  ze všeho dobrého, co se povede. 

 
Rok 2010 nám přinesl mnoho nového. V září byl položen základní kámen k výstavbě 

Centra sociálních služeb v Lanškrouně, ve kterém chceme umístit „Dům na půl cesty“ – 
službu s šesti samostatnými byty pro osoby, které opouštějí dětské domovy nebo pěstounskou 
péči. Protože služba občanského poradenství je stále více využívána, bylo otevřeno nové 
kontaktní místo ve Vysokém Mýtě. A nově jsme zavedli také službu domácí hospicové péče, 
která má doprovázet umírající pacienty a jejich blízké. V srpnu jsme ve spolupráci s okolními 
farnostmi organizovali sbírku na pomoc postiženým povodněmi v severních Čechách. V říjnu 
byly nainstalovány fotovoltaické panely na střechu budovy Oblastní charity v Ústí nad Orlicí. 
Elektrárna byla vybudována za přispění EU prostřednictvím Operačního programu Životní 
prostředí.  A nezapomněli jsme se také veselit – třeba na 14. charitním plese, na setkání 
zaměstnanců nebo na svatováclavské slavnosti. Proběhla už 10. Tříkrálová sbírka. Je to až 
k neuvěření, ale její výtěžek byl opět vyšší než minulý rok. Protože získané finanční 
prostředky jsou určeny Charitě,  velmi nás to těší - přízeň lidí chápeme jako důvěru v naši 
práci. 
 

Děkuji všem, kdo jsou součástí naší Oblastní charity, ať jako zaměstnanci, dobrovolníci, 
dárci, sponzoři či příznivci a přátelé, za důvěru ve smysluplnost naší práce. 

Přeji vám vše dobré do dalšího roku. 
 
 
         Bc. Štefan Čanda 
         ředitel 
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2. Poslání Oblastní charity Ústí nad 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.charita.cz 
 
 

2.1 Historie v datech 
1991 - vznik prvních středisek domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Ústí n.O. a v 
Letohradě  
1992 - vznik Farní charity Letohrad, Farní charity Ústí nad Orlicí, Farní charity Lanškroun,
  Farní charity Jablonné n.Orl., Farní charity Sloupnice, Česká Třebová, Choceň 
1993  - vznik střediska domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Lanškrouně 
1995 - otevření prodejny levných oděvů v Letohradě 
1997 - I. charitní ples  
1999 - otevřen Dům 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  
 - otevřeno kontaktní místo občanské poradny v Letohradě 
 - otevřeno Mateřské centrum Mozaika v Letohradě 
 - zahájen provoz čajovny v Centru pod střechou v Letohradě 
 - uskutečněn první příměstský tábor  
2009 - otevřena prodejna papírnictví a ukončen provoz prodejny levných oděvů 
2010  - otevřeno kontaktní místo občanské poradny ve Vysokém Mýtě 
 - zahájen projekt Domácí hospicové péče v Ústí nad Orlicí, Letohradě a Lanškrouně 
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2.2 Činnost OCH 
Činností Oblastní charity je pomoc potřebným na území orlickoústeckého regionu. 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 za účelem podpory 
neziskové charitativní činnosti. 
 
 

2.3 Struktura organizace 
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3. Zpráva o činnosti 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí měla k 31.12.2009 v evidenci 104 zaměstnanců (včetně 
rodičovských dovolených). Za rok 2010 využilo služeb, poskytovaných naší Charitou, 
4.289 osob, z toho sociálních služeb 1.035 klientů, zdravotních služeb 1.528 osob, 
ostatních služeb 1.726 osob. 
 

 3.1 Charitní ošet řovatelská a pe čovatelská služba 
Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí 
 
Cílem této služby je poskytovat seniorům a zdravotně postiženým lidem v jejich domácím 
prostředí profesionální a laskavou péči.  Ošetřovatelská služba je ordinovaná lékařem a 
hrazená zdravotními pojišťovnami. Poskytují ji kvalifikované zdravotní sestry, které 
procházejí permanentním odborným vzděláváním, a provádějí řadu standardních i 
odborných výkonů: 
- aplikace injekcí 
- infuze 
- odběry krve, moči 
- kontrola glykémie, krevního tlaku 
- ošetření proleženin a jiných ran 

s použitím moderních převazových 
materiálů 

- péče po amputacích a úrazech 
- ošetřovatelská rehabilitace 
- kyslíková terapie 
- podkožní dávkovač léků 
- nácvik soběstačnosti 
- podpora a zaškolení pečující rodiny 
 
Poskytované pečovatelské služby: 
- pomoc při koupeli 
- příprava a podání jídla 
- donáška léků, nákupu 
- doprovod k lékaři 
- pomoc s úklidem v domácnosti 
- praní prádla, žehlení 
- krátkodobý dohled a kontrola klienta 

 
 
Ze zkušenosti pacientů: 
Před pěti lety postihla mého manžela mozková příhoda, která změnila život dvěma lidem. Byl 
ochrnutý na půl těla. Seznámení s touto nemocí bylo kruté a jevilo se jako definitivní stav. 
Bylo pro nás velkým štěstím, že nám už v nemocnici doporučili Charitu, o které jsme do té 
doby nic nevěděli. Nyní vzpomínáme s velkou vděčností na sestřičky z Charity, které se ujaly 
rehabilitace mého manžela. Velikým úspěchem bylo, když se po nějaké době manžel postavil 
na nohy a začal pomalu chodit. Velice oceňuji záslužnou práci sester z Charity. Je velká 
škoda, že lidé se seznámí s jejich prací, až když potřebují jejich pomoc. Myslím, že celá naše 
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společnost by měla tuto práci sester více ocenit a udělat vše proto, aby jich bylo více. 
Potřebných pacientů je hodně. Srdečný dík! 
       manželka pacienta z Lanškrouna 
 
 
 
Statistika: 
 
 Počet pacientů  

ošetřovatelské služby 
Počet klientů  

pečovatelské služby 
Lanškroun                  290                     9 
Letohrad                  252                    18 
Ústí nad Orlicí                  986                    11 
 
 
 
Nově v r. 2010: 
V roce 2010 bylo sloučeno středisko Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí a středisko 
Pečovatelské služby Ústí nad Orlicí – Kerhartice do jednoho. 
 
 
 
Kontakty: 
Ústí nad Orlicí – 17. listopadu 69, vrchní sestra: Petra Kaplanová, tel. 465 524 715, 
731 402 322, 731 402 340,  kaplanova.petra@orlicko.cz 
 

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

Lanškroun - nám. A. Jiráska 2, vedoucí sestra: Michaela Šilarová, tel. 465 324 461, 
731 402 339, silarova.michaela@orlicko.cz 
 

Česká Třebová – Pernerovo nám. 579, tel. 731 402 330, zástupce vrchní sestry: Dana 
Tajstrová 
 

Choceň – sídlo v Domě s pečovatelskou službou, tel. 731 402 332, zástupce vrchní sestry: 
Pavla Pražáková 
 

 
 
 
 

 3.2 Domácí hospicová pé če 
 
Oblastní charita začala v r. 2010  poskytovat novou službu, která doprovází umírající a jejich 
blízké. Tato péče je ordinovaná lékařem a  hrazená zdravotními pojišťovnami.  Zdravotní 
sestry jsou 24 hod. denně k dispozici ke komplexní péči včetně tišení bolesti, dohledu na 
výživu a hydrataci nebo jako psychická opora.  Helena Jurenková, vedoucí sestra 
ošetřovatelské služby v Letohradě,  informuje: 
 



 7 

Domácí hospicová péče je služba umírajícím, snažíme se tedy zmírnit pacientovu bolest – 
fyzickou, psychickou, sociální i spirituální.  Velmi důležitá je spolupráce rodiny a znalost 
skutečného zdravotního stavu pacienta, o kterém informuje lékař. Rodina musí být seznámena 
s tím, že jejich blízký umírá. U člověka, který odchází ze života, není milosrdná lež namístě, 
ale samozřejmě je nutné postupovat nanejvýš citlivě a ohleduplně. I když prognóza není 
dobrá, je důležité znát pravdu, ale zároveň  mít aspoň malou naději. „Neklást smrt doprostřed 
cesty, ale podél cesty“, jak jsem někde četla… 
 
V čem konkrétně spočívá vaše úloha? 
 
Jsme 24 hodin denně rodině k dispozici na telefonu a podle potřeby docházíme k pacientovi 
tišit bolest, provádět ošetřovatelské výkony (např. převazy), pečovat o výživu nebo hydrataci 
nemocného apod. Snažíme se být oporou nemocnému i jeho rodině, mohou nám zavolat třeba 
ve dvě ráno a zeptat se na cokoliv. Tato služba ale nekončí úmrtím pacienta, pozůstalou 
rodinu můžeme doprovázet  dál a pomoci zařídit třeba pohřeb. Pokud je rodina v těžké životní 
situaci, např. po úmrtí mladého člověka, můžeme prostřednictvím naší občanské poradny 
odkázat na psychologickou pomoc, poradit s praktickými záležitostmi, jako např. zrušení 
bankovního konta, telefonu apod. nebo pomoci řešit cokoli, s čím přijdou pozůstalí do 
kontaktu. 
 
Je pravdivé tvrzení, že v dnešní době může každý člověk umírat bezbolestně? 
 
Nevím, některá onemocnění jsou velmi zlá… Když přijdu k pacientovi, který naříká bolestí, 
není to jednoduché pro mě, natož pro něj nebo ošetřující rodinu. Myslím ale, že když je 
lékařem správně nastavený program tišení bolesti, může každý umírat tak, aby jeho bolest 
byla snesitelná. Každý obvodní lékař dnes může předepisovat řadu nejrůznějších přípravků na 
bolest.  Navíc jsme v kontaktu se specializovaným pracovištěm na tišení bolesti, se kterým 
můžeme individuálně konzultovat možnosti u konkrétního pacienta. 
 
Máte zkušenost s odcházením lidí ze života, jaké to je…? 
 
Snažím se lidem říkat, ať se nebojí… že 
věřím tomu, že život nějak pokračuje… I 
když to myslím upřímně a jsem o tom 
přesvědčena, vždycky se ale v těchto 
situacích ptám sama sebe, jak to vlastně 
je, a jak bych to vnímala já, kdybych 
umírala… Není to lehké, ale má smysl to 
říkat, protože pacienti se pak dívají 
s nadějí…  Co se týče pečující rodiny:  
z praxe vím, že dosloužení někomu 
blízkému do smrti je velmi náročné a 
obdivuhodné. Všichni jsou pak ale rádi, 
že to pro svého nejbližšího mohli udělat. 
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3.3  Občanská poradna  
 

Služby občanské poradny (OP) jsou poskytovány bezplatně, diskrétně a nezávisle všem lidem 
bez rozdílu. Toto zařízení je členem Asociace občanských poraden a jsou v něm poskytovány 
služby vysoké kvality. Poradenství se týká nejčastěji oblasti sociální pomoci, bydlení, 
sociálních dávek, pracovních, rodinných a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů, 
ochrany spotřebitele, dluhové problematiky, podpisu nevýhodné smlouvy na předváděcích 
akcích atd. 
 
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 
 
Příklady z praxe: 
 
V poslední době se v občanské poradně množí případy zadlužení obyvatel nebo lidí, 
zmanipulovaných na předváděcích akcích.  Řada firem těží z lidských slabostí jako strach, 
naivita nebo neinformovanost,  a nabízí  např. rychlé půjčky bez záruk nebo „zázračné“ 
produkty na předváděcích akcích.  Poskytovatelé nebankovních půjček se soustředí 
především na předlužené lidi často v tíživé situaci, kteří neuspějí s žádostí o půjčku 
v bankách. Jejich hlavní zbraní je velmi nízká finanční gramotnost české populace. 
Dlužníci si totiž často ani neumějí spočítat, že místo pár tisíc korun nakonec zaplatí 
s úroky a poplatky dvojnásobek půjčené částky, nebo i více. Organizátoři předváděcích 
akcí se zase cíleně soustředí na seniory, které mohou pod psychických nátlakem snáze 
zmanipulovat k nákupu. 
 

 Mgr. Marta Okrouhlická z Občanské poradny v Ústí nad Orlicí k tomu říká:  
Problémy s dluhy může mít každý. Časté jsou případy, že manželé si 
vezmou půjčku na stavbu domu, pak jim do života zasáhne 
nezaměstnanost nebo snížení příjmu a dlužníci najednou nejsou 
schopni splácet. Nebo si lidé vezmou půjčku na zboží, které chtějí mít 
a nespočítají si, zda tu půjčku vůbec dokážou splatit. Málokomu, kdo 
podepisuje smlouvu na „rychlou, levnou, výhodnou“ půjčku, které se 
nám nabízejí na každém rohu, a které  často vůbec výhodné nejsou, 
docházejí možné negativní dopady.  Lidé obvykle v lákavé představě, 
co si za peníze koupí, už moc neuvažují o tom, z čeho budou půjčku 
splácet.  Nespočítají dopředu, jaký mají příjem, jaké mají nutné výdaje 
a kolik jim zbyde na splácení půjčky. Toto musí udělat dlužník i ručitel 

půjčky. A za druhé je nutná osvěta rodičů, učitelů a jiných autorit, které ovlivňují myšlení 
dětí. Bylo by dobré jim říkat, že člověk nemusí mít všechno hned, a že nemusí dovolit 
reklamám, aby s nimi manipulovaly. 
 
Jak by se daly shrnout zásady, které je dobré mít na mysli před tím, než si půjčím peníze? 
 
1. Prvotně si rozmyslet, zda věc, na kterou si beru půjčku, potřebuji hned, 
 a nebo si na ni ušetřím a pak ji teprve koupím. 
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2. Sepsat si, jaký mám příjem, jaké mám nutné výdaje a kolik mi zbyde na splácení půjčky. 
Přemýšlet i o tom, budu-li schopen splácet, když přijdu o práci. 
3. Pozorně si přečíst podmínky smlouvy, soustředit se na výši úroku, kolik si půjčím a kolik 
za to zaplatím. 
4. Když už se dostanu do problémů se splácením, je nutné co nejdříve komunikovat s 
věřitelem. Zajít za ním, vysvětlit svoji situaci (např. ztráta zaměstnání), domluvit se s ním na 
jiných podmínkách. Není řešením nereagovat na výzvy nebo si nevyzvedávat poštu. 
5. Uvědomit si, že novými dluhy ty staré nevyřeším, nevytloukat klín klínem. 
6. Možnost podat žádost o oddlužení u soudu. Tento postup je dost náročný a pravidla se 
zpřísňují, ale v určitých případech to je řešení. 
 
 
Kdyby mně v občanské poradně nepomohli, nevím, co bych dělala 
příběh z občanské poradny 
 
Paní Eva je aktivní důchodkyně. K předváděcím akcím má nedůvěru, protože zná z televize  
jejich možné důsledky. Ale stalo se, že jednou se nechala zlákat nabídkou prohlídky 
českotřebovské čokoládovny, kterou organizátoři předváděčky slibovali, a tak se poprvé 
v životě ocitla na předváděcí akci. 
„Nejdřív nás dvěma autobusy odvezli do Českých Heřmanic , kde akce od 8 do 19 hodin 
probíhala. Celý den k nám mluvil pracovník reklamní agentury, nabízeli deku, polštář, 
biolampu, výrobky z aloe vera a vychvalovali jejich protirakovinné účinky. Protože můj 
manžel, vnuk a tchyně zemřeli na rakovinu, vybavily se mi smutné vzpomínky na ně. Řečník a 
jeho kolegové velmi dobře pozorovali, kdo z lidí poslouchá a kdo ne. Pak nás vybrali asi 
deset. Nabízeli nám různé výhody, slevy na zboží, fotili nás a každého jednotlivě volali za 
plentu, kde s námi mluvili. Ptali se mě, jestli můžu dát měsíčně 500,- Kč na splátky.“ 
Paní Eva podepsala smlouvu na zboží v hodnotě 15.990,- Kč. Po chvíli si ale uvědomila, že 
jednala pod určitým tlakem a že zboží nechce, a tak šla za pracovníky agentury s tím, že chce 
smlouvu zrušit. „Začali na mě křičet, že nejsou žádní kašpárci a že zrušení smlouvy přijde na 
8.000,- Kč. Tak jsem to raději nechala být…“ 
Doma ale paní Eva zjistila, že jí k podpisu podstrčili i úvěrovou smlouvu na 26% úrok, takže 
by celkem nezaplatila 15.990,- Kč, ale 21.000,- Kč. Hned druhý den šla proto do Občanské 
poradny v Ústí nad Orlicí, kde jí pomohli sepsat odstoupení od smlouvy, a začít celou věc co 
nejdříve řešit. 
„Byla jsem z toho  úplně vynervovaná,“ říká paní Eva, „nevím, jak jsem mohla něco takového 
podepsat, jako bych to ani nebyla já…  V poradně mě ale uklidnili, že zaměstnanci podobných 
agentur jsou speciálně školení na to, aby člověkem manipulovali, ať si to nevyčítám. Všichni v 
poradně se mnou jednali tak hezky, až jsem z toho měla v očích slzy…“ 
Paní Eva zboží ani neprohlížela a nerozbalené poslala zpět reklamní agentuře. Vzápětí od nich  
ale přišla výzva, že v určený den si přijdou pro peníze přímo k ní domů. „Ve vašem zájmu 
buďte mezi 10-12 h. doma, vyhnete se případným sankcím,“ píše se v dopise. V Občanské 
poradně doporučili nereagovat, nic neplatit a nebrat výhrůžné telefony. Brzy nato přišel paní 
Evě od agentury účet na 780,- Kč za to, že věci, které jim vrátila, byly použité a znečištěné.  
„Tohle mi přišlo úplně nejsprostější, protože zboží jsem vůbec nerozbalovala a ihned poslala 
zpět,“ komentuje paní.  A protože podepsala ve smlouvě rozhodčí doložku, Občanská poradna 
jí doporučila částku 780,- Kč zaplatit. 
Nakonec všechno dobře dopadlo. Celá záležitost  se vyřešila rychle. Paní Eva nemá nic a 
zaplatila za to „jen“ tisíc korun.  Zůstala jí nezáviděníhodná zkušenost a hořkost z chování 
pracovníků agentury.  „A moc děkuji všem z Občanské poradny v Ústí za jejich ochotu a 
slušnost. Jedině jim můžu děkovat, že to takhle dopadlo,“  uzavírá paní Eva. 
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Nově v roce 2010: 
V září otevřeno kontaktní místo občanské poradny ve Vysokém Mýtě, příprava na 
otevření kontaktního místa v Králíkách. 
 
Statistika: 

 Počet klientů za rok 2010:  794 
            Počet kontaktů:   903 

 
Středisko podpořili: 

MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Město Ústí nad Orlicí 
Město Žamberk 
Tříkrálová sbírka 
 
Kontakty: 
 
Občanská poradna Ústí n.Orl. 
17. listopadu 69, Tel. 465 520 520, poradna@orlicko.cz 
Otevírací doba: 
Pondělí:  9 – 11.30, 12.30 - 17 h. 
Čtvrtek:  9 –  11.30 
Pouze pro objednané: 
Čtvrtek: 12.30 – 16 h. 
 
Kontaktní místo Letohrad: 
Na Kopečku 356, Tel. 465 520 520 
Otevírací doba: 
Každé liché úterý: 9 – 12 hod. 
 
Kontaktní místo Vysoké Mýto: 
Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914, Tel. 468 003 465 
Otevírací doba: 
Středa: 9-12, 13-16 hod. 

 
 

3.4  Osobní asistence 
 
Osobní asistenti poskytují služby dětem, dospělým a 
seniorům s různými typy postižení z celého 
orlickoústeckého regionu. Pomáhají všude tam, kde 
se klient právě pohybuje a se vším, co nezvládne sám. 
Cílem je umožnit lidem s postižením vést život  
podle svých přání a potřeb, přispívat k sociálnímu 
začleňování klientů do společnosti, podporovat jejich 
sociální vztahy a vazby, aktivizovat je, napomáhat 
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k udržení nebo rozvoji jejich schopností a dovedností, podporovat je v samostatnosti a 
nezávislosti. 
Osobní asistent může  pomoci s hygienou a běžnými úkony péče o vlastní osobu 
(oblékání, pomoc při pohybu atd.), 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…) 
 
Statistika: 
Služeb osobní asistence v r. 2010 využilo 28 osob, z toho 11 dospělých a 17 dětí. 
 

Nově v r. 2010: 
Byla zavedena pravidelná setkávání osobních asistentů k předávání nových informací 
o službě, výměně zkušeností mezi osobními asistenty, školení apod. Tato setkání si mezi 
osobními asistenty získala velkou oblibu.  
 
Středisko podpořili: 
MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Tříkrálová sbírka 

 
Kontakt: 
Ústí nad Orlicí – 17. listopadu 69, tel. 465 520 520 
 
 
 

3.5  Regionální p ůjčovna kompenza čních pom ůcek 
 

Tuto službu 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. Zapůjčením vhodné kompenzační 
pomůcky se zvýší  komfort pacientům i pečujícím osobám. 
 
 
Za poplatek je možné si zapůjčit např: 

- elektrické postele s příslušenstvím 
- mechanické invalidní vozíky 
- toaletní vozíky a židle 
- antidekubitní matrace 
- biolampy 
- nástavce na WC 
- sedačky do vany 
- chodítka 
- francouzské hole 
- oxygenerátor 
- signalizační zařízení 
- cvičební přístroj Motomed 
- náramek pro tísňová volání GeoSKeeper 
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Statistika: 
Služeb půjčovny v roce 2010 využilo 583 klientů. 
 
Nově v r. 2010: 
V roce 2010 jsme do půjčovny zařadili nový druh pomůcky – náramek pro tísňová volání 
GeoSkeeper. Pomůcka je určena především osobám s omezenou soběstačností. Zejména 
lidem, kteří žijí v domácnosti sami a pociťují obavy z nenadálé události, při níž by potřebovali 
pomoc jiných. V tomto záměru nás podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. 
 
Kontakty: 
Ústí nad Orlicí – 17. listopadu 69, tel. 465 520 520, 731 402 314 
Letohrad – Na Kopečku 356, tel. 465 620 249, 731 598 830 
 
 

 

3.6  Dům pokojného stá ří sv. Kryštofa  
 Denní stacioná ř při Dom ě pokojného stá ří sv. Kryštofa 

 
Dům pokojného stáří (DPS) sv. Kryštofa v Ústí 
n.Orl.-Kerharticích umožňuje  celoroční bydlení v 17 
samostatných bytech. Obyvatelům poskytujeme 
zdravotní péči ve spolupráci s charitní 
ošetřovatelskou službou a prostřednictvím sociálních 
služeb. Naším cílem je – ve spolupráci s rodinou - 
zachovat co nejdéle soběstačnost a kvalitu života 
našich klientů. 
Součástí DPS je služba denního stacionáře, která je 
určena seniorům a osobám částečně soběstačným 
s tělesným postižením -  osobám, kteří nemohou žít 
zcela samostatně, ale rodina se o ně část dne stará 
v jejich domácím prostředí. Cílem služby je 
poskytovat péči klientovi v době,  kdy se o něj 
nemůže starat rodina -  aktivizovat jeho schopnosti a 
dovednosti, poskytnout rodině jistotu, že jejich blízký 
nezůstane doma bez pomoci. Pokud rodina nebo 
někdo blízký nemůže klienta do stacionáře přivézt, 
nabízíme možnost dopravy i s vypravením klienta.    
          
O konkrétní náplni dne ve stacionáři paní Kovářová  říká: 
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 
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možností. Chceme, aby se klienti u nás cítili jako doma… V roce 2010 využilo služeb 
stacionáře 5 osob. 
 
Pro klienty denního stacionáře 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.  
 
O společných setkáních klientů říká pracovnice stacionáře,  paní Kovářová: 
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. 
 
 
Jednorázové aktivity DS v roce 2010: 

− Oblečení vašeho mládí 
− Origami-papírové skládačky 
− Papírové krabičky 
− Fotografie našeho i Vašeho mládí 
− Květy z papíru 
− Obrázky ze starého Ousti 
− Čarodějnice 
− Cvičení paměti a postřehu nad kvízy všeho druhu 
− Pohlednice z celého světa 
− Lásky vašeho mládí 
− Výroba patchworkových kostek na hraní 
− ZŠ Kerhartice-pěvecké a taneční pásmo 
− Poznávání věcí podle čichu a hmatu 
− Posezení při ohni 
− Povídání o městě Melbourne 
− Patchworková srdíčka 
− Ovoce a zelenina jako lék 
− Vtipy a vtípky 
− pečení vánočního cukroví 
− Pásmo Pojďme za hvězdou 
− vánoční posezení s vystoupením dětí ze ZŠ Kerhartice 
− 1 za 14 dní bohoslužby, v zimě také 1. neděli v měsíci 

 
 

Středisko podpořili: 
MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Město Ústí nad Orlicí 
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Kontakt: 
Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice, vedoucí: Božena Vychytilová, tel. 465 522 375, 
731 402 341, dps.ustino@seznam. 
 
 

3.7  Centrum pod st řechou 

3.7.1 Mateřské centrum Mozaika Letohrad 
 

Mateřské centrum 
MOZAIKA je určeno pro 
maminky a tatínky na mateřské 
dovolené, kteří chtějí aktivně 
trávit svůj čas.  

V r. 2010 v něm došlo 
kromě personálních změn také 
k modernizaci našeho centra. 
Na stěnách přibyly pohádkové 
postavy, které nám v centru 
vykouzlila Iveta Kočová. Děti 
se tak můžou na zdech setkat 
s krtečkem, zajícem, ježkem 
nebo veselou myškou.  Pro 
malé návštěvníky jsme 
nakoupili nové hračky. Kluci si 
jistě vyhrají s hasičským autem 
nebo traktorem, holčičky zase nadchne nová velká kuchyňka s lednicí, mikrovlnkou a 
spoustou úložného prostoru.  

V Mateřském centru nechybí ani bazén s kuličkami, houpačka a také dva nové barevné 
válecí pytle. Pro děti, které rády kreslí, je připraven malý stolek, na kterém mohou 
vymalovávat omalovánky. V prostorách herny naleznete také novou nástěnku, na které si 
můžete přečíst všechny informace týkající se centra. Nově od nás každý rodič obdrží malý 
miniprogram, aby měl přehled o měsíčních zajímavých akcích. Fotografie nově vybaveného 
mateřského centra naleznete na www.centrumpodstrechou.rajce.idnes.cz 

V MC MOZAIKA probíhá velmi pestrý program po celý týden. Dopolední blok je 
každý den pevný. V pondělí probíhá pod vedením paní Štěpánkové cvičení na míčích. Úterý a 
středa nabízejí prostor pro volnou hernu. Děti mají k dispozici hračky, které rozvíjejí jejich 
fantazii, motoriku a dovednosti. Ve čtvrtek mohou rodiče navštívit tvořivou dílnu, kde si 
mohou zhotovit řadu zajímavých výrobků a ozdob do svého domova. Pátek je ve znamení 
velmi oblíbených zpívánek, které vedou paní Pavla Zamazalová a Hela Poláčková. Děti 
s rodiči zpívají, tančí a také si mohou něco vyrobit pro radost.  

Vedle pevného programu nabízí také Mateřské centrum řadu zajímavých přednášek, 
besed a akcí, které probíhají ve středečních večerních hodinách. Aktuální program na daný 
měsíc najdete vždy na níže uvedených kontaktech.  

Nabízíme také řadu zájmových kroužků pro děti - výtvarku pro děti základních škol, 
keramiku, paličkování, alternativní kroužek, modeláře, jógu a flétnu, bubnování na djembé 
s Veronikou Stráníkovou a také výtvarku pro předškolní děti s Petrou Novotnou. Kompletní 
seznam kroužků naleznete na www.uo.charita.cz 

       Petra Novotná 
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V roce 2010 jsme v MC uspořádali mnoho akcí, z kterých vybíráme ty největší a 
nejúspěšnější: 

1) Angličtina pro maminky i veřejnost – Kurz angličtiny probíhá po celý školní rok 
2010/2011 a je o něho veliký zájem. MC Mozaika umožnilo maminkám se vzdělávat a 
na jednotlivých lekcích zajistilo hlídání dětí. Angličtina bude pokračovat i ve školním 
roce 2011/2012 

 
       2)    Burza dětského oblečení a potřeb – 2. – 3 .4. 2010, 15. – 16.10. 2010 
            Jarní a podzimní burza se těší velké oblibě veřejnosti a stala se pravidelnou akcí,  
 které MC Mozaika pořádá.  
            Na burze  je k sehnání oblečení velikosti cca do 140 cm, dětskou obuv, knížky, kola, 
 brusle, autosedačky, kočárky a jiné dětské zboží. 
 

3)    Lampiónový průvod – 10. 11. 2010 
     Na lampiónovém průvodu se každoročně schází více a více dětí a rodičů. V roce 2010 
 tuto akci navštívilo téměř 100 
     dětí, které si uspaly svého broučka v zámecké jeskyni. Nechyběla ani pohádka 
 O Šípkové Růžence, která zahájila průvod. Ani v příštím roce tato oblíbená akce 
 nebude zaručeně chybět. 
 

       4)    Výroba adventních věnců   
            Ve dnech 24. – 25. 12. 2010 probíhala v Centru pod střechou výroba adventních 
 věnců. Akce byla pořádána nejen  
            pro maminky, ale také pro veřejnost. Adventní věnce se opravdu povedly a zdobily 
 domácnosti cca 20 lidí, kteří si je přišli vytvořit dle vlastních představ. 
 
 
Mateřské centrum Mozaika získalo 15.000 Kč v soutěži s Nestlé. Od října do prosince 
2010 probíhala na celém území České republiky soutěž s firmou Nestlé. Maminky měly za 
úkol nasbírat co nejvíce bodů za kojeneckou a dětskou výživu od této firmy. Hlavní výhrou 
bylo 15.000 pro mateřské centrum v každém kraji, které dosáhne největšího počtu bodů.  
Díky pilným maminkám výhra 15.000 korun putuje na účet Mateřského centra Mozaika a 
bude použita k modernějšímu vybavení centra. Zároveň každá maminka získala dárkový 
balíček od firmy Nestlé. 
 

 
Statistika: 
V roce 2010 využilo služeb MC Mozaika 90 klientů a 358 návštěvníků jednorázových 

akcí. 
 
Nově v r. 2010: 

V roce 2010 došlo k odkoupení budovy Centra pod střechou od Města Letohrad, takže 
můžeme započít s její nutnou rekonstrukcí. 
 
Středisko podpořili: 
MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Město Letohrad 
Tříkrálová sbírka 2009 
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3.7.2 Nízkoprahové za řízení pro d ěti a mládež Letohrad 
 
O nízkoprahových zařízeních vzniká mezi veřejností mnoho mýtů. Jeden z nich je takový, že 
rodiče sem mohou děti odkládat jako do družiny a děti sem posílají. Jiný zas, že do těchto 
klubů chodí jen „zlobivé děti“ nebo drogově závislí vyměňovat si injekčních stříkačky, a 
proto sem dětem zakazují chodit. Ani jeden názor však není pravdivý. 
 
Nízkoprahové zařízení je sociální službou, která je určena pro děti a mládež ve věku 10 
– 20 z Letohradu a jeho nejbližšího okolí. 
 
Dítě v tomto věku dospívání není ještě zralou osobností 
a dostává se do různých, pro něho životně náročných, 
situací. Někdy je schopno situaci řešit samo. Někdy má 
oporu v rodině. Někdy ale řešení situace nezvládá. Bojí 
se nebo se nechce svěřit osobám blízkým…..A právě 
v tuto chvíli nastupuje nízkoprahové zařízení.  
Děti sem mohou přicházet a za pomoci sociálních 
pracovníků o problému hovořit a aktivně ho začít řešit.  
Nejčastějšími tématy, kterými se zde zabýváme, jsou 
vztahové problémy rodinné, partnerské nebo 
vrstevnické: stresující období přechodu ze základní 
školy na střední a s tím spojená volba školy a přijímací 
řízení, škola a špatný prospěch, neaktivní využívání 
volného času, kouření a alkohol, drogy, bezpečný sex. 
Nabízíme dětem možnost rozhovoru, sociálního a 
právního poradenství nebo doprovodu do nějaké 
instituce či zařízení, ze které mají samy strach. 
Chodí sem i děti, které neřeší žadný aktuální problém. 
Jen se nudí a neví, co si počít s volným časem. Pomáháme jim zde ( formou rozvojových her, 
tvoření, filmového klubu, vzdělávacích kvízů a dalších aktivit ) tento volný čas aktivně trávit. 
Pokud mají zájem, mohou samy (za naší pomoci) zorganizovat jakoukoliv akci (i pro 
veřejnost). 
Další služba, která zde bývá často využívána je doučování.  
Nízkoprahové zařízení je službou bezplatnou a děti nám nemusí sdělovat žádné osobní údaje.  
V roce 2010 využilo služeb NZDM 145 klientů. 
         Eliška Novotná 
Otevřeno máme : 
PO – 13.00 – 19.00 
ÚT-   13.00 – 19.00 
ST – individuální konzultace 
ČT – 13.00 -19.00 
PÁ – 14.00 – 18.00 
 

1) Konference terénní a nízkoprahové programy – 14.-15.1.2010 
Účast na konferenci v Praze konanou ČAS. Na programu byly přednášky týkající se dobré 
praxe a kvality nízkoprahových programů. 
 

2) Sněžný trojboj – 22.1.2010 
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Akce pro veřejnost pořádaná uživateli NZDM. Soutěžilo se v těchto disciplínách – jízda na 
rychlost, slalom, skok a nejkreativnější sněžné vozidlo. 
  
        3)     Den nízkoprahových služeb pardubického kraje – 16.4.2010 
V rámci pracovní skupiny Pražec (nízkoprahy Pardubického kraje) pořádáme v dubnu Den 
nízkoprahových služeb spolu s ostatními nízkoprahovýmí zařízeními po celé České republice. 
Celou akcí hudebně provázel „multitalentový soundsystem“ s názvem CONCRETE 
SAFARI. 
 

4) Týden Země – 19.-23.4.2010 
Výstava EKO výrobků, projekce filmu HOME, nástěnka na třídění odpadu. 
 

5) 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 Mezcal a 
Psiskapsi. 
 
 
Středisko podpořili: 
EU 
Pardubický kraj 
MPSV ČR 
Město Letohrad 
Tříkrálová sbírka 
     
Kontakt: 
Taušlova 714,  561 51  Letohrad, vedoucí NZDM: Mgr. Eliška Novotná, vedoucí MC 
Mozaika: Mgr. Petra Novotná, tel. 731 402 336, e-mail: podstrechou@seznam.cz 
  
 
Čajovna Pod střechou 
 
V příjemném prostředí čajovny nabízíme vedle dobrých čajů také doprovodný program 
v podobě besed, sportovních klání, výstav apod. Otevřeno je každý pátek od 18 do 22 hod.  
Provoz čajovny byl po prázdninách opět zahájen 17.9.2010 turnajem v pexesu. 
Tuto sezónu jsme se rozhodli pořádat turnaj ve hře pravidelně každý měsíc. V říjnu turnaj 
v šipkách, dále  proběhly turnaje ve stolních hrách Pentag a Ubong, turnaj v kuželkách, 
v piškvorkách, ve skládání puzzle ve hře Heckmek ,ve stolním tenisu a stolním fotbalu. 
Opět nás navštívila paní Elena Janovská, tentokrát s ochutnávkou špičkových zelených čajů. 
Dále proběhlo kouzelnické vystoupení bratrů Lorencových, Patrik Jandejsek předvedl 
vystoupení s obručemi, hrálo se na bubny djembé s muzikoterapeutkou Veronikou 
Stráníkovou a nechyběly ani cestopisné přednášky.  
                                                                       Irena Moravcová 
 

 
Nově v r. 2010: 
Jednání s firmou Mindok o zapůjčení stolních her a příprava na založení Herního klubu. 
 
Statistika: 
Do čajovny chodí cca 15 stálých návštěvníků, na akce cca 30-40 lidí. 
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3.7.3 Volno časové aktivity pro d ěti a mládež 
 

Nabízíme mimoškolní aktivity pro neorganizované děti z Letohradu a okolních obcí. 
Volnočasové aktivity jsou uskutečňovány formou zájmových kroužků, které vedou buď 
zaměstnanci nebo externí pracovníci. V roce 2010 jsme nabídli tyto zájmové kroužky: 
Keramika pro děti , Modeláři, Výtvarná činnost, Alternativní kroužek, Paličkování, 
Bubnování na Djembe, Hra na flétnu.  Služeb těchto zájmových činností využilo 255 osob. 

 
 

Příměstský tábor v Letohradě 
    Pestrý prázdninový program plný her, 
tvoření, výletů, zážitků a dobrodružství. Jedná 
se o tábor, který se svým obsahem nijak neliší 
od pobytového tábora. Rozdíl je pouze v tom, 
že  se koná přímo ve městě a děti po programu, 
který je od 7:00 do 16:00 h. odcházejí domů.  
     V r. 2010 jsme s dětmi prožili čtyři týdny 
plné zábavy. Stali jsme se piráty, putovali za 
mumií, stavěli jsme osady a zdárně jsme se 
dostali přes nepřátelské území plné vojáků. 
  
     Během čtyř  týdnů tábora se u nás  
vystřídalo na 114 dětí z Letohradu a blízkého 
okolí. Ohlasy rodičů i dětí byly velmi pozitivní, 
protože se nemusí bát svěřit nám své děti 
v čase, kdy se o ně nemohou postarat. 
 
Středisko podpořili: 
MŠMT 
Tříkrálová sbírka 
        
 

3.7.4 Vzdělávací program pro osoby znevýhodn ěné 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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3.8  Rodinné centrum Kopretina Sloupnice  
 

     Rodinné centrum Kopretina ve Sloupnici má za sebou šestý rok své činnosti. 
Každé úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin se zde scházejí maminky s dětmi do 5 let. Děti si hrají, 
společně s maminkami vyrábějí, zpívají, tancují. V rámci dopoledního centra mají možnost 
zúčastnit se výuky angličtiny formou písniček a her. 
     V pátek od 14.30 do 18.00 zde probíhá výtvarný a keramický kroužek, kterého se účastní 
děti předškolního a školního věku. Děti jsou rozděleny do dvou skupin po 8 – 10 dětech. Od 
18 hodin mají možnost zúčastnit se klubu, kde si třeba jen povídají, hrají společenské hry, 
šipky, stolní fotbal, využívají internet. 
     Od října 2010 jsme zahájili činnost tanečního kroužku. Skupinu předškolních dětí 
navštěvuje 10 holčiček a druhou skupinu 8 dětí tvoří děvčata od 1 do 4 třídy. 

     Kromě tohoto pravidelného programu pořádá RC i jednorázové akce jako přednášky, 
besedy, karneval, výlety, opékání, vánoční jarmark a o letních prázdninách příměstský 
tábor. 
           
 
Některé z akcí pro veřejnost:  
 

Dětský karneval – 17.3. 2010 
Karneval se i letos konal v restauraci U 
labutě. Zúčastnilo se ho téměř 80 
dospělých a dětí. Děti soutěžily, 
tancovaly a opět byla připravená bohatá 
tombola. 
 
Zdravé přebalování, ekologická 
domácnost – 8.4., 25.5., 23.11. 2010 
RC Kopretina v roce 2010 celkem 3krát 
navštívila p. Otrubová s přednáškou o 
zdravém přebalování a ekologické domácnosti. Na každou přednášku si připravila vždy něco 
nového (dřevené hračky, ekologické výroby pro domácnost, ekologické tašky, atd.). Veškeré 
zboží bylo možné si ihned zakoupit. Přednášek se zúčastnilo vždy alespoň 7 maminek. RC 
Kopretina hodlá ve spolupráci pokračovat i v roce 2011. 
 
Vánoční jarmark – 29.11. 2010 
RC Kopretina, Mateřská škola a Základní škola v Horní Sloupnici i letos uspořádaly vánoční 
jarmark. Jarmark se konal už v listopadu, aby si účastníci mohli v dostatečném předstihu 
nakoupit vánoční výzdobu. Začínalo se zpíváním kolek u betléma a poté se všichni přesunuli 
do restaurace U labutě, kde se prodávaly výrobky RC, MŠ a ZŠ. 
S organizací pomáhaly i maminky, které RC navštěvují. 
 
Statistika: 
Služeb RC využilo loni 52 klientů a 336 na jednorázových akcích. 
 
Nově v r. 2010: 
Do programu RC jsme zařadili novou aktivitu - taneční kroužek pro předškolní a školní děti.  
Chystáme se také rozšířit své služby o středeční „Odpolední kávičku pro maminky s dětmi“ – 
pro maminky v zaměstnání. 
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Středisko podpořili: 
MPSV ČR 
Pardubický kraj 
Tříkrálová sbírka 
Obec Sloupnice 

 
Kontakt: 

Horní Sloupnice 326, vedoucí: Radka Leksová,  
Tel. 731 604 601, e-mail: leksova.radka@orlicko.cz 
 
 

 

3.9  Adopce na dálku 
Charitní projekt „Adopce na dálku“ je zaměřen na pomoc dětem z chudých zemí (Uganda, 
Haiti, Indie atd.). Je založen na tom, že konkrétní dárce poskytne konkrétnímu dítěti určitou 
částku na jeho vzdělání. V případě indických dětí se platí 5.000 Kč ročně a z této částky je 
dítěti hrazeno školné, školní pomůcky,  školní brašna a uniforma, strava, základní zdravotní 
péče a  tábor. 
 

Řada rodin nebo jednotlivců má indické děti „adoptovány“ soukromě. Naše Oblastní charita  
zajišťovala v r. 2010 v Letohradě adopci  osmi dětí, a to v těsné spolupráci s letohradskou 
farností. Každoročně probíhá v letohradských kostelech sbírka na tento účel. 
 

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. 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.   Vedle 
individuální podpory dětí poslala naše OCH 7.676,- Kč  na stavbu školy. 
V roce 2010 bylo do projektu, který koordinuje Diecézní charita Hradec Králové, nově 
zapojeno 429 dětí a celkově podpořeno 3.019 indických dětí. Projekt je naprosto průhledný, 
protože Charita spolupracuje s důvěryhodnými partnery. Dárce (adoptivní rodič) má osobní 
údaje dítěte včetně jeho fotografie a koordinátor projektu udržuje kontakt s oběma stranami. 
 

Kontakt: 
Letohrad, Na Kopečku 356,  tel. 465 621 281.  
 

 

3.10  Prodejna papírnictví 
 

Charitní prodejna papírnictví byla otevřena v září 2009. 
Kromě tradičního papírenského sortimentu, 
kancelářských a školních potřeb, nabízíme také materiál 
pro kreativní tvoření,  drobné hračky a hry, sezónní 
zboží atd. 
 

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

 
 
 

3.11 Sociální šatník  
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 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: 
746 uspokojených klientů 
3.627 vydaných kusů ošacení 
 
Kontakt: 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, tel. 465 621 281 
 

 
 

3.12 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, redakcemi městských zpravodajů atd. 
 
Sociální šatník - ošacení ze dvou sezónních i měsíčních sbírek 
přijímaly 3 dobrovolnice  každou první středu v měsíci (celkem cca 
110 h/rok). Na dvou sezónních sbírkách se podílelo cca 6 
dobrovolnic (celkem cca 42 h/rok) 
 
Charitní ples – na přípravě občerstvení, cukroví, tomboly, výzdobě sálu se podílelo cca 20 
dobrovolníků (celkem cca 60 h/rok) 
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Svatováclavská pouť – na přípravě programu a občerstvení se podílelo cca 10 dobrovolníků 
v celkovém počtu 30 odpracovaných hodin za rok. 
 
MC Mozaika – při přípravě programu a při jednorázových akcích pomáhalo 8 dobrovolníků, 
kteří odpracovali celkem 264 h/rok 
 
RC Kopretina – při přípravě programu pomáhaly dvě dobrovolnice, které odpracovaly 50 
hodin/rok. 
 
DPS – jeden dobrovolník pomáhal s odklízením sněhu v zimě a odpracoval tak 60 h/rok. 
 
Tříkrálová sbírka – Naše OCH organizuje Tříkrálovou sbírku v  orlickoústeckém regionu, 
který každoročně patří k těm lokalitám v celé diecézi, kde se vybírají nejvyšší částky. To je 

možné právě díky dobrovolníkům, kteří se 
sbírkou organizačně pomáhají. 
Oblastní charita pořádá Tříkrálovou sbírku od 
samého začátku, tedy od roku 2001. Koledníci 
přinášejí do domovů přání štěstí a zdraví, a 
dávají lidem také možnost přispět na pomoc 
potřebným.. 
Na organizaci této akce se v r. 2010 podílelo 
423 dobrovolníků (počet skupinek), kteří dělali 
vedoucí cca 1.200 koledujícím dětem. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2010 byl použit na 
tyto charitní projekty: 

- provozní náklady občanské poradny 
- provozní náklady charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby a pečovatelské služby 

v DPS 
- provozní náklady Centra pod střechou Letohrad a Rodinného centra Sloupnice 
- provozní náklady na osobní asistenci a  půjčovnu kompenzačních pomůcek 
- fond na rozvoj a rozšíření charitních projektů 
- 10 % na zahraniční humanitární pomoc (7 % na postižené zemětřesením v Haiti, 3 % 

na postižené povodněmi v Indii) 
-  

Firemní dobrovolnictví 
Firemní dobrovolnictví je založeno na tom, že některé 
organizace poskytují svým zaměstnancům volno na 
dobrovolnou činnost. Zaměstnanci komerčních firem 
dávají ve prospěch neziskových organizací své  
schopnosti, čas nebo manuální zručnost. Speciální 
internetový portál „Fóra dárců“ pak požadavky 
neziskových organizací a nabídku dobrovolníků 
propojuje. 
23. září jsme udělali s firemním dobrovolnictvím první, 
a velmi pozitivní, zkušenost.  Až z Prahy k nám přijelo 
pět zaměstnanců ČSOB,  kteří nám pomohli vymalovat 
chodbu v Domě pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí nad 
Orlicí. Dům pokojného stáří se rozjasnil žlutou, 
meruňkovou a pastelově fialovou barvou, takže mnozí 
místní obyvatelé nevěřili vlastním očím. 



 23 

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010                částka   skupinek 

Albrechtice 8 658,00    3 

Brandýs nad Orlicí 64 584,00    12 

Byst řec 25 129,00    6 

Čenkovice 4 030,00    1 

Česká Třebová  329 386,00    56 

České Libchavy 16 290,00    8 

Dolní Čermná 32 076,00    8 

Dolní Dobrou č 72 034,00    15 

Hnátnice 19 975,00    7 

Horní Čermná 29 073,00    9 

Horní He řmanice 24 564,00    3 

Horní Sloupnice 34 476,00    12 

Choceň 161 816,00    36 

Jablonné nad Orlicí 66 676,00    23 

Jamné nad Orlicí 15 536,00    5,00 

Klášterec n.O. 10 469,00    2 

Králíky 55 203,00    13 

Kunvald 11 636,00    2 

Lanškroun  109 656,00    24 

Letohrad   159 301,00    38 

Lichkov 8 334,00    4 

Líšnice 19 447,00    4 

Lukavice   41 545,00    11 

Mistrovice 26 340,00    5 

Mladkov 12 626,00    5 

Nekoř 43 265,00    7 

Orli čky 7 200,00    1 

Ostrov 12 070,00    2 

Pastviny 10 696,00    3 

Petrovice 7 532,00    2 

Písečná 18 736,00    6 

Rudoltice 18 070,00    6 

Sobkovice    6 689,00    1 

Sopotnice  14 284,00    4 

Šedivec 11 590,00    2 

Těchonín 3 000,00    1 

Ústí nad Orlicí 168 240,00    43 

Verměřovice 9 868,00    3 

Vysoké Mýto 105 293,00    19 

Žamberk 40 000,00    6 

Žichlínek 23 214,00    4 

Česká Rybná                          3 677,00                   1 
CELKEM :                   1 862 284,00               423 
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4. Další aktivity 
 
  

4.1 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 benefice 
Oblastní charita pořádá různé kulturní a benefiční akce (charitní ples, koncerty, výstavy), 
které podporují činnost organizace, a dovolí tak zkvalitňovat a rozšiřovat služby 
jednotlivých středisek. Zároveň pomáhají zvyšovat kulturní povědomí občanů. 
 

4.3 Humanitární sbírky 
 Toto středisko je připraveno v případě nouze nebo nenadálých situací pružně reagovat na 
potřeby pomoci (povodně, živelné katastrofy, pomoc chudým zemím atd.) 
 
 
 
 

5. Akce a události za rok 2010 
 

6. února  - 14. charitní ples 
  Ples s bohatou tombolou a výbornou kuchyní organizovala OCH již počtrnácté, 
opět  za přispění řady dobrovolníků. Výtěžek byl tentokrát použit na činnost a rozvoj Centra 
pod střechou v Letohradě. 
 
20. března  – organizace divadelního představení Moravské pašije v podání Teátru Víti 

Marčíka 
 
14. dubna - setkání asistentů Tříkrálové sbírky 

 Tříkrálovou sbírkou organizujeme v celém 
orlickoústeckém regionu a vybrali jsme nejvyšší částku 
v Královéhradecké diecézi. To vše je možné jen díky 
našim asistentům,  kteří sbírku koordinují v místě svého 
bydliště, a kterých máme kolem 45ti.  Bez nich by sbírka 
nemohla být vůbec uskutečněna. Asistenti si shánějí 
koledníky a vedoucí skupinek, předávají jim materiály, se 
kterými tři králové chodí, pečetí pokladničky, domlouvají 
území, na kterém se bude koledovat a jsou jim k dispozici. 
Často chodí sami jako vedoucí skupinky. To vše ve svém 

volném čase. Jako malou formu poděkování za jejich obětavost a ochotu připravujeme 
každoročně setkání s nimi.  
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29. dubna - setkání zaměstnanců Oblastní charity 
V příjemném prostředí přírodního areálu Ostrov v Letohradě-Orlici se sešlo kolem 80 
zaměstnanců ke společné večeři, zábavě i společenským hrám. 
 

srpen  - Pomoc postiženým povodněmi  
Začátkem srpna postihy severní Čechy rozsáhlé povodně. Do pomoci se ihned zapojila 
řada Charit a Charita ČR vyhlásila veřejnou sbírku. Naše OCH vyhodnotila jako 
nejúčinnější finanční pomoc. Proto jsme ze svých zdrojů uvolnili částku 40.000,- Kč a 
požádali jsme o spolupráci také okolní farnosti.  Za pomoci farností: Bystřec, Dolní 
Čermná, Dolní Dobrouč, Horní Heřmanice, Horní Sloupnice, Choceň, Jablonné nad 
Orlicí, Králíky, Kunvald, Letohrad, Nekoř, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a Žamberk se 
podařilo vybrat 296.786,- Kč. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tak včetně vlastního 
příspěvku a darů, doručených na středisko OCH v Letohradě, zaslala na konto veřejné 
sbírky Charity ČR celkovou částku 343.186,- Kč. Peníze putovaly přímo k postiženým 
lidem, kterým byly rozdělovány na základě sociálního šetření. Potřebné vytipovávali 
starostové a faráři postižených obcí a jednalo se zejména o seniory, občany se zdravotním 
postižením a rodiny s dětmi.  
 

28. září - Svatováclavská slavnost  - u příležitosti Dne charity jsme se podíleli na 
organizaci VIII. Svatováclavské pouti v Letohradě. 

 
30. září -  účast na Veletrhu sociálních služeb v Ústí nad Orlicí 
  -  organizace Regionálního setkání poskytovatelů sociálních služeb 
Pardubického kraje v Lanškrouně. Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Českou asociací 
pečovatelské služby a s Pardubickým krajem, pod záštitou senátorky Ludmily Millerové. 
V programu vystoupil mj. PhDr. Miloslav Macela, který informoval o připravované novele 
zákona o sociálních službách.  
  -  za účasti ministra práce a sociálních věcí 
Ing. Drábka, senátorky Ing. Müllerové,  radních města 
Lanškroun a dalších hostí byl poklepán základní kámen 
ke stavbě charitního Centra sociálních služeb 
v Lanškrouně.  Základním posláním novostavby se stane 
poskytování služby „Domu na půl cesty“ pro osoby, které 
po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy nebo 
pěstounskou péči a nemají kam jít.  V objektu 
předpokládáme umístit také pečovatelskou službu a 
půjčovnu kompenzačních pomůcek. 
 

říjen   - Instalace fotovoltaické 
elektrárny. Firma vybraná výběrovým řízením 
nainstalovala 22 fotovoltaických panelů na 
střechu budovy Oblastní charity v Ústí n.O., 17. 
listopadu 69. Elektrárna byla uvedena do 
provozu 29.11.2010. Tento projekt byl zčásti 
financován EU prostřednictvím Operačního 
programu Životní prostředí. 
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6. 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.charita.cz 
 
 
Správní středisko 
Bc. Štefan Čanda - ředitel 
Bohumila Šťovíčková – hlavní ekonomka 
Ing. Marie Malá – admin. pracovnice 
Hana Hybšová - účetní 
Vlasta Motyčková - mzdová účetní 
Olga Tomková – adm. pracovnice 
Alena Kalousová - projektová manažerka 
Daniela Dorčincová, DiS – sociální pracovnice 
Bc. Václav Neruda, DiS – sociální pracovník 
Bc. Iva Marková – PR, koordinátor  dobrovolníků 
Petr Kaplan – technický pracovník 
 
 
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba a 
Domácí hospicová péče (CHOPS a DHP) 
Letohrad 
vedoucí sestra: Helena Jurenková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 621 281, 731 402 338 
e-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz 
 
 
CHOPS a DHP Lanškroun 
vedoucí sestra: Michaela Šilarová 
Nám. A. Jiráska 2, 563 01  Lanškroun 
tel.: 465 324 461, 731 402 339 
e-mail: silarova.michaela@orlicko.cz 
 
 
CHOPS a DHP Ústí nad Orlicí 
vrchní sestra: Petra Kaplanová 
17. listopadu 69, 562 01  Ústí nad Orlicí 
tel.+fax: 465 524 715, 731 402 322, 731 402 340 
e-mail: kaplanova.petra@seznam.cz 
 
CHOPS a DHP Česká Třebová 
zástupce vrch. sestry: Dana Tajstrová 
Pernerovo nám. 579, 560 02  Česká Třebová 
tel.: 731 402 330 
 
CHOPS a DHP Choceň 
zástupce vrch. sestry: Pavla Pražáková 
sídlo v Domě s pečovatelskou službou 
565 01  Choceň 
tel.: 731 402 332 
 

Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek  
vedoucí: Olga Tomková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 621 281, 731 598 830 
e-mail: tomkova.olina@orlicko.cz 
 
 
Osobní asistence 
Vedoucí: Mgr. Marta Okrouhlická 
17. listopadu 69, 562 01  Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 520 520, 733 676 639 
e-mail: majvaldova.marta@orlicko.cz 
 
 
Občanská poradna v Ústí nad Orlicí 
vedoucí: Ing. Marcela Náhlíková 
17. listopadu 69, 562 01  Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 520 520 
e-mail: poradna@orlicko.cz 
 
 
Centrum pod střechou 
vedoucí: Mgr. Eliška Novotná 
Taušlova 714, 561 51  Letohrad 
tel.: 731 402 336 
e-mail: podstrechou@seznam.cz 
 
 
Denní stacionář a Dům pokojného stáří sv. 
Kryštofa  
vedoucí: Božena Vychytilová 
Sokolská 68,  562 04  Ústí nad Orlicí 
tel.: 465 522 375, 731 402 341 
e-mail: dps.ustino@seznam.cz 
Rodinné centrum Kopretina  
vedoucí: Radka Leksová 
565 53  Horní Sloupnice 270 
tel.:  731 604 601 
leksova.radka@orlicko.cz 
 
 
Regionální dobrovolnické centrum 
koordinátorka: Iva Marková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 621 281 
markova.iva@orlicko.cz 
 
 
Prodejna papírnictví 
vedoucí: Lenka Šťovíčková 
Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 
tel.: 465 620 247 
papirnictvi@orlicko.cz 
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7. Finanční zpráva 
 
   Objem nákladů v členění na hlavní a vedlejší činnost v tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přehled výnosů v členění podle zdrojů v tis. Kč 
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Náklady a výnosy jednotlivých středisek 
Náklady a výnosy CHOPS 

Materiál a energie 1 384 541 Tržby za služby 14 524 796 
Opravy  316 740 Půjčovné za pomůcky   
Služby 514 270 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 7 781 740 Ostatní výnosy 175 501 
Pojištění a ost. soc. nákl. 2 603 495 Přijaté dary 34 799 
Ostatní 537 417 Dotace 635 721 
Odpisy 235 998 Zúčtování fondů 166 506 

Náklady celkem 13 374 201  Výnosy celkem 15 537 323  
Náklady a výnosy DS p ři DPS 

Materiál a energie 75 110 Tržby za služby 91 041 
Opravy  16 340 Půjčovné za pomůcky   
Služby 19 960 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 256 440 Ostatní výnosy   
Pojištění a ost. soc. nákl. 88 468 Přijaté dary   
Ostatní 8 993 Dotace 323 796 
Odpisy 35 814 Zúčtování fondů 30 455 

Náklady celkem 501 125  Výnosy celkem 445 292  
Náklady a výnosy PS p ři DPS 

Materiál a energie 140 200 Tržby za služby 125 328 
Opravy  41 102 Půjčovné za pomůcky   
Služby 48 652 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 620 863 Ostatní výnosy 12 535 
Pojištění a ost. soc. nákl. 268 612 Přijaté dary 764 
Ostatní 3 279 Dotace 701 204 
Odpisy 93 430 Zúčtování fondů 52 307 

Náklady celkem 1 216 138 Výnosy celkem 892 138 
Náklady a výnosy mate řského centra Mozaika 

Materiál a energie 113 290 Tržby za služby 37 569 
Opravy  8 712 Půjčovné za pomůcky   
Služby 32 637 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 297 634 Ostatní výnosy 1 558 
Pojištění a ost. soc. nákl. 99 509 Přijaté dary   
Ostatní 9 330 Dotace 269 000 
Odpisy 25 524 Zúčtování fondů 89 143 

Náklady celkem 586 636  Výnosy celkem 397 270  
Náklady a výnosy NZDM + p říměstský tábor 

Materiál a energie 160 475 Tržby za služby 88 412 
Opravy  33 007 Půjčovné za pomůcky   
Služby 59 631 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 459 525 Ostatní výnosy 0 
Pojištění a ost. soc. nákl. 151 999 Přijaté dary 56 838 
Ostatní 24 283 Dotace 719 911 
Odpisy 24 114 Zúčtování fondů 30 420 

Náklady celkem 913 034  Výnosy celkem 895 581  
Náklady a výnosy mate řského centra Kopretina Sloupnice 

Materiál a energie 25 071 Tržby za služby 48 673 
Opravy  1 486 Půjčovné za pomůcky   
Služby 33 159 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 175 972 Ostatní výnosy 1 662 
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Pojištění a ost. soc. nákl. 52 374 Přijaté dary 4 000 
Ostatní 7 225 Dotace 170 531 
Odpisy 2 246 Zúčtování fondů 46 276 

Náklady celkem 297 533  Výnosy celkem 271 142  
    
    

Náklady a výnosy RPKP 
Materiál a energie 259 687 Tržby za služby   
Opravy  21 113 Půjčovné za pomůcky 1 176 104 
Služby 36 320 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 403 288 Ostatní výnosy 19 008 
Pojištění a ost. soc. nákl. 148 065 Přijaté dary 20 020 
Ostatní 803 Dotace 55 960 
Odpisy 62 247 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 931 523  Výnosy celkem 1 271 092  
Náklady a výnosy OA 

Materiál a energie 21 961 Tržby za služby 803 512 
Opravy  9 179 Půjčovné za pomůcky   
Služby 39 985 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 1 279 836 Ostatní výnosy   
Pojištění a ost. soc. nákl. 482 984 Přijaté dary   
Ostatní 27 206 Dotace 821 000 
Odpisy 13 062 Zúčtování fondů 59 382 

Náklady celkem 1 874 213  Výnosy celkem 1 683 894  
Náklady a výnosy OP 

Materiál a energie 37 235 Tržby za služby   
Opravy  7 834 Půjčovné za pomůcky   
Služby 75 651 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 377 885 Ostatní výnosy 13 500 
Pojištění a ost. soc. nákl. 132 623 Přijaté dary   
Ostatní 22 760 Dotace 491 000 
Odpisy 10 443 Zúčtování fondů 96 170 

Náklady celkem 664 431  Výnosy celkem 600 670  
Náklady a výnosy PROD LET, UO, čajovna 

Materiál a energie 27 618 Tržby za služby 11 553 
Opravy  26 647 Půjčovné za pomůcky   
Zboží 838 824 Tržby z prodejen a čajovny 1 301 065 
Mzdové náklady 421 935 Ostatní výnosy 253 356 
Pojištění a ost. soc. nákl. 127 555 Přijaté dary   
Ostatní, služby 31 944 Dotace   
Odpisy 41 603 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 1 516 126  Výnosy celkem 1 565 974  
Náklady a výnosy šatník Kostelec 

Materiál a energie 15 762 Tržby za služby   
Opravy  96 Půjčovné za pomůcky   
Služby 795 Tržby z prodejen a čajovny   
Mzdové náklady 78 416 Ostatní výnosy 62 037 
Pojištění a ost. soc. nákl. 19 654 Přijaté dary 24 914 
Ostatní 707 Dotace   
Odpisy 188 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 115 618  Výnosy celkem 86 951  



 30 

5669

1660

559

17807

3905

úhrada závazků poskytnuté zálohy
DPH mzdy, odvody
ostatní

328

4188

18409

505

557

468

0

4974

Dary Dotace
Tržby Nájemné
přijaté zálohy DPH
Tržby z prodeje majetku ostatní

 Příjmy      Výdaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hodnocení ekonomiky 

 
Hodnocení základních údajů z účetní uzávěrky 
 
Organizace je za rok 2010 v zisku. Oproti roku 2009 jsou větší tržby od zdravotních pojišťoven a větší 
tržby v maloobchodě. 
 
 

Stav a pohyb majetku 
 
V letošním roce jsme pořídili za podpory z  Operačního programu Životní prostředí  
fotovoltaickou elektrárnu na střeše naší budovy v Ústí nad Orlicí v hodnotě 408 tis. 
V Letohradě jsme koupili budovu v Taušlově ulici, kde jsme byli doposud v pronájmu 
v pořizovací hodnotě 1 346. Z majetku se vyřadil již nefunkční drobný majetek v pořizovací 
ceně 458 tis. Kč. 
 
 

Vývoj a kone čný stav fond ů (v tis. K č) 
 
Stav fondů k 1.1.2010 755 
přírůstek fondů 2801 
úbytek fondů 2473 
stav fondů k 31.12.2009 1083 
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Finanční rozvaha 
                
výčet položek podle  ROZVAHA (Bilance)       

vyhlášky č. 504/2002 Sb.     
    k 31.12.2010   

Název, sídlo, právní forma a předmět 
činnosti účetní jednotky 

    (v tisících Kč)   Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
            Na Kopečku 356 
    IČ   561 51 Letohrad 
    44468920    

            
ošetřovatelská a pečovatelská 

služba 
             
                
        

AKTIVA Číslo 
řádku 

K 1.1.2010 K 31.12.2010 

A. Dlouhodobý majetek celkem  Sou čet ř. 2+10+21+29 1 16449 17605 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  Sou čet ř. 3 až 9 2 16   

    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  3     
    2. Software 4     
    3. Ocenitelná práva 5     
    4. Drobný dlouhodobý nehmotný  majetek    6 16   
    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný  majetek    7     

    6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8     
    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9     

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Sou čet ř. 11 až 20 10 31461 33640 
    1. Pozemky 11 66 107 
    2. Umělecká díla, předměty a sbírky  12     
    3. Stavby  13 22741 24206 
    4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí                      14 5134 5502 

    5. Pěstitelské celky trvalých porostů  15     
    6. Základní stádo a tažná zvířata  16     

    7. Drobný dlouhodobý hmotný  majetek    17 3161 3098 
    8. Ostatní dlouhodobý hmotný  majetek    18     
    9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 19 359 727 
  10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek  20     

III. Dlouhodobý finan ční majetek celkem                       Součet ř. 22 až 28 21     
    1. Podíly v ovládaných a řízených osobách  22     
    2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem                                             23     
    3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                                              24     

    4. Půjčky organizačním složkám  25     
    5. Ostatní dlouhodobé půjčky   26     

    6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek  27     
    7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28     

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Sou čet ř. 30 až 40 29 -15028 -16035 
    1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 30     
    2. Oprávky k softwaru 31     
    3. Oprávky k ocenitelným právům 32     
    4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 33 -16   
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    5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 34     
    6. Oprávky ke stavbám 35 -7654 -8500 

    7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 36 -4197 -4437 

    8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 37     
    9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 38     
   10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku  39 -3161 -3098 
   11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40     

  
Číslo 
řádku 

K 1.1.2010 K 31.12.2010 

B.   Krátkodobý majetek celkem                                   Součet ř. 42+52+72+81  41 16165 17637 
I. Zásoby celkem  Součet ř. 43 až 51 42 575 358 

    1. Materiál na skladě      43 19 16 
    2   Materiál na cestě                44     
    3. Nedokončená výroba           45     

    4. Polotovary vlastní výroby           46     
    5. Výrobky 47     

    6. Zvířata                                                        48     
    7. Zboží na skladě a v prodejnách           49 283 342 
    8. Zboží na cestě    50     
    9. Poskytnuté zálohy na zásoby    51 273   

II. Pohledávky celkem                                                        Součet ř. 53 až 71 52 1762 4762 
     1. Odběratelé 53 1571 3377 

     2. Směnky k inkasu 54     
     3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 55     

     4. Poskytnuté provozní zálohy 56   541 
     5. Ostatní pohledávky 57 67 811 
     6. Pohledávky za zaměstnanci                                                                            58 32   

     7. Pohledávky za  institucemi soc. zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 59     

     8. Daň z příjmů                                                                                  60     
     9. Ostatní přímé daně                                                                        61     
    10. Daň z přidané hodnoty                                                                  62     
    11. Ostatní daně a poplatky                                                                 63     

    12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 64     

    13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. 
samospráv. celků                           65     

    14. Pohledávky za účastníky sdružení                                                       66     
    15. Pohledávky  z pevných terminovaných operací            67     
    16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů                                                                           68     

    17. Jiné pohledávky                                                    69 92 19 
    18. Dohadné účty aktivní 70   14 

    19. Opravná položka k pohledávkám                                                  71     
III. Krátkodobý finan ční majetek celkem  Sou čet ř. 73 až 80 72 12655 12450 
     1. Pokladna    73 158 110 

     2. Ceniny    74 51 17 

     3. Účty v bankách      75 12446 12323 

     4. Majetkové cenné papíry k obchodování 76     

     5. Dluhové cenné papíry k obchodování                                                         77     
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     6. Ostatní cenné papíry 78     

     7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                                                      79     

     8. Peníze na cestě 80     
IV. Jiná aktiva celkem   Součet ř. 82 až 84  81 1173 67 

     1. Náklady příštích období   82 51 53 

     2. Příjmy příštích období                                                                     83 1122 14 

     3. Kursové rozdíly aktivní                                                                  84     

AKTIVA CELKEM ř. 1+41  85 32614 35242 

PASIVA Číslo 
řádku K 1.1.2010 K 31.12.2010 

A.      Vlastní zdroje celkem                                                    Součet ř. 87 + 91                86 30864 32864 
I. Jmění celkem                                                                 Součet ř. 88 až 90 87 27763 28131 

     1. Vlastní jmění                                          88 27008 27048 

     2. Fondy                                                                  89 755 1083 

     3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 90     
II. Výsledek hospoda ření celkem  Sou čet ř. 92 až 94 91 3101 4733 

     1. Účet výsledku hospodaření                                                                   92   1631 

     2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 93 345   

     3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let                                94 2756 3102 
B.        Cizí zdroje celkem Sou čet ř. 96+98+106+130 95 1750 2378 

I. Rezervy celkem  ř. 97 96     

     1. Rezervy                                                                                                      97     
II. Dlouhodobé závazky celkem   Sou čet ř. 99 až 105 98     

     1. Dlouhodobé bankovní úvěry 99     

     2. Emitované dluhopisy 100     

     3. Závazky z pronájmu                                                                          101     

     4. Přijaté dlouhodobé zálohy                                                                 102     

     5. Dlouhodobé směnky k úhradě                                                           103     

     6. Dohadné účty pasivní 104     

     7. Ostatní dlouhodobé závazky                                                            105     
III. Krátkodobé závazky celkem                                   Součet ř. 107 až 129              106 1412 1812 

     1. Dodavatelé 107 35 287 

     2. Směnky k úhradě 108     

     3. Přijaté zálohy 109   125 

     4. Ostatní závazky 110 2   

     5. Zaměstnanci 111 788 725 

     6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům                   112     

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

113 413 406 

     8. Daň z příjmů                                                                                       114     

     9. Ostatní přímé daně                                                                             115 64 58 

   10. Daň z přidané hodnoty                                                                       116 47 139 

   11. Ostatní daně a poplatky                                                                     117     

   12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118     

   13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných 
celků                                     

119 11 35 

   14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 120     

   15. Závazky k účastníkům sdružení                                                                      121     
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   16. Závazky z pevných termínových operací 122     

   17. Jiné závazky                                                                                      123 2 14 

   18. Krátkodobé  bankovní úvěry                                                              124     

   19. Eskontní  úvěry                                                            125     

   20. Emitované krátkodobé dluhopisy 126     

   21. Vlastní dluhopisy 127     

   22.  Dohadné účty pasivní                                                                     128 50 23 

   23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci                129     
IV. Jiná pasiva celkem                                                   Součet ř. 131 až 133 130 338 566 

     1. Výdaje příštích období                                                                       131 251 529 
     2. Výnosy příštích období                                                                      132 87 37 
     3. Kursové rozdíly pasivní                                                                     133     

PASIVA  CELKEM ř.  86 + 95  134 32614 35242 

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

                                                                                        osoby:                                odpovědné za  

                                                                                                                                  sestavení: 

                                                                                  Bc. Štefan Čanda                              Bc. Štefan Čanda               20.6.2011 

                                                                                                                                                               Telefon:   
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Výkaz zisku a ztráty 
 

                    
Výčet položek podle Výkaz zisku a ztráty         
vyhlášky č. 504/2002 Sb.       

      ke dni 31. 12. 2010   

Název, sídlo, právní 
forma a předmět účetní 

jednotky     
    (v tisících Kč) Oblastní charita     
      Ústí nad Orlicí   
      IČ   Na Kopečku 356 

  

  
      44468920   561 51 Letohrad     
            ošetřovatelská      
            a pečovatelská péče     
                    
        Činnosti Činnosti 

    
Číslo 
řádku hlavní hospodářská celkem 

A. Náklady 1         
I.  Spot řebované nákupy celkem 2 1989 1160 3149 

     1. Spotřeba materiálu 3 1577 275 1852 
     2. Spotřeba energie 4 412 30 442 
     3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5       
     4. Prodané zboží 6   855 855 

II. Služby celkem 7 1416 90 1506 
     5. Opravy a udržování 8 477 23 500 
     6. Cestovné 9 57 1 58 
     7. Náklady na reprezentaci 10 13   13 

     8. Ostatní služby 11 869 66 935 
III. Osobní náklady celkem 12 15545 991 16536 

     9. Mzdové náklady 13 11408 745 12153 
   10. Zákonné sociální pojištění 14 3770 229 3999 
   11. Ostatní sociální pojištění  15 12   12 
   12. Zákonné sociální náklady 16       
   13. Ostatní sociální náklady 17 355 17 372 

IV.  Daně a poplatky celkem 18 53   53 
    14. Daň silniční 19 39   39 
    15. Daň z nemovitostí 20 2   2 
    16. Ostatní daně a poplatky 21 12   12 

V. Ostatní náklady celkem 22 385 3 388 
   17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23       
   18. Ostatní pokuty a penále 24 1   1 
   19. Odpis nedobytné pohledávky 25       

   20. Úroky 26       
   21. Kursové ztráty 27       

   22. Dary 28 6 3 9 
   23. Manka a škody 29       
   24. Jiné ostatní náklady 30 378   378 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek celkem 31 1051 69 1120 

   25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

32 1051 69 1120 

   26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a 
hmot. majetku 33       

   27. Prodané cenné papíry a podíly 34       
   28. Prodaný materiál 35       

   29. Tvorba rezerv 36       
   30. Tvorba opravných položek 37       
VII. Poskytnuté p říspěvky celkem 38       
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    31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

39       

    32. Poskytnuté příspěvky  40       
VIII. Daň z příjmů celkem 41       

   33. Dodatečné odvody daně z příjmů 42       
Náklady celkem 43 20439 2313 22752 

B. Výnosy 44       
I.  Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 15900 2509 18409 

     1. Tržby za vlastní výrobky 46       
     2. Tržby z prodeje služeb 47 15900 1188 17088 

     3. Tržby za prodané zboží 48   1321 1321 
II. Změny stavu vnitroorganiza čních zásob celkem 49       

     4. Změna stavu zásob nedokončené výroby 50       
     5. Změna stavu zásob polotovarů 51       

     6. Změna stavu zásob výrobků 52       
     7. Změna stavu zvířat 53       

III. Aktivace celkem 54       
     8. Aktivace materiálu a zboží 55       
     9. Aktivace vnitroorganizačních služeb 56       
   10. Aktivace dlouhodobého nehmotného  majetku 57       

   11. Aktivace dlouhodobého hmotného  majetku 58       
IV. Ostatní výnosy celkem 59 1389 69 1458 

   12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60       
   13. Ostatní pokuty a penále 61       
   14. Platby za odepsané pohledávky 62       

   15. Úroky 63 142   142 
   16. Kursové zisky 64       
   17. Zúčtování fondů 65 584 7 591 
   18. Jiné ostatní výnosy 66 663 62 725 

V. Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a 
opravných položek celkem 67       

   19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 68       

   20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69       
   21. Tržby z prodeje materiálu 70       
   22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71       
   23. Zúčtování rezerv 72       
   24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73       
   25. Zúčtování  opravných položek 74       

VI. Přijaté p říspěvky celkem 75 290 38 328 

   26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními 
složkami 

76       

   27. Přijaté příspěvky (dary) 77 290 38 328 
   28. Přijaté členské příspěvky 78       
VII. Provozní dotace celkem 79 4188   4188 

   29. Provozní dotace 80 4132 56 4188 
  Výnosy celkem 81 21711 2672 24383 

C. Výsledek hospoda ření před zdaněním 82 1272 359 1631 
   34. Daň z příjmů 83       

D. Výsledek hospoda ření po zdan ění 84 1272 359 1631 
  Odesláno dne:                        Razítko:                          Podpis odpovědné                      Podpis osoby                          
Okamžik sestavení:     
                                                                                        osoby:                                         odpovědné za      
                                                                                                                                            sestavení:     

    Bc. Čanda Štefan Bc.Čanda Štefan 20.6.2011     
     Telefon:       
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8. Zpráva auditora 
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9. Poděkování 
 
 
Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří podpořili v r. 2010 naši činnost: 
 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo zdravotnictví 
Evropská unie 
Česká spořitelna, a.s. 
Pardubický kraj 
Město Ústí nad Orlicí 
Město Letohrad 
Město Žamberk 
Obec Sloupnice 
Obec Dolní Libchavy 
Obec Orličky 
 
 
 
Alois Tacl, Letohrad 
ASCO, Jiří Hubálek, Letohrad 
Filip Svátek, Lukavice 
František Stejskal, Letohrad 
Ing. Miroslav Honzátko, Letohrad 
Ing. Ivan Chmelíček, Letohrad 
Ing. Vladislav Náhlík, Letohrad 
J+J Fogl, Letohrad 
Jan Mikyska, Letohrad 
Jan Voříšek, Letohrad 
TUZI, s.r.o., Petr Moravec 
LASPON cz,  
Manželé Prinerovi, Nekoř 
Mareš Jiří, ZAPO, Lanškroun 
Marie Buryšková, Letohrad-Orlice 
Marta Holancová, Jablonné n.O. 
Michal Vyhnálek, Teddies 
Miroslav Švec, ŠVEC-APPL Letohrad 
MUDr. Ivana Horová, Letohrad 

MUDr. Jarmila Janáková, Letohrad 
MUDr. Daniela Ježáková, Letohrad 
MUDr. Jiří Haltmar, Letohrad 
MUDr. Jiřina Slezáková, Letohrad 
MUDr. Marie Johnová, Letohrad 
MUDr. Vychytil Pavel, Letohrad 
MUDr. Petr Šrámek, Letohrad 
MUDr. Vlasta Karásková, Letohrad 
MUDr. Václava Nosálová, Letohrad 
p. Náhlíková, Šedivec 
p. Oldřich Doleček 
p. Marková, Lanškroun 
p. Zedník, Dlouhá Třebová 
p. Žák 
p. Huclová, Ústí n.O. 
Pavel Tacl, UNITA Letohrad 
Pavel Vymetálek, elektroinstalace 
PharmDr. Josef Marek, Letohrad 
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               Příloha k výroční zprávě 2010 
 

Zpráva o činnosti v sociálně právní ochraně v roce 2010 
 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Letohrad a Volnočasové aktivity v Centru pod střechou  

 
 
Informace k jednotlivým bodům pověření dle výčtu v rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze 
dne 19.6.2007: 
 

1. Vyhledávat děti uvedené v § 6 odst. 1 
 
primární: 
Děti a mládež ve věku 10-20 let z Letohradu a okolí, kteří jsou nebo mohou být (vzhledem k prostředí, 
ve kterém žijí) ohroženi obtížnou životní situací, např.: 
 

- pasivním trávením volného času 
- konfliktem se – školou, rodinou, kamarády, partnerem/kou, společností a zákonem,... 
- zažitými negativními zkušenostmi  

 
sekundární: 
 Jejich nejbližší okolí (kamarádi, rodinní příslušníci..) 
 
 

2. Pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o 
dítě (§ 11 odst. 1 písm. a)) 

 
Osobní kontakt by měl probíhat po předchozí telefonické dohodě, kdy se domluví den a hodina 
návštěvy, a nastíní se účel kontaktu. Pracovník má snahu domluvit kontakt mimo otevírací dobu klubu. 
Pokud se pracovníkovi od začátku jeví problém jako specifický pro jiné zařízení, deleguje už při 
telefonickém kontaktu klienta do jiného zařízení a dá klientovi telefonní číslo, adresu apod.  
 
V roce 2010 nás kontaktovali rodiče dvou uživatelek s cílem doptat se, jestli a jak probíhá jejich 
doučování. 
 

3. Pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, 
sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 
písm. c)) 

 
 

Preventivní filmy:  Konzum (film Jeden svět), Home 
 
Preventivní témata:  Alkohol, Nástrahy silvestrovské noci 
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4. Zaměřit svoji pozornost na využívání volného času dětí (§ 32 odst. 1 písm. a)) 

 
Náš klub je vybaven atraktivními volnočasovými aktivitami, které mohou klienti využívat (jsou pro nás 
prostředkem ke komunikaci s klienty a prolomení počátečních bariér).  
 
Každý měsíc vytváříme program, který nabízí různé varianty trávení volného času (od tvoření, přes 
turnaje, filmový klub, přednášky, hry apod.). Na každé tvorbě programu se podílejí sami klienti. 
 
V letošním roce pořádal jeden z uživatelů akci pro širokou veřejnost – Sněžný trojboj. 
 
 

5. Zaměřit svoji pozornost na děti vyhledávající styky s fyzickými osobami nebo skupinami 
těchto osob požívajícími alkoholické nápoje nebo návykové látky nebo páchajícími 
trestnou činnost (§ 32 odst. 1 písm. b)) 

 
Tato činnost je součástí poslání NZDM Letohrad. Realizujeme ji poskytováním našich služeb, jako je 
kontakt, situační intervence, poradenství, informační servis, odkazování do sítě návazných služeb, 
nabídka volnočasových aktivit apod. 
Na konci letošního roku jsme založili novou službu – preventivní témata. 
 
Jsou to témata preventivního charakteru, jejichž cílem je předcházení rizikového chování u 
uživatelů. Tato témata vycházejí z potřeb uživatele nebo aktuální situace na klubu (nedostatečná 
informovanost, zájem o téma, zkušenosti, apod.). Téma je na klubu nabízeno a dostupné všem 
uživatelům. 
Preventivní témata směřujeme tak, aby si uživatel odnesl co možná nejvíce informací a dokázal s nimi 
vhodně naložit.  
 
  

6. Sledovat u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí (§ 32 odst. 1 písm. c)) 
 
Na klubu máme jasně stanovená pravidla, která se vztahují na to, že se nesmí nikomu slovně ani 
fyzicky ubližovat. Pokud se tak děje, snažíme se to s uživatelem vyjasnit – proč tomu tak je, vysvětlit mu 
důsledky jeho chování, sankce. 
 
 

7. Věnovat pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní (§ 32 odst. 2 písm. d)) 
 
Během roku 2010 jsme nezaznamenali žádný případ, který by se vztahoval k výše uvedenému bodu.  
 
 

8. nabízet dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich 
možnostem (§ 32 odst. 1 písm. f)) 

 
Náš klub je vybaven atraktivními volnočasovými aktivitami, které mohou uživatelé využívat (jsou pro nás 
prostředkem ke komunikaci  a prolomení počátečních bariér).  
 
Každý měsíc vytváříme program, který nabízí různé varianty trávení volného času (od tvoření, přes 
turnaje, filmový klub, přednášky, hry apod.). Na každé tvorbě programu se podílejí sami uživatelé. 
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9. Spolupracovat se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími 
subjekty (§ 32 odst. 1 písm. g)) 

 
Spolupracujeme s výchovnými poradci ze všech škol v Letohradě (ZŠ, SŠ, SOU), mají naše propagační 
letáky, dodáváme programy na každý měsíc, každý rok na začátku školního roku docházíme 
prezentovat služby NZDM do škol, školy k nám chodí na exkurze. 
 
Školy také využívají naší nabídky bezplatného doučování. 
 
Smlouvy ústní i písemné o návazné službě jsou dohodnuté s:  

- Kurátorka pro děti a mládež Evou Janebovou, MěÚ v Žamberku,  
- Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí,   
- o.s.Laxus, Hradec Králové,  
- SKP Pardubice  - NZDM Free klub 
- SKP Pardubice – Vysoké Mýto – NZDM Emko 
- P. Chládek - kurátor pro děti a mládež, MěÚ Ústí nad Orlicí 
- Šance pro tebe Chrudim- NZDM 
- Pedagogicko-psychologická poradna Žamberk  
- NZDM a poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 

Pestalozzi 
- starosta města Letohrad – Petr Fiala 
 

 
10. Zřizovat výchovně rekreační tábory pro děti (§ 39 odst. 1 písm. d)) 

 
V místě realizace projektu, kterým je Centrum pod střechou, je pořádán v rámci volnočasových aktivit 
v čase letních prázdnin příměstský tábor pro děti ve věku 6 – 13 let. 
Letos děti čekaly čtyři prázdninové týdny naplněné akcemi, soutěžemi, různými typy her a netradičními 
činnostmi. Jednotlivé týdny byly tématicky zaměřené, a tak si každé dítě mohlo vybrat téma jemu 
nejbližší.  
V období prázdnin řeší mnoho rodičů problém, jak se postarat o děti, pokud děti nemá kdo hlídat po 
dobu pracovní doby. Tím, že program nabízíme v období letních prázdnin, pomáháme předejít 
negativním důsledkům, které s sebou může nést nuda a bezcílné toulání se po ulici. 
Při realizaci tábora nejde jen o to děti zabavit a zaplnit jejich volný čas. Děti se dozvěděly a  naučily 
leccos nového z různých oborů lidské činnosti – zejména tam, kde děti mohly uplatnit svou tvořivost. 
 
 
Shrnutí aktivit ve STATISTICE: 
 

1. Volnočasové aktivity v Centru pod střechou 
 
Příměstský tábor se v roce 2010 konal v týdnech od 12.7. do 20.8. Během čtyř týdnů trvání tábora se v 
Centru vystřídalo na 100 dětí z Letohradu a blízkého okolí. Ohlasy rodičů i dětí byly velice kladné.  
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2. Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Letohrad 
 
V roce 2010 NZDM Letohrad navštívilo 145 klientů a asi 103 klientů se zúčastnilo našich jednorázových 
akcí . 

V rámci akce Týden nízkoprahových služeb od ČASu se u nás konal 24.9. Den otevřených dveří pro 
širokou veřejnost. 
16. dubna jsme pořádali Den nízkoprahových služeb, v rámci pracovní skupiny Pražec. 

 
Vzdělávání: absolvovali jsme 
  

Kurz - Individuální plánování  
  - Teze zákona o sociálních službách II.  

- Zjišťování potřeb klienta  
Stáž - SKP Pardubice – Free klub- terén  
Konference terénní a nízkoprahové programy (ČAS) 

 
 


