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1. Úvodní slovo

Další výroční zpráva, další rok za námi. Při psaní tohoto úvodníku si vždy uvědomím rychlost, s jakou vše plyne. 

Během roku 2013 začalo sloužit nové Centrum sociálních služeb v Lanškrouně svému účelu. Od  ledna se sem 

přestěhovala služba Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, Nízko prahové zařízení pro lidi bez přístřeší, 

Půjčovna kompenzačních pomůcek a kontaktní místo Občanské poradny. Od října zde byla zaregistrována služba 

Sociální rehabilitace a nájemní nácvikové byty přijaly své první obyvatele. V tomto roce byla také dokončena rekon-

strukce Centra pod střechou v Letohradě a začali jsme s rekonstrukcí sklepních prostor v Ústí n. Orl., které budou 

od r. 2014 sloužit jako šatny pro sestřičky a hygienické zázemí pro lidi bez přístřeší.

V únoru se v Letohradě uskutečnil už 17. charitní ples, který se i letos vydařil, a jeho výtěžek byl použit na nákup 

pomůcek pro domácí hospicovou péči. Třináctá Tříkrálová sbírka se opět setkala s  kladnou odezvou a s nezišt-

nou pomocí řady lidí. V dubnu jsme na zámku v Letohradě uspořádali putovní výstavu fotografií ze života Charit 

v Královéhradecké diecézi a v září proběhla v Ústí n. Orl. už potřetí kulturně propagační akce pro veřejnost - Den 

charity. To je jen něco málo z našich aktivit.

Upřímně děkuji všem, kdo naši Charitu podporujete. Máme kolem sebe hodně dobrých lidí, kteří nám jsou připraveni 

- často nenápadně - pomáhat. Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům, všem, kdo pomáhali s organ-

izací Tříkrálové sbírky a kdo do ní přispěli. Děkuji za spolupráci zástupcům obecních, krajských i státních institucí 

a správcům farností. 

Přeji nám všem, abychom se nenechali zahltit všednodenními starostmi, abychom si dokázali život užívat a z toho, 

co nám bylo svěřeno, dokázali rozdávat druhým…

Mnoho sil a vnitřní radosti v dalším roce přeje

        Ing. Marie Malá

          Ředitelka
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2. Poslání a činnost Oblastní charity Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí n. O. je nestátní nezisková organizace, zřízená v r. 1992 Biskupstvím královéhradeckým. 

Naším základním posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti a nábožen-

ství. Chceme sloužit všem, kdo se ocitli v tíživé životní situaci 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.

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.

2.1 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 - 1. charitní ples v Letohradě

1999 - otevřen Dům pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí n. Orl.-Kerharticích a denní stacionář

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

 - zřízena služba osobní asistence

2004 - OCH se stala zřizovatelem RC Kopretina Horní Sloupnice 

 - otevřeno kontaktní místo občanské poradny v Letohradě

 - otevřeno Mateřské centrum Mozaika v Letohradě

 - otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Letohradě

 - zahájen provoz čajovny v Centru pod střechou v Letohradě
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 - uskutečněn první příměstský tábor 

2009 - otevřena prodejna papírnictví a ukončen provoz prodejny levných oděvů

2010 - otevřeno kontaktní místo občanské poradny ve Vysokém Mýtě

0000 - služba Domácí hospicové péče 

2011 - otevřeno kontaktní místo občanské poradny v Králíkách a Lanškrouně

 - zahájen projekt „Šance pro rodinu“ - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 - 1. Den charity

 - na pozici ředitele po Bc. Štefanu Čandovi nastupuje Ing. Marie Malá

2012 - dostavěno Centrum sociálních služeb v Lanškrouně

 - oslava 20 let Oblastní charity UO - Den charity

 - zahájena rekonstrukce Centra pod střechou v Letohradě

2013 - zahájen provoz Centra sociálních služeb Lanškroun (Sociálně aktivizační služby pro rodi ny s dětmi, Sociální 

  rehabilitace, Nízkoprahové zařízení pro osoby bez přístřeší, Půjčovna kompenzačních pomůcek, kontaktní 

  místo Občanské poradny)

 - dokončena rekonstrukce Centra pod střechou Letohrad

2.2 Kontaktní údaje

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

tel.: 465 621 281, fax: 465 620 248

e-mail: charleto@orlicko.cz

www.uo.charita.cz

příspěvkové konto: 831240611/0100

Ing. Marie Malá - ředitelka

Bohumila Šťovíčková - hlavní ekonomka

Alena Kalousová – projektová manažerka 

Bc. Marie Maříková – vedoucí Osobní asistence

Eva Pecháčková – mzdová účetní

Hana Hybšová - účetní 

Bc. Iva Marková – propagace

Petr Kaplan – technický pracovník

Marie Macháčková – vedoucí Regionální půjčovny kompenzačních pomůcek

Růžena Klimošová – administrativní pracovnice
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2.3 Struktura organizace
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3. Zpráva o činnosti

Oblastní charita Ústí nad Orlicí měla k 31. 12. 2013 v evidenci 95 zaměstnanců. Za rok 2013 využilo služeb poskytova-

ných naší Charitou 4 885 osob, z toho sociálních služeb 1 139 osob, zdravotních služeb 1 777 osob a ostatních 1 969 

osob.

Počet uživatelů charitních služeb

2011 2012 2013
Sociální služby 1 147 1 244 1 139
Zdravotní služby 1 539 1 587 1 777
Ostatní služby 1 580 1 881 1 969
Celkem: 4 266 4 712 4 885

3.1 Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí + odloučené pracoviště Česká Třebová a Choceň

Odbornou zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí nemocného. Tato péče je or-

dinovaná lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami. 

Poskytujeme zejména tyto úkony - podpora a zaškolení rodiny v péči o nemocného

 - nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy

 - ošetřovatelská rehabilitace a bazální stimulace

 - prevence a léčba proleženin

 - kontrola zdravotního stavu a užívání léků

 - kontrola krevního tlaku, glykémie, saturace

 - sledování a kontrola diabetiků

 - odběry krve a jiného biologického materiálu

 - aplikace injekcí, inzulínu

 - proškolení pacienta o diarežimu a zaučení aplikace inzulínu

 - infuzní terapie (možnost infuzní pumpy), péče o centrální vstupy, porty

 - převazy (proleženin, bércových vředů, pooperačních a dalších ran)

 - péče o pacienta po amputacích, úrazech, endoprotézách

 - cévkování, klyzma, výplachy, laváže

 - nutriční výživa, sondy, pegy

 - ošetřování stomií, drénů

 - kyslíková terapie

 - péče o onkologicky nemocné

 - péče o umírající a těžce nemocné

 - edukace bolesti a možnost podávání opiátů pomocí dávkovače
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Statistika
2011 2012 2013

Lanškroun
- pacientů 288 296 327
- návštěv 11 913 12 391 11 343

Letohrad
- pacientů 266 267 270
- návštěv 13 225 13 138 14 025

Ústí nad Orlicí
- pacientů   985 952 1 063
- návštěv 45 896 48 092 49 762

Kontakty

Ústí nad Orlicí

vrchní sestra: Petra Kaplanová, vedoucí sestra: Viola Langerová

17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 524 714, 731 402 340, e-mail: kaplanova.petra@orlicko.cz

pracoviště Česká Třebová

vedoucí sestra: Dana Tajstrová

Matyášova 983, 560 02 Česká Třebová

Tel.: 731 402 330

pracoviště Choceň

vedoucí sestra: Pavla Pražáková, 

Pernerova 1573, 565 01 Choceň 

Tel.: 731 402 332

Letohrad

vedoucí sestra: Helena Jurenková

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Tel.: 465 621 281, 731 402 338

e-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz

Lanškroun

vedoucí sestra: Gabriela Smoláková

Nám. A. Jiráska 2, 563 01 Lanškroun

Tel.: 465 324 461, 731 402 339

e-mail: chos.lan@orlicko.cz
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3.2 Charitní pečovatelská služba (CHPS)
(sociální služba dle § 40 zák. č. 108/2006 Sb.)

Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání činností, které si uživatel nemůže vykonat sám z důvodu 

svého věku nebo zdravotního stavu. Podporuje uživatele se sníženou soběstačností tak, aby mohli co nejdéle zůstat 

ve svém domácím prostředí.

Nabízené služby - podpora a péče při úkonech osobní hygieny

 - podpora a péče při zajištění a podání stravy

 - podpora a péče při zajištění běžného chodu domácnosti (úklidy, praní, žehlení, mytí oken, 

  nákupy, ...)

 - podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, svlékání, při 

  pohybu, při prostorové orientaci, ...)

 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprava a doprovod na různé akce, 

  do knihovny, na úřady, do obchodu, ...)

Statistika:

2011 2012 2013
Lanškroun

- uživatelů 8 10 8
- návštěv 477  841 475

Letohrad
- uživatelů 20 15 27
- návštěv 2 317 2 554 3 167

Ústí nad Orlicí
- uživatelů 31 35 38
- návštěv 4 076 3 980 4 266

Činnost v r. 2013 podpořili: MPSV, Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí

Kontakty

Ústí nad Orlicí

Bc. Dana Matoušková

DPS sv. Kryštofa, Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí-Kerhartice

Tel.: 465 522 375, 731 402 341, dps.ustino@centrum.cz

Letohrad

Helena Jurenková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Tel.: 731 402 338, jurenkova.helena@orlicko.cz
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Lanškroun 

Gabriela Smoláková, 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Nám. A. Jiráska 2, 563 01 Lanškroun

Tel.: 465 324 461, 731 402 339, chos.lan@orlicko.cz

3.3 Domácí hospicová péče (DHP)

Služba umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. Vychází z doporučení 

lékaře a přání a potřeb pacienta i pečující rodiny. Předpokladem poskytování této služby je aktivní spolupráce rodiny 

nebo blízkých nemocného. K pacientům chodí speciálně vyškolené, zkušené zdravotní sestry, podle potřeb i něko-

likrát denně. Časový rozsah služby je 24 h. denně.

V roce 2013 byla zahájena spolupráce s odborným poradcem, MUDr. Špinlerem, který zajišťuje odborné konzultace 

s praktickými lékaři a zároveň drží pohotovost. Dalším spolupracujícím lékařem je MUDr. Majvaldová s praxí z Hos-

pice sv. Anežky České.

Ke  konci života doprovodily sestry 
DHP pacientů

2012 2013
72 117

Provádíme - profesionální ošetřovatelskou péči (polohování, prevence a ošetření proleženin, měkké  

  techniky masáží, bazální stimulaci atd.)

 - zaškolení rodiny do ošetřování těžce nemocného člověka 

 - péči o správnou výživu a hydrataci nemocného (infuze, infuzní pumpy, sondy, pegy), péči 

  o centrální vstupy, porty

 - výplachy laváže, cévkování žen i mužů

 - kyslíkovou terapii

 - převazy ran, péči o drény, tracheostomii, epidurální katetry

 - pomoc při tlumení bolesti a dalších doprovodných příznaků nemoci (aplikace náplastí proti 

  bolesti, podávání opiátů inj. nebo pomocí lineárního dávkovače atd.)

 - zajištění podpory pro pacienty i jeho rodinu (sociální pracovník, psycholog, duchovní)

 - pomoc rodině po úmrtí pacienta

 - základní sociální poradenství (návaznost na službu půjčovny kompenzačních pomůcek, 

  občanské poradny, osobní asistence atd.)

Setkání rodin domácí hospicové péče

26. února 2013 proběhlo setkání rodinných příslušníků těchto pacientů z celého regionu. „Víme o vás, pozůstalých, 

kteří jste o svého blízkého obdivuhodně pečovali, a právě pro vás toto setkání je,“ řekla v úvodu organizátorka akce, 

vrchní sestra Petra Kaplanová.

Ve středisku Oblastní charity Ústí nad Orlicí se sešlo 16 lidí, kteří se doma nezištně starali o své nemocné blíz-
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ké. Přítomné povzbudil letohradský farář Václav Vacek a Petra Kaplanová vyjádřila všem obdiv, úctu a poděkování 

za spolupráci.

Pro všechny zde byl vytvořen prostor k setkání s druhými i ke sdílení emocí. Mnozí vyjádřili své pocity smutku, ztráty 

energie a chuti do života, obavy z komunikace s druhými lidmi. Některé z těchto obětavých lidí tísnily dokonce i pocity 

viny vůči sobě samým za to, že mohli udělat víc, než udělali. Sestřičky každého ujistili, že výčitky nejsou namístě, 

protože jejich – často dlouholetá – péče byla maximální. Jedna paní to dokumentovala na svém příběhu: „Maminka 

mi zemřela v náručí. Pořád se mi omlouvala za to, že vyžaduje péči. Ale my jsme to přece dělali rádi! Celou dobu 

jsme věděli, že se máme rádi, a že jsme vděční za to, co jsme v životě jeden pro druhého udělali. I když jsme si to 

neřekli slovy, všichni jsme to věděli.“ 

Své zkušenosti připojili i další:

 „Když maminka onemocněla, vzal jsem si dovolenou na ošetřování. Říkal jsem si, že to bude tak na 14 dní, ale 

bylo z toho 9 let. Po celou dobu mi sestřičky pomáhaly.“

„ Dcera měla babičku ve velké oblibě, ale bydlí daleko. Prosila mě, ať jí zavolám, až bude babička umírat. Jednou 

se zčistajasna dcera objevila ve dveřích a všichni jsme se divili, co tam dělá. Babička ji pohladila a za nedlouho 

zemřela… Starali jsme se o maminku střídavě tři a určitě nás to semklo jako rodinu…“

Při setkání zazněla také slova díků na adresu sestřiček. 

- Díky vám jsme si maminku mohli nechat doma a díky vám to bylo krásné. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali. 

- Manžel byl žertýř, ale denně mi říkal, jak má sestřičky rád, a co by si bez nich počal… 

- Děkuji za váš báječný vztah, který jste měli k mamince i k celé naší rodině. Měli jsme ve vás velkou oporu a jistotu…

I když se plakalo, nebylo to smutné setkání. Nad smutkem totiž převládl fakt, že všichni udělali pro své nejbližší, 

co mohli, že se s nimi důstojně rozloučili, že si slovy nebo skutky vzájemně poděkovali za život, a prožili poslední 

společné okamžiky v okruhu svých nejbližších. Setkání uzavřel 90letý pan Dykasta, který se 10 let staral o svoji ženu: 

„Manželka měla Alzheimerovu chorobu. Jednou spadla a já ji zvedal ze země. Tehdy jsem si uvědomil, jak mi mám 

rád… Věřím, že mě Pán Bůh nechal tak dlouho naživu, abych se o ni mohl postarat…“ 

V atmosféře určitého negativismu ve společnosti jsou tu tedy dvě obyčejné dobré zprávy:

1. Řada lidí se s naprostou samozřejmostí doma stará o své nemocné blízké.

2. Charita je připravena – ve spolupráci s lékaři a zdravotními pojišťovnami – těmto lidem poskytnout profesionální  

 zdravotní péči i lidskou podporu.

Více o charitní ošetřovatelské službě a domácí hospicové péči najdete na www.uo.charita.cz

Činnost v r. 2013 podpořili: Tříkrálová sbírka
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Kontakty

Ústí nad Orlicí

vrchní sestra: Petra Kaplanová

17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 524 714, 731 402 340, e-mail: kaplanova.petra@orlicko.cz

Letohrad

vedoucí sestra: Helena Jurenková

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Tel.: 465 621 281, 731 402 338, e-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz

Lanškroun

vedoucí sestra: Gabriela Smoláková

Nám. A. Jiráska 2, 563 01 Lanškroun

Tel.: 465 324 461, 731 402 339, e-mail: chos.lan@orlicko.cz

pracoviště Česká Třebová

vedoucí sestra: Dana Tajstrová

Matyášova 983. 560 02 Česká Třebová

Tel.: 731 402 330

pracoviště Choceň

vedoucí sestra: Pavla Pražáková

Pernerova 1573. 565 01 Choceň 

Tel.: 731 402 332
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3.4 Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek

Domácí péči usnadní vhodné kompenzační pomůcky, které přinášejí větší komfort pacientovi i pečujícím osobám. 

Zapůjčením vhodné kompenzační pomůcky dochází k maximálnímu zkrácení doby pobytu uživatele v institucionální 

péči. Služba tak umožňuje uživateli se sníženou soběstačností zůstat součástí přirozeného prostředí a dál plnohod-

notně žít v okruhu svých blízkých.

V našich půjčovnách si můžete zapůjčit: - elektrické a mechanické polohovací postele 

 - antidekubitní a válcové matrace s kompresorem

 - stolek k lůžku

 - hrazda volně stojící k posteli

 - mechanické invalidní vozíky

 - toaletní vozíky a židle

 - chodítka – krokovací, s límcem, čtyřkolové s brzdami

 - francouzské hole

 - nástavce na WC

 - sedačky na vanu

 - koncentrátor kyslíku

 - geoskeeper – náramky pro tísňová volání

 - biolampy

 - cvičební přístroj motomed – elektrický, rotoped – mechanický

 - klíny na polohování

Zapůjčujeme také speciální pomůcky: - elektrický skútr 

 - tandemové kolo 

 - tandemová tříkolka 

 - kolo se sedačkou pro handicapovaného 

 - odlehčené invalidní vozíky
Statistika:

2011 2012 2013
Počet klientů 727 645 697

Stalo se v r. 2013:

- byla otevřena půjčovna kompenzačních pomůcek Lanškroun, Havlíčkova 1129

•	 Prezentace	pomůcek	–	30.	4.	2013	–	Letohrad

 Pomůcky MAS uspěly v projektu EDEN – cestování bez bariér – soutěž o titul evropské excelentní destinace. 

30.dubna 2013 proběhla krátká prezentace pro porotce na cyklostezce v Letohradě. Zúčastnil se také starosta 

města Letohrad pan Petr Fiala.

•	 Prezentace	pomůcek	–	12.	9.	2013	–	Letohrad	

 Prezentace speciálních pomůcek pro handicapované občany.
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•	 Integrační	den	Komunitního	plánování	sociálních	služeb	(KPSS)	–	24.	9.	2013	–	Ústí	nad	Orlicí

 Tento den se veřejnost na náměstí setkala s osobami různých typů zdravotního postižení a mohla na vlastní 

kůži vyzkoušet jejich pomůcky a dozvědět se něco o jejich životě. Návštěvníci mohli získat informace o činnosti 

různých poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v našem regionu. Celý den bylo 

možné shlédnout také speciální pomůcky pro handicapované občany, které Oblastní charita nabízí k zapůjčení 

díky projektu „Orlické hory pro všechny“.

•	 Lanškrounská	kopa	–	13.	9.	2013	–	Lanškroun

 Prezentace speciálních pomůcek pro handicapované občany.

Kontakty

Letohrad

Marie Macháčková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Tel.: 731 598 830, 465 620 249, E-mail: pujcovna.let@orlicko.cz

Ústí nad Orlicí

Sr. Pavla Rychnovská

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69, 562 01 Ústí n. O.

Tel.: 731 402 314, e-mail: pujcovna.uo@orlicko.cz

Lanškroun

Věra Štefanová

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

Tel.: 733 611 556, e-mail: pujcovna.lan@orlicko.cz
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3.5 Osobní asistence
(terénní sociální služba dle § 39 zák. č. 108/2006 Sb.)

Osobní asistence je služba poskytovaná lidem s různými typy postižení z celého orlickoústeckého okresu. Službu 

lidem poskytujeme v jejich domácnostech a všude jinde tam, kde se právě pohybují. Osobní asistent pomáhá s tím, 

co člověk kvůli svému zdravotnímu stavu nezvládne sám. Jsme tu proto, abychom seniorům, nemocným a  lidem 

s postižením umožnili žít plnohodnotným způsobem života.

Osobní asistence pomáhá lidem, kteří potřebují pomoc další osoby z důvodu - tělesného postižení

 - mentálního postižení

 - chronického onemocnění

 - vysokého věku

Nabízené služby - pomoc s oblékáním, svlékání, při pohybu apod.

 - pomoc s hygienou

 - pomoc se stravováním

 - pomoc s úklidy, nákupy, při pochůzkách apod.

 - doprovod do divadla, knihovny, na výstavu

 - doprovod do školy, zaměstnání, k lékaři apod.

 - pomoc při jednání s úřady 

 - pomoc při prosazování práv a zájmů

 - doprovázení uživatele, dohled

Statistika:

Uživatelé služby
2011 2012 2013
17 17 15

Kontakt

Bc. Marie Maříková

Oblastní charita Ústí nad Orlicí,

 Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Tel.: 734 769 711

e-mail: osobni.asistence@orlicko.cz
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3.6 Občanská poradna
(odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Člen asociace občanských poraden

➢•		 prostřednictvím	poradenských	služeb	usiluje	o to,	aby	občané	(zejména	osoby	v nepříznivé	sociální	situaci)	ne-

trpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností účinně vyjádřit své 

potřeby, či hájit své oprávněné zájmy

➢•		 je	nezávislým	místem	bezplatné,	důvěrné	a nestranné	pomoci,	provází	občany	při	jejich	obtížích	a přijímá	každého	

občana s každým dotazem. Zároveň občanská poradna podporuje občany při zvládání problému vlastními silami.

➢•		 poskytuje	poradenství	v těchto	oblastech:	sociální	pomoc,	bydlení,	sociální	dávky,	pracovní	vztahy,	rodina	a me-

zilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, dluhová problematika a exekuce

V minulých letech nebyly služby sociálního poradenství pro MPSV a krajskou samosprávu prioritou, což se projevilo 

v podfinancování služby. Z toho důvodu jsme museli v r. 2012 přistoupit k omezení provozní doby a snížení úvazku 

služby. 

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 očekáváme nárůst klientů v občanské poradně, 

očekáváme další nárůst dlužníků a  dotazů týkající se dluhové problematiky. V  poslední době jsme zaznamenali 

nárůst počtu rozvodů. Jedním z důvodů může být novela zákona, která umožňuje exekučně postihovat účet a pří-

jem druhého z manželů. Očekáváme, že počet rozvodů dále poroste, nebudou se uzavírat sňatky, dlužníci budou 

přicházet o střechu nad hlavou, protože nebudou mít na nájem. Je pravděpodobné, že se zvýší i počet osob s psy-

chickými a dalšími zdravotními problémy. 

Vzhledem k zájmu o službu a přijetí služeb sociálního poradenství za jednu z priorit Pardubického kraje připravujeme 

na rok 2014 zaučení nového poradce. Od začátku roku 2015 se chystáme rozšířit provozní dobu tak, že budeme 

na jednotlivá kontaktní místa jezdit každý týden.

Příběh:

Lepší vyhlídky do budoucna

Klient v občanské poradně žádá o pomoc při řešení dluhů, které si nabral, aby se v těžkých časech postaral o rodi

nu. Sám pečuje o 3 malé děti. Klientův příjem spolu s různými příspěvky postačuje akorát na zajištění potřeb 

domácnosti. Mohlo by se zdát, že by se klient z dluhové pasti dostal prodejem nemovitosti, na jejíž údržbu stejně 

nemá peníze. Nemovitost je však v havarijním stavu a zatím ji nikdo neodkoupil. Klient se ocitl ve zjevně bez

východné situaci. Přes všechny jeho snahy mu „na dveře klepou“ exekutoři. 

Klient v občanské poradně dostává novou šanci. Podává návrh na oddlužení, insolvenční správce úspěšně, i když 

za sníženou cenu, zpeněžuje nemovitost a klient zbytek dluhů splácí v pravidelných měsíčních splátkách. 

Rodinná situace klienta se uklidňuje a spolu s dětmi se těší na lepší vyhlídky do budoucna.
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Stalo se v r. 2013:

- přednáška v Rodinném centru Mozaika v Letohradě- sKarty (16. 1. 2013)

- přednáška v Rodinném centru Rosa v České Třebové – Finanční gramotnost (14. 2. 2013)

- exkurze žáků 8. tříd v sídle OP – Představení OCH Ústí nad Orlicí a OP Ústí nad Orlicí (18. 4. 2013)

- beseda v CEDR – Pracovní právo (13. 5. 2013)

- beseda v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí – Finanční gramotnost seniorů (22. 5. 2013)

- beseda v Městské knihovně v České Třebové – Rozvodové řízení (24. 9. 2013)

Statistika:

2011 2012 2013
Uživatelů 898 1016 882
Konzultací 1047 1216 1010
Dotazů 1435 1620 1219

Pozn. k r. 2013: z důvodu nízkých dotací došlo k omezení provozu

Službu v r. 2013 podpořili: MPSV, Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí, Město Vysoké Mýto, Město Lanškroun, 

Město Letohrad, Město Králíky, Město Česká Třebová, Obec České Libchavy, Tříkrálová sbírka

Záměry v r. 2014:

Přijmout nového poradce, zaškolit ho a zapojit do poradenského procesu, připravit se na  rok 2015, kdy chceme 

rozšířit provoz na kontaktních místech.

Kontakty

Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době)

 465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník)

 468 003 465 (Vysoké Mýto, záznamník)

Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět.

  

e-mail: poradna@orlicko.cz

www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz

OP Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí

Pondělí  9 –12*  13–16

Čtvrtek   9 –12  13 –16*

*pondělí dopoledne a čtvrtek odpoledne jen objednaní    

(sepisování návrhů na povolení oddlužení)

OP Letohrad – kontaktní místo

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad

Úterý  9 –12 (lichý týden)
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OP Králíky – kontaktní místo 

Gymnázium a ZŠ Králíky

Moravská 647, 561 69 Králíky

Úterý    9 –12 (sudý týden) 

OP Vysoké Mýto – kontaktní místo

Centrum sociálních služeb

Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto

Středa   9 –12 (1. a 3. v měsíci)

3.7 Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryštofa
(sociální služba dle § 46 zák. č. 108/2006 Sb.)

Denní stacionář při Domě pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí nad Orlicí - Kerharticích, umožňuje uživatelům, o které 

jinak pečuje rodina nebo blízká osoba, trávit část dne mimo svou domácnost. Tím dává i pečující rodině prostor 

k odpočinku a plnění vlastních povinností. Zařízení poskytuje individuální péči, uživatelé se mohou věnovat vlastním 

zájmům nebo se účastnit nabízených programů. 

Stacionář je určen pro částečně soběstačné seniory a tělesně postižené od 40 let věku. 

Nabízené služby - zajištění a poskytnutí stravy, včetně podání stravy 

 - podpora a péče při úkonech osobní hygieny

 - podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

  ( oblékání, svlékání, při pohybu, při prostorové orientaci, ...)

 - zajištění smysluplného trávení volného času formou různých vzdělávacích a aktivizačních činností

 - zajištění kontaktů se společenským prostředím

OP Lanškroun – kontaktní místo

Centrum sociálních služeb

Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

Středa  9 –12 (2. a 4. v měsíci)

Aktuální provozní dobu si, prosíme, ověřte.



18

V denním stacionáři proběhla v r. 2013 řada akcí pro klienty i lidi z okolí, např. besedy na cestopisná, přírodovědná 

nebo ekonomická témata, velikonoční a vánoční posezení, pálení čarodějnic, besídky dětí ze ZŠ a MŠ, tvořivá set-

kání, vyrábění, malování, hudební vystoupení skupiny Šedousbend a Barbušáci atd. 

Statistika:

Uživatelé 
2011 2012 2013

9 12 12

Činnost v r. 2013 podpořili: MPSV, Pardubický kraj, Město Ústí nad Orlicí

Kontakt

Bc. Dana Matoušková

DPS sv. Kryštofa, Sokolská 68, 562 04 Ústí nad Orlicí - Kerhartice

Tel.: 465 522 375, 731 402 341, dps.ustino@seznam.cz 

3.8 Centrum pod střechou Letohrad

V Centru pod střechou vytváříme prostor pro mezilidské vztahy, osobnostní růst i vzdělávání. Podporujeme rozvoj 

sociálních dovedností, tvořivosti, zručnosti, originality.

Hodnocení činnosti za rok 2013

Provoz Centra byl částečně omezen dokončováním rekonstrukce zkraje roku, kdy byla vyměněna okna a dokončován 

vnější plášť budovy. Tento rok se v NZDM obměnil pracovní tým. 

3.8.1 Rodinné centrum Mozaika (RC)

Posláním RC Mozaika je otevřenost vůči všem rodinám. Centrum poskytuje rodině prostor pro setkávání a prostřed-

nictvím svých služeb se snaží předcházet negativním jevům v rodině a podporovat její funkčnost a také mezigener-

ační vztahy. Zároveň se činnost centra zaměřuje na rodiny ohrožené a rodiny dysfunkční a pomáhá jim v procesu 

začlenění a socializace. 

V r. 2013 rozšířilo RC svoji činnost o hlídání dětí. Nabídlo návštěvníkům nejen pravidelné dopolední programy, jako 

zpívání, společné tvoření rodičů s  dětmi, vaření, šití, výrobu didaktických pomůcek, ale také programy vycháze-

jící z přání a potřeb rodičů a jejich dětí. Uspořádali jsme celou řadu odborných přednášek, workshopů a seminářů 

z oblasti psychologie, zdravotnictví, práva, financí a podobně. Rodinné centrum pravidelně využívá 116 osob. Jed-

norázových akcí (pochod světýlek, den pro rodinu,..) se zúčastnilo dokonce přes 850 osob. 

Nedílnou součástí byly zábavně kulturní akce navštěvované širokou veřejností jako karneval, Den pro rodinu, Pochod 

světýlek, Den otevřených dveří spojený s výstavou ekovýrobků, Mikulášská besídka, burzy oblečení a hraček. 
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Statistika
Počet uživatelů: 2011 2012 2013
pravidelný program 101 165 116
jednorázové akce 518 665 858

3.8.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 

(sociální služba dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb.)

NZDM Letohrad nabízí podporu, zázemí a pomoc dětem a mládeži 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 

A dále jejich nejbližšímu okolí (kamarádi, rodinní příslušníci..)

Cíle	 •	Minimalizovat	negativní	dopady	rizikového	chování	a jednání	dětí	a mládeže	působící	na ně	samotné,	ale		

 i na celou společnost.

•	Nabízet	jim	vhodné	alternativy	trávení	volného	času.

•	Vytvářet	podmínky	pro	změnu	jejich	stávající	obtížné	životní	situace,	která	bude	vycházet	z jejich	vlastních		

 potřeb. 

•	Poskytovanými	službami	jim	umožňovat	vlastní	seberealizaci.

•	Spolupracovat	s jejich	nejbližším	sociálním	okolím	

•	Podporovat	je	v začlenění	do skupiny	jejich	vrstevníků	a rozvíjet	jejich	sociální	dovednosti.

•	Preventivně	na ně	působit.

•	Zvyšovat	a zkvalitňovat	povědomí	široké	veřejnosti	o službě.
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Statistika

Uživatelé služby
2011 2012 2013
145 108 109

Příběh:

„Jmenuju se Pavel, je mi 13 let. Do klubu chodím už nějakou dobu, ale teprve poslední dobou vím proč. Nic jsem 

neřešil a byl v pohodě, ale jak jsem se bavil s pracovníkama na klubu, zjistil jsem, že jestli se chci dostat na školu, 

a mít nějakou slušnou šanci na práci, musím zabrat. Nejsem blbej, ale kašlu na to a mám jiný zájmy. S podporou 

pracovníků se ale k učení dokopu a tak doufám, že mě vezmou. 

Doma se nemám kde učit, bydlíme s mámou v malém bytě. Do klubu si můžu přinést učení a ještě se pobavit 

s kámošema. ..“

3.8.3 Volnočasové aktivity (VA)

Příměstský tábor 

O  letních prázdninách jsme tradičně uspořádali čtyři týdenní běhy příměstského tábora, které navštívilo celkem 

123 dětí. Kapacita byla plně využita. S organizací nám pomáhal ochotný dobrovolník, který se výborně zapojil do pro-

gramu, podílel se na atmosféře, samostatně vedl aktivity s dětmi. U dětí byl velmi oblíbený, šel jim příkladem a vhod-

ně korigoval jejich chování. V rámci příměstského tábora odpracoval 110 dobrovolnických hodin. 

Nabídli jsme tradiční kroužky (bubnování na djembé, tvoření s dětmi, modeláři, keramika) a nově i „dramaťák“. Celkem 

na kroužky chodilo 90 dětí. Pokračovala také oblíbená jóga – pro dospělé.
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Činnost v r. 2013 podpořili:

RC Mozaika:, MPSV, Pardubický kraj, Město Letohrad

NZDM: MPSV, Pardubický kraj, Město Letohrad. Evropská unie

VA: MŠMT, Město Letohrad

Kontakt

Petra Jarošová

Centrum pod střechou, Taušlova 714, 561 51 Letohrad

Tel.: 731 402 336, e-mail: podstrechou@seznam.cz

facebook: NZDM Letohrad, facebook: Rodinné centrum Mozaika Letohrad

3.9 Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

Činnost RC Kopretina je založena na dobrovolné bázi. Šest žen zde za rok dobrovolnicky odpracovalo kolem 520 ho-

din. V tomto roce opět probíhalo dopolední setkávání maminek a dětí - výtvarné, pohybové hry, sdílení zkušeností 

s péčí o dítě, recepty, zdravá strava, pobyt na dětském hřišti - každou středu od 8:00 do 12:00 h. 

Pravidelný program 1. pololetí: – taneční kroužek pro školní děti 1.–3. tř. ZŠ 

 – keramický kroužek pro školní dětí (lichý týden) 

 – výtvarný kroužek pro školní děti (sudý týden) 

Od října 2013: – přírodovědný kroužek pro děti 

 – výtvarný kroužek pro děti 1. a 2. třída ZŠ 

 – výtvarný kroužek pro děti 3.–9. třída ZŠ 

 – keramický kroužek pro školní 

Od  listopadu 2013 začal opět pravidelně probíhat taneční kroužek pod vedením nové lektorky Heleny Dolečkové 

a asistentky Marcely Pavelkové: 

Příměstský tábor se konal ve dnech 8.–19. 7. 2013 a zúčastnilo se ho 16 školních dětí (+ 2 vedoucí). Na programu 

byly výtvarné, hudební a pohybové aktivity, deskové hry, vycházka do lesa s bojovou hrou, výlety na kolech a na kou-

paliště, přenocování v centru s noční hrou, celodenní výlet do ZOO Olomouc a Lanového parku Veverák. Poslední 

den tábora završil závěrečný táborák s hledáním pokladu. 

Tradičního opékání na závěr školního roku se zúčastnilo cca 17 dětí a 8 dospělých. 

Činnost v r. 2013 podpořili: Pardubický kraj, obec Sloupnice, Tříkrálová sbírka

Kontakt

Horní Sloupnice 270 , 565 53 Horní Sloupnice

Tel.: 731 604 601
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3.10 Centrum sociálních služeb Lanškroun

3.10.1 Šance pro rodinu – sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)

(sociální služba dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb.)

Projekt „Šance pro rodinu“ zahájil svou činnost 1. 1. 2011. Podstatou této aktivity je prevence v rodinách, kde je ně-

jakým způsobem ohrožen vývoj dětí a kde může dojít k odebrání dětí do ústavní výchovy. Sociální pracovníci Charity 

docházejí přímo do rodin, kde pomáhají vytvořit takové prostředí, aby v něm děti mohly bezpečně vyrůstat a rozvíjet 

se. Snaží se ukazovat rodičům, kteří mnohdy sami pocházejí ze sociálně slabých poměrů, jak mohou pečovat o děti 

a starat se o domácnost.

V současné době pracovníci tohoto projektu spolupracují s odbory sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) v Žam-

berku, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouně a Králíkách. Právě OSPODy většinou doporučují rodiny, vhodné 

do tohoto programu a zprostředkovávají první kontakt pracovníků Charity s rodinou. 

Službu zajišťují tři sociální pracovnice, které docházejí do rodin a snaží se s rodiči pracovat tak, aby se postupně 

stávali samostatní a nezávislí na sociálních službách. „Postupně se nám daří ve všech rodinách získávat důvěru. 

Rodiny se na nás poté samy obracejí, když potřebují s něčím poradit,“ říkají pracovnice projektu. 

Nejčastější problémy, se kterými přicházejí pracovníci do styku, jsou např.: finanční potíže, zadluženost, nezaměst-

nanost, nedobrý psychický stav rodinných příslušníků, porušené vztahy v rodině, výchovné problémy dětí ve škole 

i doma, potíže s organizací činností v domácnosti a mnoho dalších.

Statistika:

Uživatelé služby
2011 2012 2013
19 31 27
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2013 – Organizace setkání pěti spolupracujících OSPODů s Věrou Bechyňovou, ředitelkou Střepu (České centrum 

pro sanaci rodiny): - Ve službě pracují 4 pracovníci

 - Služba úspěšně prošla inspekcí kvality

V několika rodinách se zlepšil prospěch dětí ve škole. Často se podařilo v rodinách zlepšit vztahy mezi jednotlivými 

členy rodiny, a přispět tak k lepší komunikaci v rodině. Díky naší přítomnosti bylo umožněno několika dětem z roz-

vedených rodin stýkat se s druhým rodičem. V mnoha rodinách si rodiče s naší pomocí dokázali udělat „pořádek“ 

ve svých financích, naučili se komunikovat s institucemi, domluvili si splátkové kalendáře a rozvrhli si své finance tak, 

aby zvládli zaplatit nutné výdaje a zajistit rodinu. Podařilo se nám zprostředkovat kontakt na nejrůznější odborníky, 

a zajistit tak komplexní péči o rodinu. Postupně se nám daří ve všech rodinách získávat důvěru. Rodiny se na nás 

poté samy obracejí, když potřebují s něčím poradit.

3.10.2 Sociální rehabilitace (SR)

(sociální služba dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.)

Služba pomáhá rodinám a  jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporuje je tak, aby mohli žít 

běžný život. Služba je poskytována v domácnostech klientů na území orlickoústecka. 

Cílem služby je pomoci klientům k dosažení samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti, a to zejména:

- rozvojem znalostí a dovedností

- posilováním správných návyků 

- nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, sociálnímu začlenění a zvládnutí podmínek běžného života 

Cílovou skupinou jsou lidé od 18 do 64 let, kteří jsou: - osobou v krizi 

 - rodinou s dětmi/dítětem (úplné i neúplné) 

 - osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon

  ústavní nebo ochranné výchovy 

  (rovněž osoby z náhradní rodinné péče) 

 -  osobou s lehkým mentálním postižením 

Základní činnosti 

při poskytování služby sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu úkonu dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona. Jsou to: 

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu 

začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti atd.) 

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení do zaměstnání, k lékaři, nácvik cho-

vání, komunikace atd.) 

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schop-

ností a dovedností) 

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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• Ambulantní forma 

- poradenství, workshopy na adrese: 

Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

Tel. 734 281 416, e-mail: centrum.lan@orlicko.cz

 

• Terénní forma

- v domácnostech klientů 

 

• Byty pro sociální rehabilitaci 

- klientům je k dispozici 6 nájemních nácvikových bytů s délkou pobytu zpravidla jeden rok.

Posláním bytů je poskytnout zázemí v  klidném a  bezpečném prostředí osobám v  situaci, která ohrožuje běžný 

způsob života (např. ztráta bydlení, domácí násilí, trestná činnost, alkoholismus partnera atd.), pomoci jim nalézt 

aktivní řešení. 

Službu SR poskytujeme od 1. 10. 2013. Během prosince 2013 naši službu využily dvě rodiny s dětmi. Rodiny chtějí 

pomoci především s bytovou situací, potřebují poradenství v oblastní financí a rodinného rozpočtu a dále pomoc při 

výchově dětí. Do bytů SR dochází pravidelně sociální pracovník, schůzky probíhají dle potřeby, min. 1×–2× týdně. 

V případě potřeby klienty samozřejmě doprovázíme do různých institucí. Naším hlavním záměrem je pomoci klientům 

či rodinám stát se samostatnými a postupem času nezávislými na sociálních službách.

3.10.3 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší (NDC)

(sociální služba dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb.)

Činnost NDC byla zahájena 1. 1. 2013 a nabízí lidem bez domova možnost hygieny, výměny oblečení a sociálního 

poradenství. Za rok 2013 jsme měli 43 návštěv, při kterých se vystřídalo 16 klientů. Většina z nich žádá oblečení. 

Velký zájem je také o možnost sprchy a nového šatstva. 

Klienti chodí nepravidelně, ale poměrně často. Někdy přijdou i dva najednou (společní známí). Prozatím jsme se 

nesetkali s žádným agresivním chováním. U jednoho klienta se nám podařilo dosáhnout toho, aby se kontaktoval 

svou dceru a následně se s ní domluvil na možnostech pomoci. Nyní pobývá u ní a ve městě, kde bydlí, našel i práci. 

Činnost v r. 2013 podpořili:

SR: MPSV, město Lanškroun

SAS: MPSV, Pardubický kraj, město Česká Třebová, Město Králíky, město Ústí nad Orlicí, město Žamberk, město 

Lanškroun

Tříkrálová sbírka

NDC: MPSV, Pardubický kraj, město Lanškroun
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Kontakt

Centrum sociálních služeb

Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun

Eva Ježková, DiS., vedoucí

tel. 734 281 416, e-mail: centrum.lan@orlicko.cz

3.11 Sociální šatník

Tato služba funguje v Pobytovém středisku žadatelů o udělení mezinárodní ochrany (PoS) od roku 2001. Stát zdejším 

klientům zajišťuje ubytování, zdravotní péči, hygienické prostředky a dostávají finanční příspěvek na stravu. Ošacení, 

obuv, ale např. i nádobí, kočárky nebo hračky mohou získat prostřednictvím služeb charitního šatníku, kde si je mo-

hou 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 prů-

jezdu 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 jsou – ve spolupráci s pracovnicí sociální služby v PoS - zakoupeny aktuálně potřebné věci, ze-

jména obuv pro děti. Klienti jsou s touto službou spokojeni. 

Statistika:
2011 2012 2013

Uspokojených klientů 432 755 825
Vydáno ošacení (ks) 3 556 5 076 5 076

Činnost v r. 2013 podpořili: MV ČR

Kontakt

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, Tel.: 465 621 281

3.12 Adopce na dálku

 Adopce na dálku je projekt Diecézní charity Hradec Králové zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem formou pod-

pory jejich vzdělání. Oblastní charita ho realizuje díky letohradské farnosti, kde probíhají pravidelné sbírky na podpo-

ru indických dětí. Z výtěžku sbírky v r. 2013 – Kč 96 850,- je podporováno 13 dětí a část byla použita na přidruženou 

charitativní akci “Podpora bydlení chudých rodin s dětmi”. Oba tyto projekty organizuje Diecézní katolická charita 

Hradec Králové v oblasti Belgaum, jedné z nejchudších částí Indie, a oba pomáhají těm nejslabším rodinám postavit 

se na vlastní nohy. 
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Dopis jedné z našich indických dívek: 

Drazí sponzoři  rodiče,

doufám, že se máte dobře a těšíte se dobrému zdraví a že tam máte hezké počasí. Já se mám dobře, stejně i celá 

moje rodina. Všichni se za Vás modlíme.

S Vaší pomocí se mi studium velmi daří. V posledních testech se mi velmi dařilo a už se těším na prázdniny, které bu

dou dlouhé dva měsíce. Mám velkou radost ze známek, které dostávám, i moji rodiče jsou se mnou velmi spokojení.

Prázdniny strávím se svými rodiči, doufám, že se podíváme na nějaké zajímavá místa. Budu i chodit na letní kurzy 

do školy, doufám, že se toho hodně naučím.

Děkuji ještě jednou za Vaši pomoc se studiem. Moji rodiče jsou velmi vděční a vždy se za Vás modlí. 

S láskou a díky Vaše milující dcera Silvia J. Nazareth

Program Adopce na dálku" v České republice si připomněl v r. 2013 už 20 let svého trvání, a za tuto dobu pomohl 

téměř 30 000 dětí. Projekt zastřešuje Arcidiecézní charita Praha. V r. 2000 se do něj zapojila také Diecézní charita 

Hradec Králové a za podpory letohradské farnosti i Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

      Martin Marcinčín, koordinátor 

Projekt podpořila také Tříkrálová sbírka finančním příspěvkem na výstavbu vodárny v indickém městě Nirmal Nagar.

3.13 Dobrovolníci

Oblastní charita pracuje s dobrovolníky od samých začátků s cílem zapojit je do činnosti Charity. Na některých char-

itních projektech mají dobrovolníci zásadní podíl, protože bez nich by se nedaly uskutečnit. V r. 2013 bylo odpracov-

áno 1 070 dobrovolnických hodin, z toho 54 krátkodobých dobrovolníků odpracovalo 260 hodin a 12 dlouhodobých 

dobrovolníků odpracovalo 810 hodin. 

Sbírky šatstva – ošacení při měsíčních sbírkách přijímaly 3 dobrovolnice každou první středu v měsíci (celkem cca 

110 h/rok). Na dvou sezónních sbírkách se podílelo 6 dobrovolnic (celkem cca 60 h/rok).

Čištění pokladniček – po Tříkrálové sbírce nám 2 dobrovolnice čistily použité pokladničky – 50 hod.

Charitní ples – na přípravě občerstvení, cukroví, tomboly, výzdobě sálu se podílelo cca 50 dobrovolníků (celkem cca 

200 h/rok).
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Centrum pod střechou – při organizaci a přípravě příměstského tábora odpracoval 1 dobrovolník 110 h.

RC Kopretina – na chodu RC pracovalo během roku 6 dobrovolnic, které odpracovaly 520 hodin/rok.

Adopce na dálku – 1 dobrovolník vedl agendu, související s koordinací projektu, a odpracoval 20 h.

Tříkrálová sbírka – OCH Ústí n. O. organizuje Tříkrálovou sbírku v orlickoústeckém regionu od r. 2001. Koledníci 

přinášejí do domovů přání štěstí a zdraví, a dávají lidem také možnost podpořit Charitu. Každoročně se zde vybírají 

nejvyšší částky v celé diecézi. To je možné právě díky dobrovolníkům, kteří se sbírkou organizačně pomáhají v místě 

svého bydliště.

Na této akci se v r. 2013 v našem regionu podílelo 458 skupinek koledníků, které vykoledovaly celkem 1 943 681Kč. 

Část výtěžku, která náleží naší Oblastní charitě (65 %) byla použita v souladu se záměry na činnost charitních služeb, 

např. Občanské poradny, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nebo Domácí hospicové péče. 

DĚKUJEME všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.

Výtěžek TS se dělí takto: - 65 % Charita, která sbírku organizuje v daném regionu

 - 15 % Diecézní charita Hradec Králové

 - 10 % Charita ČR – humanitární pomoc

 - 5 % sekretariát Charity ČR – vzdělávací projekty

 - 5 % režijní náklady Tříkrálové sbírky

Bližší info o Tříkrálové sbírce na www.uo.charita.cz
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3.14 Ekonomická činnost

3.14.1 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.

Kontakt

vedoucí: Lenka Šťovíčková

Na Kopečku 356, Letohrad 

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.

3.14.2 Fotovoltaická elektrárna

Slunce pro Charitu 

V listopadu 2010 byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna na střeše domu Oblastní charity v Ústí nad Orlicí 

v ulici 17. listopadu. Celkový instalovaný výkon je 5,06 kWp. 

Realizací tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2. Oproti předpokladu se daří i vyšší výroba elektrické energie, 

která tak kryje spotřebu v domě, ve kterém jsou umístěny kanceláře sestřiček charitní ošetřovatelské služby, občan-

ské poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek. Nadprodukce je určena do veřejné sítě. 

Projekt Slunce pro Charitu“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního 

prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.



29

4. Akce a události v roce 2013

Leden  Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická akce v ČR, Oblastní charita koordinuje TS v orlickoús-

teckém okrese, díky místním asistentům se zapojuje kolem 1 500 koledníků 

2. února  17. Charitní ples v Letohradě – výtěžek z plesu byl věnován na nákup zdravotnických pomůcek pro  

 Domácí hospicovou péči
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21. února  Setkání OSPODů s paní Věrou Bechyňovou v Centru sociálních služeb Lanškroun – informativní   

 schůzka pracovníků Sociálně aktivizačních služeb pro rodinu a okolních OSPODů

26.února  Setkání rodin pacientů domácí hospicové péče Ústí n. Orl. – setkání pozůstalých, kteří pečovali   

 o své nemocné. 

15.-16. března  Jarní sbírka šatstva v Letohradě – tradiční sbírka, jejíž výtěžek je určen pro Pobytové středisko 

 v Kostelci n. O.

15.-16. dubna  Sbírka šatstva Lanškroun – v Centru sociálních služeb proběhla sbírka, jejíž výtěžek byl určen pro  

 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší a Pobytové středisko Kostelec n. O.

4.-26. dubna  Výstava fotografií „20 let Charit v Královéhradecké Diecézi“ – Letohrad zámek

28.května  Setkání zaměstnanců Oblastní charity – cca 70 zaměstnanců se sešlo v areálu Ostrova Letohrad-

 Orlice k přátelskému posezení a opečení buřtů.
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Prázdniny  Příměstské tábory v Letohradě a Sloupnici

7. září  Den charity – III. ročník propagačně kulturní akce proběhl na zahradě orlickoústeckého děkanství.  

 V rámci této akce se uskutečnil i den otevřených dveří v kanceláři CHOS, občanské poradny 

 a půj čovny kompenzačních pomůcek

12. září Běháme pro… - účast na benefiční sportovní akci v Letohradě

13. září Lanškrounská kopa – prezentace Charity

24. září Integrační setkání - prezentace Charity na náměstí v UO vedle dalších poskytovatelů služeb   

 v Ústí n. Orl.

Říjen  Projekt Konzumu „Společně za úsměv“ – účast v projektu, z jehož výtěžku zakoupen oxygenerátor

3. října  veletrh sociálních služeb Ústí nad Orlicí – prezentace Charity 

11.-12. října Podzimní sbírka šatstva Letohrad

29. listopadu seminář dr. Polákové pro zaměstnance Charity „Jak komunikovat s Romy“, knihovna UO

1. prosince  účast DPS s výrobky na vánočním jarmarku UO

Na Zelený čtvrtek ocenil sestry domácí hospicové péče letohradský farář Václav Vacek v kostele sv. Václava v Le-

tohradě.
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5. Finanční zpráva
Hodnocení ekonomiky 2013

Hodnocení základních údajů z účetní uzávěrky

Celkový obrat se od roku 2012 snížil o 1,1 mil. V letošním roce jsme již neposkytovali  služby v oblasti pro posílení 

partnerských vtahů a funkcí rodiny a  program na podporu integrace romské komunity ve Vysokém Mýtě a Letní dět-

ský tábor Františkov. Ke konci roku 2013 se naopak otevřela nová služba sociální rehabilitace a  nízkoprahové denní 

centrum pro lidi bez přístřeší v Lanškrouně.

Stav a pohyb majetku

V letošním roce jsme uvedli do užívání technické zhodnocení budovy Centra Pod střechou ul. Taušlova 714, Letohrad 

v celkové hodnotě 2 mil. Technické zhodnocení bylo fi nancováno z programu rozvoje venkova LEADER prostřednict-

vím SZIF 718 tis., za podpory České spořitelny 250 tis., z TS  249 tis. aj. V roce 2013 byly pořízeny 2 osobní auta pro 

potřeby domácí hospicové péče a pečovatelskou službu celkem za 425 tis.

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč) 2013:
Stav fondů k 1. 1. 2013 558
přírůstek fondů 1569
úbytek fondů 1594
Stav fondů k 31. 12. 2013 533

Tržby 

Ostatní 
Dotace 

DPH 

Nájemné 

Přijaté zálohy 

TS 

Dary 

Příjmy Výdaje

Mzdy, odvody 

Úhrada závazků 

Poskytnuté zálohy 

Ostatní DPH 
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Hospodaření středisek

Náklady a výnosy ošetřovatelská služba, Hospicová péče
Materiál a energie 1 937 756 Tržby za služby 16 847 472
Opravy 422 703 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 498 615 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 9 293 917 Ostatní výnosy 87 626
Pojištění a ost. soc. nákl. 3 119 817 Přijaté dary 30 308
Ostatní 488 242 Dotace 0
Odpisy 278 510 Zúčtování fondů 44 000
Náklady celkem 16 039 560 Výnosy celkem 17 009 406

Náklady a výnosy denní stacionář při DPS
Materiál a energie 74 515 Tržby za služby 58 703
Opravy 9 044 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 16 716 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 276 435 Ostatní výnosy 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 91 646 Přijaté dary 0
Ostatní 14 894 Dotace 426 112
Odpisy 48 254 Zúčtování fondů 0
Náklady celkem 531 504 Výnosy celkem 484 815

Náklady a výnosy pečovatelské služby UO
Materiál a energie 132 886 Tržby za služby 248 623
Opravy 17 292 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 52 500 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 607 658 Ostatní výnosy 8 399
Pojištění a ost. soc. nákl. 210 854 Přijaté dary 12 000
Ostatní 42 954 Dotace 800 888
Odpisy 69 138 Zúčtování fondů 31 443
Náklady celkem 1 133 282 Výnosy celkem 1 101 353

Náklady a výnosy Rodinného centra Kopretina Sloupnice
Materiál a energie 10 397 Tržby za služby 32 048
Opravy 124 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 19 132 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 38 023 Ostatní výnosy 2 570
Pojištění a ost. soc. nákl. 4 234 Přijaté dary 5 000
Ostatní 156 Dotace 13 000
Odpisy 147 Zúčtování fondů 11 319
Náklady celkem 72 213 Výnosy celkem 63 937
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Náklady a výnosy  NZDM + příměstský tábor + volnočasové aktivity
Materiál a energie 79 171 Tržby za služby 98 790
Opravy 23 727 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 45 742 Tržby z prodejen a čajovny 3 018
Mzdové náklady 470 729 Ostatní výnosy 3 837
Pojištění a ost. soc. nákl. 152 846 Přijaté dary 80 567
Ostatní 25 200 Dotace 555 250
Odpisy 4 273 Zúčtování fondů 0
Náklady celkem 801 688 Výnosy celkem 741 462

Náklady a výnosy Rodinného centra Mozaika Letohrad
Materiál a energie 13 323 Tržby za služby 20 250
Opravy 6 922 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 23 751 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 154 819 Ostatní výnosy 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 47 790 Přijaté dary 130
Ostatní 48 684 Dotace 203 565
Odpisy 81 201 Zúčtování fondů 0
Náklady celkem 376 490 Výnosy celkem 223 945

Náklady a výnosy Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek
Materiál a energie 478 391 Tržby za služby 0
Opravy 37 312 Půjčovné za pomůcky 1 236 572
Služby 38 968 Tržby z prodejen a čajovny 5 779
Mzdové náklady 581 529 Ostatní výnosy 171
Pojištění a ost. soc. nákl. 194 726 Přijaté dary 0
Ostatní 29 432 Dotace 0
Odpisy 48 999 Zúčtování fondů 284 629
Náklady celkem 1 409 357 Výnosy celkem 1 527 150

Náklady a výnosy osobní asistence
Materiál a energie 21 144 Tržby za služby 491 982
Opravy 6 673 Půjčovné za pomůcky
Služby 43 003 Tržby z prodejen a čajovny
Mzdové náklady 842 667 Ostatní výnosy
Pojištění a ost. soc. nákl. 264 333 Přijaté dary 1 283
Ostatní 54 806 Dotace 596 500
Odpisy 7 990 Zúčtování fondů 54 196
Náklady celkem 1 240 616 Výnosy celkem 1 143 961
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Náklady a výnosy občanská poradna
Materiál a energie 42 424 Tržby za služby 0
Opravy 2 388 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 60 517 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 373 513 Ostatní výnosy 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 126 992 Přijaté dary 38 173
Ostatní 20 421 Dotace 534 900
Odpisy 2 531 Zúčtování fondů 0
Náklady celkem 628 785 Výnosy celkem 573 073

Náklady a výnosy papírnictví, pronájem nebytových prostor,  kopírování
Materiál a energie 31 799 Tržby za služby 10 612
Opravy 4 017 Půjčovné za pomůcky 0
zboží 1 081 299 Tržby z prodejen a čajovny 1 731 139
služby 16 516 Ostatní výnosy 295 087
Mzdové náklady 426 601 Přijaté dary 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 131 204 Dotace 0
Ostatní 20 490 Zúčtování fondů 0
Odpisy 7 210 0
Náklady celkem 1 719 137 Výnosy celkem 2 036 837

Náklady a výnosy Sociální šatník PoS Kostelec n. O.
Materiál a energie 10 795 Tržby za služby 0
Opravy 122 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 520 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 82 892 Ostatní výnosy 122 613
Pojištění a ost. soc. nákl. 8 233 Přijaté dary 46 619
Ostatní 1 810 Dotace 0
Odpisy 146 Zúčtování fondů 0
Náklady celkem 104 518 Výnosy celkem 169 232

Náklady a výnosy Pečovatelské služby Letohrad
Materiál a energie 3 293 Tržby za služby 73 028
Opravy 489 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 3 690 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 121 509 Ostatní výnosy 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 40 973 Přijaté dary 4 260
Ostatní 3 710 Dotace 82 000
Odpisy 585 Zúčtování fondů 4 468
Náklady celkem 174 249 Výnosy celkem 163 756
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Náklady a výnosy Pečovatelské služby Lanškroun
Materiál a energie 1 370 Tržby za služby 26 089
Opravy 246 Půjčovné za pomůcky 0
Ost. Služby 2 975 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 61 609 Ostatní výnosy 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 20 946 Přijaté dary 0
Ostatní, 2 442 Dotace 47 000
Odpisy 293 Zúčtování fondů 11 096
Náklady celkem 89 881 Výnosy celkem 84 185

Náklady a výnosy Šance pro rodinu ( SAS a SR)
Materiál a energie 372 188 Tržby za služby 0
Opravy 29 394 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 70 379 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 875 916 Ostatní výnosy 351 814
Pojištění a ost. soc. nákl. 296 471 Přijaté dary 20 678
Ostatní 58 798 Dotace 973 600
Odpisy 380 280 Zúčtování fondů 293 045
Náklady celkem 2 083 426 Výnosy celkem 1 639 137

Náklady a výnosy Dům pokojného stáří - nájemné
Materiál a energie 14 510 Tržby za služby 0
Opravy 74 030 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 34 091 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 21 568 Ostatní výnosy nájemné 356 678
Pojištění a ost. soc. nákl. 7 333 Přijaté dary 0
Ostatní 13 866 Dotace 0
Odpisy 575 688 odpis pohledávek 9 547
Náklady celkem 741 085 Výnosy celkem 366 225

Náklady a výnosy NDC pro lidi bez domova Lanškroun
Materiál a energie 27 222 Tržby za služby 0
Opravy 1 045 Půjčovné za pomůcky 0
Služby 5 666 Tržby z prodejen a čajovny 0
Mzdové náklady 161 211 Ostatní výnosy nájemné 0
Pojištění a ost. soc. nákl. 54 499 Přijaté dary 0
Ostatní 5 717 Dotace 240 637
Odpisy 1 243 Zúčtování fondů 0
Náklady celkem 256 603 Výnosy celkem 240 637
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Náklady a výnosy ostatní Správní středisko, FVE,ples,
Materiál a energie 65 871 Tržby za služby 91 367
Opravy 121 Půjčovné za pomůcky 0
Zboží 32 480 Úroky 67 025
Služby 23 263 Tržby z prodeje 54 810

Mzdové náklady 86 207
Ostatní výnosy - odpisy 
z dotací na pořízení majetku 89 286

Pojištění a ost. soc. nákl. 14 938 Přijaté dary 280 644
Ostatní 151 974 Dotace 38 474

Odpisy 56 160
Zúčtování fondů, vyřazení 
majetku 13 715

Náklady celkem 944 218 Výnosy celkem 635 322

CELKEM
Materiál a energie 3 317 055 Tržby za služby 17 998 963
Opravy 635 648 Půjčovné za pomůcky 1 236 572
Zboží 1 113 779 Úroky 67 025
Služby 956 043 Tržby z prodeje zboží 1 794 745
Mzdové náklady 14 476 803 Tržby z prodeje DNM a DHM 0
Pojištění a ostatní sociální 
náklady 4 787 834

Ostatní výnosy, odpisy 
dotací a darů 1 327 627

Ostatní 983 597 Přijaté dary 519 662
Odpisy 1 562 648 Dotace 4 511 926

Zúčtování fondů 747 911
Náklady celkem 27 833 407 Výnosy celkem 28 204 432
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Rozvaha

ROZVAHA pro nevýd�le�né organizace 
 v plném rozsahu 
 ke dni Název a sídlo ú�etní jednotky 
  

I� 

 

 
 

Ozna�ení 
 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                     (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)   

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem         (sou�et A.I.1. až A.I.7.)   

A. I.    1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje   

    2. Software   

    3. Ocenitelná práva   

    4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek   

    5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek   

    6. Nedokon�ený dlouhodobý nehmotný majetek   

    7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem          (sou�et A.II.1. až A.II.10.)   

A. II.   1. Pozemky   

   2. Um�lecká díla, p�edm�ty a sbírky   

   3. Stavby   

   4. Samostatné hmotné movité v�ci a soubory hmotných movitých v�cí   

   5. P�stitelské celky trvalých porost�   

   6. Základní stádo a tažná zví�ata   

   7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek   

   8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek   

   9. Nedokon�ený dlouhodobý hmotný majetek   

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek   

A. III. Dlouhodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et A.III.1. až A.III.7.)   

A. III.  1. Podíly v ovládaných a �ízených osobách   

  2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem   

  3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti   

  4. Záp�j�ky organiza�ním složkám   

  5. Ostatní dlouhodobé záp�j�ky   

  6. Ostatní dlouhodobý finan�ní majetek   

  7. Po�izovaný dlouhodobý finan�ní majetek   

  

31.12.2013
(v celych tisících Kc)´ ˇ Oblastní charita Ustí nad Orlicí ´

Na Kopecku 356ˇ
Letohrad
561 514 4 4 6 8 9 2 0

27 971 28 318
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

46 354 47 755
308 308

0 0
35 914 37 984
6 441 6 940

0 0
0 0

2 979 2 471

0 0
711 52
1 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem     (sou�et A.IV.1 až A.IV.11.)   

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk�m výzkumu a vývoje   

  2. Oprávky k softwaru   

  3. Oprávky k ocenitelným práv�m   

  4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku   

  5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku   

  6. Oprávky ke stavbám   

  7. Oprávky k samostatným hmotným movitým v�cem a soubor�m 
hmotných movitých v�cí   

  8. Oprávky k p�stitelským celk�m trvalých porost�   

  9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví�at�m   

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku   

11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku   

B. Krátkodobý majetek                      celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Zásoby celkem                                               (sou�et B.I.1. až B.I.9.)   

B. I.    1. Materiál na sklad�   

    2. Materiál na cest�   

    3. Nedokon�ená výroba   

    4. Polotovary vlastní výroby   

    5. Výrobky   

    6. Zví�ata   

    7. Zboží na sklad� a v prodejnách   

    8. Zboží na cest�   

    9. Poskytnuté zálohy na zásoby   

B. II. Pohledávky celkem                                     (sou�et B.II.1. až B.II.19.)   

B. II.   1. Odb�ratelé   

   2. Sm�nky k inkasu   

   3. Pohledávky za eskontované cenné papíry   

  4. Poskytnuté provozní zálohy   

  5. Ostatní pohledávky   

  6. Pohledávky za zam�stnanci   

   7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

 10. Da� z p�idané hodnoty   

  

IC:ˇ 44468920

-18 383 -19 437

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

-10 368 -11 585

-5 036 -5 381

0 0
0 0

-2 979 -2 471
0 0

18 813 19 264

452 520
31 14
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
421 506
0 0
0 0

4 103 3 498
1 876 2 707

0 0
0 0

607 607

139 127
0 1

0 0

0 0

0 0
0 0

Vytvoreno v programu FORM studio - www.formstudio.czˇ
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
AKTIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
1 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
2 

B. II. 11. Ostatní dan� a poplatky   

 12. Nároky na dotace a ostatní zú�tování se státním rozpo�tem   

 13. Nároky na dotace a ostatní zú�tování s rozpo�tem orgán� 
územních samosprávných celk�   

 14. Pohledávky za spole�níky sdruženými ve spole�nosti   

 15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí   

 16. Pohledávky z vydaných dluhopis�   

 17. Jiné pohledávky   

 18. Dohadné ú�ty aktivní   

 19. Opravná položka k pohledávkám   

B. III. Krátkodobý finan�ní majetek celkem         (sou�et B.IV.1. až B.IV.8.)   

B. III.  1. Pokladna   

 2. Ceniny   

  3. Ú�ty v bankách   

  4. Majetkové cenné papíry k obchodování   

  5. Dluhové cenné papíry k obchodování   

  6. Ostatní cenné papíry   

  7. Po�izovaný krátkodobý finan�ní majetek   

  8. Peníze na cest�   

B. IV. Jiná aktiva celkem                                    (sou�et. B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Náklady p�íštích období   

 2. P�íjmy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly aktivní   

 AKTIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

  

IC:ˇ 44468920

0 0

0 0

114 0

0 0
0 0
0 0

1 377 56

0 0

-10 0

13 356 14 912
147 117
17 13

13 192 14 782
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

902 334
371 252
531 82

0 0
46 784 47 582
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

A. Vlastní zdroje celkem                                                        (A.I. + A.II.)   

A. I. Jm�ní celkem                                                  (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)   

A. I.    1. Vlastní jm�ní   

    2. Fondy   

    3. Oce�ovací rozdíly z p�ecen�ní finan�ního majetku a závazk�   

A. II. Výsledek hospoda�ení celkem                     (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)   

A. II.   1. Ú�et výsledku hospoda�ení   

   2. Výsledek hospoda�ení ve schvalovacím �ízení   

   3. Nerozd�lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let   

B. Cizí zdroje celkem                                     (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)   

B. I. Rezervy celkem                                                                        (B.I.1.)   

B. I.    1. Rezervy   

B. II. Dlouhodobé závazky celkem                        (sou�et B.II.1. až B.II.7.)   

B. II.   1. Dlouhodobé bankovní úv�ry   

   2. Vydané dluhopisy   

   3. Závazky z pronájmu   

   4. P�ijaté dlouhodobé zálohy   

   5. Dlouhodobé sm�nky k úhrad�   

   6. Dohadné ú�ty pasivní   

   7. Ostatní dlouhodobé závazky   

B. III. Krátkodobé závazky celkem                     (sou�et B.III.1. až B.III.23.)   

B. III.  1. Dodavatelé   

  2. Sm�nky k úhrad�   

  3. P�ijaté zálohy   

  4. Ostatní závazky   

  5. Zam�stnanci   

  6. Ostatní závazky v��i zam�stnanc�m   

  7. Závazky k institucím sociálního zabezpe�ení a ve�ejného 
zdravotního pojišt�ní   

  8. Da� z p�íjm�   

  9. Ostatní p�ímé dan�   

10. Da� z p�idané hodnoty   

11. Ostatní dan� a poplatky   

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo�tu   

13. Závazky ze vztahu k rozpo�tu orgán� územních samosprávních 
celk�   

14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír� a podíl�   

  

IC:ˇ 44468920

44 069 44 768

36 505 36 833
35 947 36 300

558 533
0 0

7 564 7 935
0 371

1 420 0
6 144 7 564
2 715 2 814

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
2 103 2 184
135 126
0 0

126 1
59 26

904 943
0 0

495 513

0 0
78 201

163 191
11 0
0 29

0 0

0 0
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

IC:ˇ 44468920

0 0

0 0
65 106
0 0

0 0
0 0
0 0

67 48
0 0

612 630
589 594
23 36
0 0

46 784 47 582

27.6.2014

evidovana pravnicka osoba´ ´ ´ Ing. Marie Malá

charitní osetrovatelska a pecovatel. sluzbaˇ ˇ ´ ˇ ˇ Ing. Marie Malá

465621282
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Ozna�ení 

 
a 
 

 
PASIVA 

 
b 
 

 
Stav k prvnímu dni ú�etního 

období 
3 

 
Stav k poslednímu dni ú�etního 

období 
4 

B. III.15. Závazky ke spole�ník�m sdruženým ve spole�nosti   

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí   

17. Jiné závazky   

18. Krátkodobé bankovní úv�ry   

19. Eskontní úv�ry   

20. Vydané krátkodobé dluhopisy   

21. Vlastní dluhopisy   

22. Dohadné ú�ty pasivní   

23. Ostatní krátkodobé finan�ní výpomoci   

B. IV. Jiná pasiva celkem                                    (sou�et B.IV.1. až B.IV.3.)   

B. IV. 1. Výdaje p�íštích období   

 2. Výnosy p�íštích období   

 3. Kursové rozdíly pasivní   

 PASIVA CELKEM                                                                 (A. + B.)   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú�etní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je ú�etní jednotkou 

   

    

Právní forma ú�etní jednotky Osoba odpov�dná za ú�etnictví (jméno a podpis) 

 
  

  

P�edm�t podnikání Osoba odpov�dná za ú�etní záv�rku (jméno a podpis) 

 
 

tel.: linka: 

 

IC:ˇ 44468920

0 0

0 0
65 106
0 0

0 0
0 0
0 0

67 48
0 0

612 630
589 594
23 36
0 0

46 784 47 582

27.6.2014

evidovana pravnicka osoba´ ´ ´ Ing. Marie Malá

charitní osetrovatelska a pecovatel. sluzbaˇ ˇ ´ ˇ ˇ Ing. Marie Malá

465621282
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Výkaz zisku a ztráty
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Odpis nedobytné pohledávky  

31.12.2013
(v celych tisících Kc)´ ˇ

Dle vyhlasky c. 504/2002 Sb.´ˇ ˇ

4 4 4 6 8 9 2 0

Oblastní charita Ustí nad Orlicí ´

Na Kopecku 356ˇ
Letohrad
561 51

2 834

2 383

423

0

28

1 589

595

85

9

900

18 309

13 469

4 462

378

88

49

39

377

5

9

0

0

0

40

323

1 597

483

28

1 086

101

41

4

56

1 359

1 008

326

25

3

2

1

14

7

7

4 431

2 866

451

0

1 114

1 690

636

89

9

956

19 668

14 477

4 788

403

91

51

40

391

5

9

0

0

0

47

330
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44468920

1 480

1 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 677

82

82

3 156

1 562

1 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 833
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44468920

17 993

17 937

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 544

0

0

0

67

0

463

1 014

9

0

0

0

0

0

0

9

3 037

1 298

1 739

589

285

304

21 030

19 235

1 795

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 133

0

0

0

67

0

748

1 318

9

0

0

0

0

0

0

9
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44468920
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4 512
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24 578

-99

0

-99

3 626
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0

520

0

4 512
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28 204
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0

371

27.6.2014

Ing. Marie Malá

Ing. Marie Malá

465621282

evidovana pravnicka osoba´ ´ ´

charitní osetrovatelska a pecovatel. sluzbaˇ ˇ ´ ˇ ˇ
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6. Zpráva auditora za rok 2013
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7. Poděkování
Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2013 podpořili naši činnost:
Ministerstvo práce a sociálních věcí  |  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  |  Ministerstvo vnitra  |  Par-

dubický kraj  |  Evropský sociální fond  |  Státní fond životního prostředí – OP ŽP  |  Státní zemědělský intervenční 

fond – PRV ČR  |  Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  |  Měs-

to Česká Třebová  |  Město Králíky  |  Město Lanškroun  |  Město Letohrad  |  Město Ústí nad Orlicí  |  Město Vysoké 

Mýto  |  Město Žamberk  |  Obec Libchavy  |  Obec Sloupnice  |  Obec Orličky  |  OSA - Ochranný svaz autorský  |  

Konzum Ústí nad Orlicí  |  PharmDr. Josef Marek, Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad  |  ISOLIT-Bravo, s. r. o  |  

Jablonné nad Orlicí  |  Pavel Vymetálek,  Elektro, Klášterec n. Orl.  |  Tomáš Vencl, vodoinstalace, Šedivec  |  

UO-TEX, s.r.o. Ústí nad Orlicí  |  Dante media Česko, s.r.o., Lucie Sára Závodná, Olomouc  |  Ing. Marie Buryšková, 

Letohrad  |  Ing. Jana Adamcová, Letohrad  |  Ing. Vladislav Náhlík, Letohrad  |  Ing. Jaroslav Toman, Letohrad  |  

Manželé Hrdinovi, Ústí n. Orl.  |  Josef Pomikálek, Letohrad  |  Oldřich Doleček, Letohrad  |  pan Valík  |  

pan Suchomel  |  PharmDr. Richard Záveský, Lékárna Anna, Česká Třebová  |  Marie Marková, Horní Čermná  |  

Antonín Řehák, Letohrad  |  Ing. Miroslav Honzátko, Letohrad  |  Ing. Ivan Chmelíček, Letohrad  |  Pavel Žák, Dobrá 

Voda  |  František Stejskal, Letohrad  |  Marie Náhlíková, Šedivec  |  Marta Švecová, Letohrad  |  Štefan a Marie 

Čandovi, Letohrad  |  Ing. Zbyněk Vrbata, Praha   |  Lenka Holeková  |  JUDr. Jiří Lukáš, Ústí nad Orlicí  |  Martina 

Šťovíčková, Letohrad-Orlice, e-shop NEJ-dětem  |  Václav Musil, Písečná  |  Vladimír Mrštný, Letohrad  |  Jana 

Neumannová, Ústí nad Orlicí  |  Libuše Holubová,  Ústí nad Orlicí  |  Petr Cabalka,  Ústí nad Orlicí  |  Ehrenbergrovi,  

Ústí n. Orl.  |  Ludmila Hrodková, Ústí n. Orl.  |  Josef Vodvárka, Choceň  |  Hana Petrová, Dolní Čermná  |  Růžena 

Langfelnerová, Říčky  |  paní Urbanová, Hrádek  |  Marie Příhodová, Ústí nad Orlicí  |  pan Vostřel,  Vysoké Mýto  

|  SDH Orlice  |  Škýz Orlice  |  Pavel Štangler, Jablonné nad Orlicí  |  pan Janiš, Alberon Letohrad  |  PharmDr. Vít 

Svačina, Hnátnice  |  Mgr. Luděk Novotný, Mistrovice  |  Dana Kolářová, Podlesí

Ples 2013 podpořili:

Adamec Pavel, sedlářství Letohrad-Orlice  |  Adamec Petr,Tesařství – pokrývačství, Letohrad-Orlice  |  ALIMA - CZ 

s.r.o., Písečná - masová výroba  |  ANTIKOR - Zdeněk Maixner  |  Apos, výroba razítek, Ústí nad Orlicí  |  Apotheke, 

MEDIATE s.r.o., Libchavy  |  Aquila TS, s.r.o., Letohrad  |  Autoservis - Machačný David, Kunčice  |  Autoškola Trend, 

Zbyněk Filip, Letohrad  |  AVO spol. s r.o.,Lukavice  |  Bárt sport, Jiří Holubář, Ústí nad Orlicí  |  

BB Com, s.r.o.  |  Beneš Jan - Truhlářství - Lanšperk  |  Benzina, čerpací stanice, Letohrad  |  Bocus a.s.,Letohrad  |  

Boutique Broulík, Česká Třebová  |  Celar - velkoobchod ochranné prac. pomůcky  |  Corby - Chovatelské potřeby, 

Letohrad  |  Cukrárna Z. a V. Dolečkovi, Letohrad   |  Cukrářská výroba - BEAS a. s., Letohrad  |  Čalounictví Urban, 

Letohrad  |  Český rybářský svaz, Jablonné nad Orlicí  |  Český rybářský svaz, Letohrad  |  Dolečkovi, Lukavice  |  

Ďuránová Hana, Letohrad  |  Dušková Veronika, Lanšperk  |  Elektro Franc,s.r.o, Ústí nad Orlicí  |  F Plus s.r.o., Dům 

Barev, Ing. Vladimír Motl  |  FALKO Letohrad s. r. o.  |  Faltejsek Vojtěch, Orlice  |  Friml Lukáš, truhlářství, Kunvald  

|  GOLEM GROUP s. r. o., Letohrad  |  Grantis, s.r.o., Ústí nad Orlicí  |  Hamřík Lubomír, Zámečnictví - kovářství, 

Letohrad  |  HARMONIE, Věra Ruferová, Česká Třebová  |  Hejnák Václav,Ústí nad Orlicí  |  Holancová Marta - Reha-
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bilitace  |  Hotel na Zámku, Letohrad  |  Hudeček, s. r. o., Ústí nad Orlicí  |  Husqvarna - Býček Roman, Žamberk  |  

INA Lanškroun, s.r.o.  |  Inob spol. s. r. o.  |  Isolit - Bravo, s.r.o., Jablonné n. O.  |  IvKo, ryté sklo, Letohrad  |  J & J 

Computer s. r. o.  |  J & R Sport, Šedivská, Letohrad  |  J+J. Fogl - elektro, Letohrad

Jedličková Eva, Letohrad  |  Josef Chládek, Nájemce čerpacích stanic, Letohrad  |  Kadeřnictví - Martínková Tereza, 

Letohrad  |  Kalousková Jana a Václav Vacek  |  Knihařství, rámování, Žamberk - Ing. E. Tobišková  |  Knihkupectví 

Flétna, Ústí nad Orlicí  |  Knihkupectví Paseka, Česká Třebová  |  Vágnerová Iveta, Verměřovice   |  Kosmetika Blanka 

Kavková, Letohrad  |  Kosmetika, manikúra, E. Brandejsová, Jablonné n. O.  |  Kovo Faltus s.r.o., Kunčic  |  

Kovovýroba Hamřík, Letohrad  |  Květinářství Markytka, Žamberk  |  Květinářství U Zvonečku, Šárka Filipová Le-

tohrad  |  Květinářství, Pirkl Petr  |  Květiny u kopretiny, Silvie Richtrová  |  Lékárna Štefanská Renáta RNDr., Letohrad  

|  Lékárna U Kosmy a Damiána, Letohrad  |  Letohradské strojírny s. r. o  |  Ing. Línek Roman, vícehejtman Pardu-

bického kraje  |  Lukabus Paďour Leopold, Lukavice  |  Lukáš Friml, Truhlářství, Kunvald  |  M2 Trade, Jiří Motyčka, 

Žamberk  |  Macháčková Marie, Kunvald  |  Malovi, Šedivec  |  Marion, Svatební a společenský salon, Letohrad  |  

Marta Holancová, Rehabilitace  |  Maso-Eko-Šlesingr Jan, Kunčice  |  Mateřské centrum Medvídek, Dolní Dobrouč  |  

Město Česká Třebová  |  Mgr. Svobodová Marie, Letohrad  |  Michal Vyhnálek - TEDDIES, Žamberk  |  Mikysková Mar-

ta, Letohrad  |  Miluše Scheuerová, Galanterie, Prádlo, Česká Třebová  |  Mirabella, Česká Třebová  |  MUDr. Haltmar 

Jiří  |  MUDr. Horová Ivana  |  MUDr. Janáková Jarmila  |  MUDr. Ježáková Daniela  |  MUDr. Johnová Marie  |  MUDr. 

Karásková Vlasta  |  MUDr. Nosálová Václava  |  MUDr. Slezáková Jiřina  |  MUDr. Stejskalová Lenka MUDr. Šrámek 

Petr  |  MUDr. Vychytil Pavel  |  Nativia s. r. o., Letohrad  |  NO+BL Žamberk spol. s. r. o.  |  Novotný Eduard, Letohrad  

|  Novotný Vojtěch, Letohrad  |  Obchod u Kozlů, Mistrovice  |  Obuv- Skalický Stanislav, Letohrad  |  Opravna obuvi - 

Kalousek, Letohrad  |  Ovoce zelenina - Hana Lorencová, Letohrad  |  Ovoce zelenina – Révus  |  Pavel Tacl - UNITA, 

Letohrad  |  Pekárna s.r.o., Letohrad  |  Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o., Lanškroun  |  Petr Stasiowski  |  Pivovar 

a likérka Žamberk  |  Pohostinství Orlovna J. Švec, Orlice  |  Poláčkovi, Letohrad  |  Potraviny  Králíková Blanka, Orlice  

|  Renomia, a. s., Brno  |  Řehák Antonín, Kunčice  |  Řeháková Marta, Kunčice   |  Skalická Jana, Orlice  |  SOR 

Libchavy spol. s r. o  |  Sport centrum LA, s.r.o.  |  Statek U sv. Jána, Kunvald  |  Stavební firma - Kozel Tomáš, Mistro-

vice  |  Stejskalová Miroslava, Letohrad  |  SurPass Sport, Ústí nad Orlicí  |  Sysrová Petra, Letohrad  |  Ing. Šilar Petr, 

Horní Čermná  |  Škýz s. r. o., Orlice  |  Ing. Šotola Pavel, člen Rady Pardubického kraje  |  Štangler Oldřich, Jablonné 

nad Orlicí  |  Šťovíček Jaroslav, Orlice  |  Šťovíček Jiří, Orlice  |  Švec Jiří - Pohostinství "Orlovna" - Orlice  |  Švec Miro-

slav - výroba dřevité vlny, Dolní Čermná  |  TACL Alois, servis průmysl.chlazení, Letohrad  |  Textil JAS-Soňa Dolečk-

ová, Letohrad  |  Textilní galanterie Tina - Martin Lžíčař, Ústí nad Orlicí  |  Trafika Dorotka, Dorčinec Roman  |  Tru-

hlářství Kalousek, Písečná  |  Truhlářství R+R Tschöpovi, Letohrad  |  TUZI, s. r. o., Kunčice  |  U Berušky - Tomášová 

Radka, Letohrad  |  Velkosklad nápojů, Jiří Babák  |  Vemas, a. s., Žamberk  |  Vídeňský Jiří - PNEU CENTRUM, 

Letohrad  |  VVS Verměřovice  |  Vychytil Jaroslav, zahradnictví Letohrad-Orlice  |  Vychytil Jaroslav, Letohrad, Orlice  |  

Zahradnictví Venclovi, Letohrad  |  Zahradnictví Vychytilovi, Orlice  |  Zamazal Marek, Výroba keramiky  |  Zamazalová  

Jana, Keramické plastiky a šperky  |  Zámečnictví - Moravec Zdeněk, Orlice  |  Zelenina Hana Lorencová, Letohrad  |  

ZESPO Písečná  |  
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Dodatek k Výroční zprávě
Zpráva o činnosti v sociálně právní ochraně v roce 2013
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Letohrad a Volnočasové aktivity v Centru pod střechou (CPs)

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústeckoorlicko (SAS)

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

CPs

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 nepříznivou sociální 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...)

SAS

V rámci naší služby pracujeme s rodinami, kde se často v důsledku těžké životní situace vyskytují právě děti uve-

dené v § 6 odst. 1. Do rodin přicházíme většinou na podnět orgánů SPOD, jiných institucí (školy, poradny, lékaři) 

nebo samotných rodin. 

2. Pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

(§ 11 odst. 1 písm. a))

CPs

Primární je práce s dětmi a mládeží, ale jsme otevřeni i spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci dětí. Osobní kontakt 

s rodiči probíhá po předchozí telefonické dohodě, kdy se domluví den a hodina návštěvy a nastíní se účel kontak-

tu. Může samozřejmě proběhnout kdykoli v době přítomnosti pracovníků na pracovišti. Jestliže se pracovníkům 
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od začátku jeví problém jako specifický pro jiné zařízení, deleguje uživatele (už při telefonickém kontaktu) do jiného 

zařízení a předá potřebné kontakty pro návazné zařízení. 

Za rok 2013 jsme byli pětkrát kontaktování rodiči/zákonnými zástupci dětí kvůli službě doučování. Chtěli, aby se nás 

doučovaly jejich děti. Poskytli jsme informace o zařízení, o poskytovaných službách a domluvil se termín, kdy se 

jejich děti přijdou domluvit. 

SAS

Rodičům pomáháme s výchovnými problémy dětí, s problémy ve škole, při komunikaci s rodiči apod. Jedná se 

především o praktické ukázky či rady a doporučení. V případě potřeby předáváme kontakty na další odborníky. 

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))

CPs

Preventivní témata: První pomoc, Energy drinky, Šikana, Závislosti, Volný čas, Brigády a práce, apod. 

SAS

Pokračuje spolupráce s Rodinným centrem Mozaika a NZDM Letohrad.

4. Zaměřit svoji pozornost na využívání volného času dětí (§ 32 odst. 1 písm. a))

CPs

V klubu jsou různé atraktivní volnočasové aktivity, které mohou děti a mládež využívat (pro nás slouží ke snazšímu 

navázání kontaktu s nimi). 

Každý měsíc je připraven pestrý program, který nabízí různé varianty trávení volného času (od tvoření, přes turnaje, 

soutěže, hry, výjezdní akce, apod.). Na tvorbě programu se podílejí sami uživatelé.

SAS

Rodičům a dětem předáváme typy na různé zájmové kroužky. Snažíme se, aby děti využívaly svůj volný čas ak-

tivně. Do domácnosti s sebou vozíme i různé hry a knihy, na kterých rodičům demonstrujeme, jak si s dětmi hrát, 

číst a učit se. Také jim ukazujeme, co mohou s dětmi vytvářet, aniž by s tím měli spojené finanční výdaje. 
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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))

CPs

Tato činnost je součástí poslání NZDM Letohrad. Je realizována poskytováním našich služeb, jako je kontakt, 

situační intervence, poradenství, informační servis, odkazování do sítě návazných služeb, nabídka volnočasových 

aktivit apod. 

Na klubu pravidelně běží tzv. „preventivní téma“, Mají různou formu (rozhovory, prezentace, nástěnka, filmy, 

besedy, dotazníky, letáčky, knihy, příběhy apod.) zpracované téma, kterým uživatelé „žijí“, které řeší. V roce 2013 to 

bylo například náplň volného času, hledání brigád, šikana ve škole. 

SAS

Pracujeme s dětmi, u kterých je předpoklad, že k alkoholu mohou mít kladný vztah i v budoucnu. V těchto rodinách 

se snažíme působit preventivně, mluvit o možných problémech spojených s alkoholem. 

6. Sledovat u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí (§ 32 odst. 1 písm. c))

CPs

Na klubu jsou stanovená pravidla, která jsou viditelně umístěny v prostorách klubu. Všichni uživatele by je měli znát 

a dodržovat je. Jedním z pravidel je zákaz jakéhokoliv agresivního jednání. Pokud k takovému jednání dojde, zak-

ročíme a snažíme se situaci s uživateli vyjasnit – proč tomu tak je. Zjišťujeme příčiny takového chování, vysvětlíme 

důsledky, případně použijeme sankce. 

SAS

Pokud si takových projevů u dítěte všimneme, zahájíme spolupráci se školou, pedagogicko-psychologickou porad-

nou a popř. psychologem, který nám se souhlasem rodiny následně může předat doporučení, jak s dítětem a celou 

rodinou pracovat.

7. Věnovat pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní (§ 32 odst. 2 písm. d))

CPS

Klub je otevřen pro všechny děti bez rozdílu. Děti, které vykazují známky nízké sociální úrovně, dále pracujeme, 

pomáháme jim zorientovat se ve vztazích, začlenit se do kolektivu vrstevníků, učíme je komunikovat s dospělými. 
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SAS

Většina dětí, se kterými spolupracujeme, je z rodin s nízkou sociální úrovní. Pomocí různých aktivizačních činností 

se snažíme začlenit je do kolektivu a zároveň podporovat rodiče, aby dítěti zajistili funkční prostředí pro výchovu 

a vývoj dítěte. 

8. Nabízet dětem programy pro využití volného času se zřetelem k zájmům dětí a jejich možnostem

(§ 32 odst. 1 písm. f))

CPs

Klub je vybaven atraktivními volnočasovými aktivitami, které mohou děti a mládež využívat (slouží ke snazšímu 

navázání kontaktu a k prolomení počátečních bariér). 

Každý měsíc vytváříme a nabízíme programy, kde se mohou děti „realizovat“ sportovně, výtvarně i hudebně. Vy-

cházíme z toho, o co mají zájem. 

U každého uživatele hledáme spolu s ním jeho silné stránky a ty podporujeme. 

Mimo jiné se snažíme naší prací namotivovat děti a mládež k uspořádání vlastních akcí. 

V rámci volnočasových aktivit v CPs nabízíme kroužky bubnování na djembé, „dramaťák“, plastikového modelářst-

ví, keramika, výtvarka/tvoření s dětmi.

SAS

Dle možností rodiny (finance, dojezdy, časové možnosti) hledáme vhodné volnočasové aktivity pro děti, na které 

můžeme rodinu také doprovodit. 

9. Spolupracovat se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty 

(§ 32 odst. 1 písm. g))

CPs

Spolupracujeme s výchovnými poradci ze všech škol v Letohradě (ZŠ, SŠ, SOU), mají informace o našich 

službách. Každoročně navštěvujeme školy v měsíci září, abychom připomněli nabídku našich aktivit. 

Na úrovni města spolupracujeme na řešení prevence kriminality. 

Školy také využívají naší nabídky bezplatného doučování.
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Smlouvy ústní i písemné o návazné službě jsou dohodnuté s:  - Kurátor pro děti a mládež, MěÚ v Žamberku, 

 - Pedagogicko-psychologická poradna 

    v Ústí nad Orlicí,  

 - SKP Pardubice  - NZDM Free klub,

 - SKP Pardubice – Vysoké Mýto – NZDM EMKO,

 - 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,

 - ZŠ U Dvora,

 - ZŠ Komenského,

 - DDM,

 - OSPOD.

SAS

Spolupráci navazujeme se všemi subjekty, které mají k rodině nějaký vztah, např. se školou, dětskými  lékaři, 

mateř skými centry apod. Především však úzce spolupracujeme s OSPODy a kde je to možné i s psychology a psy-

chiatry.

Spolupracující subjekty, odborníci: - Občanská poradna Ústí nad Orlicí

 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 - Mateřské centrum Mozaika

 - Pedagogicko psychologická poradna Ústí nad Orlicí

 - Logopedie (v několika městech)

 - Pí Langrová, psycholožka

 - Pí Fialová, rodinná terapeutka, psycholožka

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

CPs

V Centru pod střechou, je pořádán v rámci volnočasových aktivit v čase letních prázdnin příměstský tábor pro děti 

ve věku 6 – 13 let. 

Jsou to čtyři prázdninové týdny naplněné akcemi, soutěžemi, různými typy her a netradičními činnostmi. Jednotlivé 

týdny jsou tématicky zaměřené, a tak si každé dítě může vybrat téma jemu nejbližší. 
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Mnoho rodičů nemá kam poslat své děti na prázdniny a tak velmi využívají nabídku příměstských táborů. 

Programem 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, ale děti se zde dozví a naučí mnoho nového 

- učí se trpělivosti, vzájemné spolupráci, vytrvalosti a uplatňují svoji tvořivost a nadání.

SAS

Výchovně rekreační tábory nezřizujeme. 

11. Poskytování nebo zprostředkovávání rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči 

o dítě zdravotně postižené [§ 11 odst. 1 písm. b)].

SAS

Vzděláváme se v různých oblastech, abychom byli schopni poskytnout kvalitní poradenství rodičům. Zároveň vy-

hledáváme a v mnohých případech již využíváme různé odborné poradenství.

Shrnutí aktivit ve STATISTICE:

1. Volnočasové aktivity v Centru pod střechou

Příměstský tábor se v roce 2013 konal v týdnech od 8. do 19. 7. a od 5. do 16. 8. Během čtyř týdnů se na táborech 

vystřídalo na 120 dětí z Letohradu a blízkého okolí. Ohlasy rodičů i dětí byly velice kladné. 

2. Nízkoprahové zařízení pro děti mládež Letohrad

V roce 2013 NZDM Letohrad navštívilo 109 dětí.

25. září jsme pořádali Den otevřených dveří, při kterém byly připraveny soutěže pro děti, mlování na obličej, tram-

polína, dětská diskotéka a opékání. Večer vystoupily kapely READY MATE a NON !DOL.

Vzdělávání, kurzy a stáže: - Konference – sociální vyloučení, chudoba a lidská práva,

 - První pomoc – život zachraňující úkony, 

 - Poradenský proces v sociální práci,

 - Práce s nepřizpůsobivými uživateli,

 - Sociální práce s klientem se závislostí a návykovou poruchou chování.

3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústeckoorlicko

Za rok 2013 bylo 23 zájemců o službu, z toho se stalo 12 rodin uživateli a 15 rodin přešlo z roku 2012. Celkem 

v roce 2013 využilo službu 27 rodin.
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