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1.  Úvodní slovo  
 
 
 
Další rok je za námi a opět máme pocit, že uplynul rychleji, než ten předešlý. 
 
V roce 2014 jsme ještě hodně stavěli. Podařilo se nám dokončit rekonstrukci sklepních prostor v 
budově v Ústí nad Orlicí a zprovoznit zde šatny a zázemí pro sestřičky charitní ošetřovatelské 
služby a dále sociální sprchu pro lidi bez přístřeší. V září jsme také uspořádali setkání všech, kdo 
se podíleli na rekonstrukci Centra pod střechou v Letohradě, které slouží už 10 let veřejnosti a za tu 
dobu se zde vykonalo mnoho dobrého pro děti, mládež i celé rodiny. Tříkrálová sbírka se znovu 
setkala s kladnou odezvou a s nezištnou pomocí řady ochotných lidí, stala se tradiční 
důvěryhodnou akcí v mnoha obcích. 
 
A jak už to bývá, nezapomněli jsme se ani veselit a radovat: třeba v únoru na 18. charitním plese v 
Letohradě, jehož výtěžek byl tentokrát určen na nákup auta pro domácí hospicovou péči, nebo o 
prázdninách na neratovské pouti k výročí 350 let královéhradecké diecéze, kde byly za svou práci 
oceněny i dvě naše pracovnice. 
 
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 organizací 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 náboženství. 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 jsou doplňkovou 
činností, provozovanou za účelem podpory neziskové charitativní činnosti. 
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2.1. Historie v datech  
 

 
1991 • vznik prvních středisek domácí ošetřovatelské a pečovatelské služby v Ústí nad 
 Orlicí a v Letohradě 

1992 • vznik Farní charity Letohrad, Farní charity Ústí nad Orlicí, Farní charity Lanškroun, 
 Farní charity Jablonné nad Orlicí, 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 v Letohradě 

1999 • otevřen Dům pokojného stáří sv. Kryštofa v Ústí nad Orlicí-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 nad Orlicí 
 
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   
• uskutečněn první příměstský tábor  

 
2009 • otevřena prodejna papírnictví a ukončen provoz prodejny levných oděvů 
 
2010 • otevřeno kontaktní místo občanské poradny ve Vysokém Mýtě  

• 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   

• I. 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  
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2013 • zahájen provoz Centra sociálních služeb Lanškroun (Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitace, Nízkoprahové zařízení pro osoby bez 
přístřeší, Půjčovna kompenzačních pomůcek, kontaktní místo Občanské poradny) 

        • dokončena rekonstrukce Centra pod střechou Letohrad 
  
2014 • otevření sociální sprchy v Ústí nad Orlicí 

 
 
 
 
2.2 Kontaktní údaje  
 
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí   
Na Kopečku 356, 

561 51 Letohrad 

tel.: 465 621 281 

E-mail: charleto@orlicko.cz 

www.uo.charita.cz 

 

 
 
příspěvkové konto: 831240611/0100  

 
Ing. Marie Malá - ředitelka  
Bohumila Šťovíčková - hlavní ekonomka  

Bc. Marie Maříková – administrativní pracovnice 

Alena Kalousová – projektová manažerka  

Iva Marková – tisk a propagace 
Eva Pecháčková – mzdová účetní 
 
Hana Hybšová - účetní   
Růžena Klimošová – administrativní pracovnice 

Petr Kaplan – technický pracovník 
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2.3 Struktura organizace  
 
 
 
 
 
 
 
 

    ŘEDITEL   
 

  PROJEKTOVÝ  PR PRACOVNÍK  
 

  MANAŽER     
 

     TECHNICKÝ  
 

     PRACOVNÍK  
 

SS CPS LET OA DPS CHOS CSS LA OP  CHPS 
 

PRODEJNA NZDM 
  LET 

SAS CHPS LET 
 

    
 

KOSTELEC RC CHPS UO LA 
SR CHPS LA 

 

  
 

MZDOVÁ 
   ÚO 

NDC  
 

     
 

ÚČETNÍ CHPS Č. TŘ.    
 

KPKP LET CHPS CHOCEŇ  ČESKÁ TŘEBOVÁ  

      
 

 
KPKP LA 

   CHOCEŇ  
 

      
 

 RPKP UO      
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3. Zpráva o činnosti  
 
 

 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí měla k 31.12.2014 v evidenci 110 zaměstnanců, z toho 60 na 
hlavní pracovní poměr a 50 na dohody. Za rok 2014 využilo služeb poskytovaných naší 
Charitou 4.530 osob, z toho sociálních služeb 1.164 osob, zdravotních služeb 1.728 osob a 
ostatních 1.638 osob. 
 
 
 
Počet uživatel ů charitních služeb  

 

 2012 2013 2014 
Sociální služby 1.244 1.139 1.164 
Zdravotní služby 1.587 1.777 1.728 

Ostatní služby 1.881 1.969 1.638 

Celkem:  4.712 4.885 4.530 

 
 
 
3.1 Charitní ošet řovatelská služba (CHOS)  
 

 

Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choce ň 
 
Odbornou zdravotní péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry v domácím prostředí nemocného.  
Tato péče je ordinovaná lékařem a hrazená zdravotními pojišťovnami. 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistika  

 

Lanškroun  
2012 2013 2014 

 

   
 

- pacientů 296 327 276 
 

- návštěv 12.391 11.343 11.203 
 

Letohrad     
 

- pacientů 267 270 239 
 

- návštěv 13.138 14.025 14.919 
 

Ústí nad Orlicí     
 

- pacientů 952 1.063 1.111 
 

- návštěv 48.092 49.762 55.827 
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Kontakty  
 
Ústí nad Orlicí   
vrchní sestra: Petra Kaplanová, vedoucí sestra: Viola Langerová, 17. listopadu 69  
Tel.: 731 402 340  
E-mail: kaplanova.petra@orlicko.cz 
 
Česká Třebová   
vedoucí sestra: Dana Tajstrová, Matyášova 983  
Tel.: 731 402 330  
E-mail: chops.ct@orlicko.cz 
 
Choceň  
vedoucí sestra: Pavla Pražáková, Pernerova 1573  
Tel.: 731 402 332  
E-mail: chos.chocen@orlicko.cz 
 
Letohrad   
vedoucí sestra: Helena Jurenková, Na Kopečku 356  
Tel.: 731 402 338  
E-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz 
 
Lanškroun   
vedoucí sestra: Gabriela Smoláková, Nám. A. Jiráska 2  
Tel.: 731 402 339  
E-mail: chos.lan@orlicko.cz 
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3.2 Charitní pe čovatelská 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, ...)  
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Statistika  
 

Lanškroun  
2012 2013 2014 

 

   
 

- uživatelů 10 8 4 
 

- návštěv 841 475 238 
 

Letohrad     
 

- uživatelů 15 27 22 
 

- návštěv 2.554 3.167 2.580 
 

Ústí nad Orlicí     
 

- uživatelů 35 38 43 
 

- návštěv 3.980 4.266 2.531 
  

 

 

Činnost v r. 2014 podpo řili:  
 
• MPSV   
• Pardubický kraj   
• Město Ústí nad Orlicí  
 

 
Kontakty  
 
Ústí nad Orlicí:   
DPS sv. Kryštofa  
Sokolská 68  
562 04 Ústí nad Orlicí – Kerhartice 
Tel.: 465 522 375, Tel.: 731 402 341  
E-mail: dps.ustino@centrum.cz 
 
Letohrad:   
Na Kopečku 356  
Helena Jurenková  
Tel.: 731 402 338  
E-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz 
 
Lanškroun:   
Nám. A.Jiráska 2  
Gabriela Smoláková  
Tel.: 731 402 339  
E-mail: chos.lan@orlicko.cz
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3.3 Domácí hospicová pé če (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 několikrát denně. Časový rozsah služby je 24 h. denně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke konci života doprovodily sestry DHP:  

 

pacient ů 

2012 2013 2014 
 

72 117 120 
 

 
 
 
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.)  
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• 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.)  

 
Podpo řeno z programu Výboru dobré v ůle – Nadace Olgy Havlové  
 
Díky zapojení do projektu VDV obdržela v r. 2014 Oblastní charita 69.995,- Kč na zdravotnické 
pomůcky. Z této částky byly zakoupeny dva osobní lineární dávkovače léků a tři tonometry pro 
službu domácí hospicové péče. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setkání rodin domácí hospicové pé če 
 
18.února se ve středisku Oblastní charity sešli lidé, kteří se doma nezištně starali o své nemocné. 
I letos zde byl vytvořen prostor pro setkání a nová přátelství, pro sdílení stejné bolesti.Vrchní 
sestra Petra Kaplanová vyjádřila všem přítomným úctu a obdiv za jejich péči a službu blízkým.  
V diskusi pak zazněla slova díků na adresu sestřiček i osobní zkušenosti: 
 
„V každé situaci je nutné hledat to dobré. Mohli bychom se litovat, jak jsme na to sami, jak je to 
těžké, ale místo toho jsme byli rádi, že máme oba rodiče doma a že nám sestřičky pomáhají,“ 
svěřila se jedna z účastnic setkání a pokračovala: „drželi jsme tatínkovi ruku až do té doby, než 
jeho stisk povolil. Velká pomoc pro nás také byla, že sestřičky přijely bezprostředně po úmrtí. 
Tatínka umyly a připravily tělo k odvozu. Byly pro nás velkou oporou a vždy jsme se už na jejich 
návštěvu těšili, protože nás dokázaly povzbudit.“ 
 
Další paní popsala svoji zkušenost: „Manžel se vždy na sestřičky moc těšil. Jednou projevil přání 
projet se na vozíčku po sídlišti. Sestřička věděla, že by to nezvládl, ale představte si, že mu vozík 
opravdu přivezla. Posadili jsme ho do něj a vyvezli na balkon, aby se podíval na sídliště. Tam 
pochopil, že to nezvládne. Ale šlo o princip , ona mu ten vozík přivezla, ačkoli věděla, že to nemá 
smysl. Oba věděli, že to nezvládne, ale byla tady nesmírně dobrá vůle – jako když před odchodem 
splníte člověku poslední přání.... To nejsou sestry, to jsou andělé...“ 
 
Všichni přítomní se shodli na tom, že služba domácí hospicové péče má velký význam, a přispívá i k 
soudržnosti rodin, protože o nemocného se často stará celá rodina včetně malých dětí. Že přes 
smutek z odchodu blízkého člověka v nich převládá klid, protože mohli svým blízkým dosloužit doma. 
Ocenili také službu půjčovny kompenzačních pomůcek, díky níž je péče o nemocného snadnější. 
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Uspo řádali jsme v r. 2014:  
 
• 3.3. Přednášku pro studenty Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí – 3 třídy 

(spolupráce pokračuje – např. umožnění praxe studentům této školy).  
 
• 27.3. Setkání s praktickými lékaři z Ústí nad Orlicí.  
 
• 28.4. Setkání s praktickými lékaři z České Třebové  
 
• 5.6. Setkání s praktickými lékaři z Lanškrouna  
 
 
 
Činnost charitní ošet řovatelské služby a domácí hospicové pé če v 

roce 2014 podpo řili:  

 
• Tříkrálová sbírka   
• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  
• Město Lanškroun   
• Město Ústí nad Orlicí  
• Město Letohrad   
• Město Choceň   
• Město Česká Třebová 
• Forez s.r.o.  
• obchodní družstvo Konzum Ústí nad Orlicí   
• SPOUSTI – Spolek pro organické Ústí a Festival Jeden svět  
• LKV KOVO, s.r.o.   
• SIVAK medical technology s.r.o.  
• KOMFI spol. s r. o.  

 
 
 
Kontakty  
 
Ústí nad Orlicí   
vrchní sestra: Petra Kaplanová 
17. listopadu 69  
Tel.: 731 402 340  
E-mail: kaplanova.petra@orlicko.cz 
 
Česká Třebová   
vedoucí sestra: Dana Tajstrová  
Matyášova 983  
Tel.: 731 402 330  
E-mail: chops.ct@orlicko.cz 
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Choceň  
vedoucí sestra: Pavla Pražáková 
Pernerova 1573 
Tel.: 731 402 332  
E-mail: chos.chocen@orlicko.cz 
 
Letohrad   
vedoucí sestra: Helena Jurenková 
Na Kopečku 356 
Tel.: 731 402 338  
E-mail: jurenkova.helena@orlicko.cz 
 
Lanškroun   
vedoucí sestra: Gabriela Smoláková  
Nám. A. Jiráska 2 
Tel.: 731 402 339  
E-mail: chos.lan@orlicko.cz 

 
 
3.4 Regionální p ůjčovna kompenza čních 
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 plnohodnotně žít v okruhu 
svých blízkých. 
 
 
V našich p ůjčovnách si m ůžete zapůjčit nap ř.: 
 
• 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   
• Nástavce na WC   
• Sedačky na vanu   
• Koncentrátor kyslíku   
• Cvičební přístroj Motomed – elektrický   
• Klíny na polohování  
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Zapůjčujeme také speciální pom ůcky:  
 
• elektrický skútr   
• tandemové kolo   
• tandemová tříkolka   
• kolo s plošinou na invalidní vozík   
• odlehčené invalidní vozíky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statistika 
 

 

Počet klient ů 

2012 2013 2014 
 

645 697 748 
 

 
 
Stalo se v roce 2014:  
 
 
• Prezentace pom ůcek – 4. 6. 2014 – Letohrad – Králíky, Červená Voda   
Poslanec za KDU-ČSL, Mgr. Jiří Junek podnikl propagační jízdu na speciální tříkolce 
pro handicapované osoby, a se svým asistentem Radkem Štěpánem navštívili Obecní 
úřady v Králíkách a Červené Vodě. 
 
• Prezentace pom ůcek – 19. 8. 2014 – Neratov – Pou ť  
Propagační akce Diecézní charity Hradec Králové k 350. výroční KH Diecéze. V rámci 
programu pro veřejnost byly mj. představeny i speciální pomůcky a zájemci si mohli 
vyzkoušet jízdu na nich. 
 
• Veletrh sociálních služeb – 4. 9. 2014 - Žamberk   
Na veletrhu poskytovatelů sociálních služeb proběhla prezentace Oblastní charity a v 
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jejím rámci i ukázka kompenzačních pomůcek. 
 
 
• Prezentace pom ůcek – 11. 9. 2014 – Letohrad – B ěháme pro   
Ve čtvrtek 11. září proběhla charitativní akce a prezentace speciálních pomůcek pro 
handicapované občany. 
 
 
• Integra ční den Komunitního plánování sociálních služeb (KPS S) – 18. 9. 2014 – 
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“. 
 

Kontakt  
 
Letohrad:   
Marie Macháčková  
Na Kopečku 356  
561 51 Letohrad  
Tel.: 731 598 830  
Tel.: 465 620 249  
E-mail: pujcovna.let@orlicko.cz 
 
Ústí nad Orlicí:   
Sr. Pavla Rychnovská  
17. listopadu 69  
562 01 Ústí nad Orlicí  
Tel.: 731 402 314  
E-mail: pujcovna.uo@orlicko.cz 
 
Lanškroun:   
Věra Štefanová  
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  

2012 2013 2014 
 

17 15 26 
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Stalo se v r. 2014:  
 
• Integra ční setkání osob se zdravotním postižením 18.9.2014  
 
V roce 2014 došlo k nárůstu počtu uživatelů a zároveň i zvýšení počtu osobních asistentů. Díky 
obětavosti asistentů jsme mohli vyhovět i žádostem o krátkodobou asistenci v rozsahu několika 
dnů či týdnů , kdy si mohli odpočinout od náročné péče i pečující z řad rodinných příslušníků.  
Ve spolupráci s širší rodinou a asistentkami si mohli po několika letech dovolit i rodinný výlet, či 
krátkou dovolenou. Zajistili jsme péči i třináctiletému chlapci s kombinovaným postižením, aby 
jeho maminka mohla prodělat neodkladnou operaci a následnou rekonvalescenci. Z důvodu 
těžké finanční situace rodiny byla část úhrady za osobní asistenci financována z přímé pomoci z 
Tříkrálové sbírky 2014. 
 
Kontakt 
 
Letohrad   
Bc. Marie Maříková  
Na Kopečku 356  
561 51 Letohrad  
Tel.: 734 769 711  
E-mail: osobni.asistence@orlicko.cz 

 
 
3.6. Občanská poradna  
 
(odborné sociální poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
 
 
Občanská poradna Ústí nad Orlicí – člen Asociace ob čanských poraden  
 
• prostřednictvím poradenských služeb usiluje o to, aby občané (zejména osoby v nepříznivé 

so-ciální situaci) netrpěli 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.  

 
• se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňuje příslušné 

orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na neřešené problémy 
občanů. Tím se snaží ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů a 
předcházet, zmírňovat nebo odstraňovat jejich těžkosti.  

 
Občanská poradna poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci: 
a. základní sociální poradenství   
b. odborné sociální poradenství  
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Základní sociální poradenství  
 
jedná se o: 
 
• poskytování základních a obecných informací, přispívajících k řešení nepříznivé 

sociální situace uživatelů služby  
 
• poskytování základních a obecných informací o možnostech výběru druhu sociálních 

služeb podle potřeb osob, informací o sociálních dávkách, dávkách pomoci v hmotné 
nouzi, ….  

 
• poskytování informací o základních právech a povinnostech osob využívajících sociálních 

služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního 
vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě 

 
 
Odborné sociální poradenství  
 
základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto 
úkonů: 
 
1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 
jedná se o odkazování a zprostředkování kontaktu na navazující služby, další instituce a na 
služby, které neposkytujeme 
 
2. sociálně terapeutické činnosti 
 
jedná se o poskytování poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech (pojištění na 
sociální zabezpečení, důchodové a nemocenské pojištění, zdravotní pojištění), práva (bydlení, 
pracovní vztahy, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, 
občanské soudní řízení, veřejná správa,…) a dluhového poradenství (práva a povinnosti 
dlužníků a věřitelů, insolvenční právo,…) 
 
3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí 
 
jedná se o doprovázení a vyjednávání v zájmu uživatele a o odkazování a předávání uživatele 
kompetentním institucím 
 

 
Nejčastěji řešené dotazy:  
 
Pracovníci poradny se v posledních letech nejčastěji setkávají s problematikou dluhů a exekucí 
a s tím souvisejícími obtížemi. 
 
Zadluženým občanům poradna poskytuje pomoc v komunikaci s věřiteli, pomáhá se žádostmi o 
splátkové kalendáře, pomáhá v problematice exekucí (zastavení exekuce často pro 
nemajetnost). Občané s dluhy, často řeší těžkosti také v dalších oblastech života, kterými jsou: 
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rodina a mezilidské vztahy, bydlení, pracovně- právní problémy, sociální dávky, majetkové 
problémy. Občanům s dluhy se často rozpadá rodina, přicházejí o bydlení, protože nemají na 
zaplacení nájmu, přicházejí o zaměstnání, mají zdravotní problémy způsobené stresem, mají 
psychické potíže, stává se, že pomýšlejí na sebevraždu. 
 
Pro koho je služba ur čena:  
Služba je určena osobám od 16 let, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Jedná se především 
o oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, 
rodiny s dětmi, seniory a etnické menšiny. 
 
Stalo se v r. 2014:  
 
• červen - beseda s klienty s duševním onemocněním v sociálně terapeutické dílně CEDR na 

téma pracovní právo  
• říjen - veletrh sociálních služeb  
 
 

Statistika     
 

Uživatel ů 
2012 2013 2014 

 

1016  882  848 
 

Kontzulace  1216 1010  993 
 

Dotazů 1620 1219 1227 
 

 
Poznámka k roku 2013: z důvodů nízkých dotací došlo k omezení provozu. 
 
 
 
Službu v r. 2014 podpo řili:  
 
• MPSV   
• Pardubický kraj  
• Město Ústí nad Orlicí  
• Město Vysoké Mýto  
• Město Lanškroun   
• Město Letohrad  
• Město Králíky   
• Město Česká Třebová   
• Obec České Libchavy   
• Město Žamberk  
• Tříkrálová sbírka   
• Nadace ČSOB  
• Tříkrálová sbírka  
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Místo poskytování služby:  
 
OP Ústí nad Orlicí   
Oblastní charita Ústí nad Orlicí  
17. listopadu 69  
562 01 Ústí nad Orlicí 
 
OP Králíky   
Gymnázium a ZŠ Králíky  
Moravská 647  
561 69 Králíky 
 
OP Vysoké Mýto   
Centrum sociálních služeb  
Plk. B. Kohouta 914  
566 01 Vysoké Mýto 
 
OP Letohrad   
Oblastní charita Ústí nad Orlicí  
Na Kopečku 356  
561 51 Letohrad 
 
OP Lanškroun   
Centrum sociálních služeb  
Havlíčkova 1129  
563 01 Lanškroun 
 
 
 
Kontakty  
 
Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
 
Ústí nad Orlicí   
Tel.: 465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 
 
Vysoké Mýto   
Tel.: 468 003 465 
 
Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 

 
E-mail: poradna@orlicko.cz 

www.uo.charita.cz 

www.obcanskeporadny.cz,  
FB: Občanská poradna Ústí nad Orlicí 



          

   

23 

 

 
 
Příběh:  
 
Klientku, oběť domácího násilí, její partner psychicky deptal, nepřispíval jí na domácnost. Ona měla 
stále zdravotní problémy, byla často v pracovní neschopnosti, dlouhodobě nemohla sehnat 
zaměstnání. Občanskou poradnu navštívila, protože už to nemohla a nechtěla déle snášet. 
Proběhlo několik setkání, pracovníci poradny klientku podporovali v jejím rozhodnutí od partnera 
odejít, poskytovali jí potřebné informace, dodávali jí sebevědomí. 
 
Po čase klientka partnera opustila, ve spolupráci s další sociální službou se pracovníkům poradny 
podařilo sehnat pro klientku bydlení, ve spolupráci s obvodním lékařem si zažádala o invalidní 
důchod. Časem snad bude schopná sehnat si i zaměstnání a začne žít život podle svých představ. 
 
 
 
 

3.7 Denní stacioná ř při Domě pokojného stá ří 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 program. 
 
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  
 
 
 
Statistika     

 

Uživatelé služby  

2012 2013 2014 
 

12 12 14 
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Činnost v r. 2014 podpo řili:  
 
• MPSV   
• Pardubický kraj   
• Město Ústí nad Orlicí  
 
 
 
Kontakt  
 
DPS sv. Kryštofa   
Sokolská 68  
562 04 Ústí nad Orlicí -Kerhartice 
Tel.: 465 522 375  
Tel.: 731 402 341  
E-mail: dps.ustino@seznam.cz 
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3.8 Centrum pod st řechou Letohrad  
 
 
 
V Centru pod střechou vytváříme prostor pro mezilidské vztahy, osobnostní růst i vzdělávání.  
Najdete zde služby určené rodinám s d ětmi  (Rodinné centrum Mozaika), dětem a mládeži  

(Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street), a také různé volno časové aktivity . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.1 Rodinné centrum Mozaika (RC)  
 
 
 
RC je služba určena především rodičům na rodičovské dovolené a jejich dětem. Nabízíme zde 
prostor pro setkávání, sdílení a pomoc. 
 
Naše programy se zaměřují na posilování rodičovských kompetencí. Nabízenými aktivitami se snažíme 
posílit zdravé vztahy mezi rodiči, prarodiči, dětmi a sourozenci. Můžete si u nás s Vašimi ratolestmi 
zazpívat, zatančit, něco pěkného vyrobit. Postavu a zdraví si maminky udržují při józe nebo cvičení na 
míčích. Nedílnou součástí jsou také besedy, workshopy, přednášky s různými odborníky z oblasti 
zdravotnictví, psychologie, pedagogiky, financí. Maminky si u nás mohou popovídat při neformálním setkání 
u kávy nebo čaje, kde probírají situace, které mateřská dovolená a výchova dětí přináší.  
Za přítomnosti psychologa zde dochází k podpoře, vzájemnému pochopení, pomoci. 
 
Nezalekneme se ani velkých akcí pro širokou veřejnost jakými jsou burzy oblečení, hraček, karnevaly,  
Pochod světýlek, podzimní dlabání dýní, Mikuláš a podobně. 
 
S hlídáním dětí nám příležitostně dobrovolnicky pomáhá jedna dobrovolnice. 
 
Otevřeno máme každý den dopoledne, ve čtvrtek také odpoledne.  
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Zeptali jsme se maminek navšt ěvující naše rodinné centrum na to, pro č RC 
na-všt ěvují a který program pat ří mezi jejich nejoblíben ější:  
 
Rodinné centrum navštěvuji, protože tam vždy potkám fajn lidi a líbí se mi tam Váš příjemný přístup.  
Nejraději mám přednášky ohledně dětí, partnerských vztahů, ....  
Dana M. 
 
Rodinné centrum je příjemné zpestření rodičovské dovolené, setkávám se tam s milými lidmi, včetně 
koordinátorky a setkání mi vždy něco zajímavého přinese. Nechci si nechat ujít skupinu Setkávání, 
Burzy a další jednorázové aktivity, např. Věnce, Dny otevřených dveří, prostě všechno:)  
Iveta V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodinné centrum Mozaika pro mě v mém životě znamená opravdu mnoho. Před léty, kdy jsme se 
přistěhovali do tohoto kraje, jsem zde nikoho neznala. Jakmile se nám narodil syn, potřeba 
setkávat se s ostatními maminkami a vůbec lidmi v okolí ještě zesílila. V Mozaice jsme našla nejen 
nové kamarádky, ale hlavně místo, kde se syn může dostávat do kontaktu s ostatními dětmi, 
místo, kde se rozvíjí v mnoha oblastech. Mozaika je pro mě zdrojem různých inspirací ve výchově 
a vedení dětí, které snad jako učitelka také někdy využiji. 
 
Který program si nechci ujít? – Rozhodně pro nás hodně znamenají tradiční pondělní Zpívánky, 
kde si děti s maminkami nejen zazpívají, ale také zatancují, naučí se říkanky a také si něco vyrobí 
z různých materiálů. Zajímají mě také přednášky na různá výchovně-vzdělávací témata nebo i 
tvoření/vaření pro maminky s dětmi. V hezkém počasí rádi využíváme výletů do okolí, které pro 
nás Mozaika organizuje. 
  
Ivana Z.  
 
 
Rodinné centrum navštěvuji, protože se tam můžu sejít s ostatními maminkami, probrat všechny  
„obyčejné věci“ kolem dětí. Také se tam potkávám s kamarádkami, na které nemám jindy čas.  
V rodinném centru čerpám inspirace na vyrábění a aktivity s dětmi. Dětem se tam líbí, těší se na 
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zdejší hračky a rády se účastní programu. Nejčastěji navštěvujeme pondělní rodinné inspirace a 
když čas a zdraví dovolí, tak chodím ráda cvičit na míčích.  
Jana F.  
 
RC ráda navštěvuji, aby se moje dítě dostalo z uzavřeného rodinného prostředí mezi děti.  
V RC je hodně hraček a podnětů pro jeho rozvoj. Také se mi líbí vzájemné sdílení maminek 
ohledně výchovy a péče o dítě, nové tipy pro domácnost. 
 
Nejraději využíváme hernu a burzy oblečení, kde si můžu levně nakoupit oblečení pro své děti a 
nabídnout věci, které nám jsou již malé, nebo je již jinak nevyužijeme. Také mně přijde dobrý 
nápad služby hlídání dětí – možnost si v klidu nakoupit, nebo navštívit úřady, doktory apod.  
Andrea P.  
 
V r. 2014 nabídlo RC návštěvníkům nejen pravidelné dopolední programy, jako zpívání, společné 
tvoření rodičů s dětmi, vaření, šití, výrobu didaktických pomůcek, ale také programy vycházející 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 inspirace, 
Mozaikové dopoledne, Poradna PRO, Jak na to, Tvořivé dílny, Cvičení na míči, svépo - mocná 
skupina Setkávání, individuální psychologické poradenství.) Rodinné centrum pravidelně využívalo 
87 osob. Jednorázových akcí pro veřejnost (karneval, Den pro rodinu, Letohrádky, Pochod 
světýlek, Den otevřených dveří spojený s výstavou ekovýrobků, Mikulášská besídka, burzy 
oblečení a hraček, podzimní odpoledne pro prarodiče a vnoučata atd.) se zúčastnilo 869 osob. 
 
Statistika     

Počet uživatelů 2012 2013 2014 

Pravidelný program  165 116 87 

Jednorázové akce  665 858 869 
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3.8.2 Nízkoprahové za řízení pro d ěti a mládež Street  
 
(sociální služba dle § 62 zák. č. 108/2006 Sb.) 
 

 
Nabízí dětem a mládeži ve věku 6 – 20 let především z Letohradu a okolí pomoc, radu a podporu při 
zvládání složité životní situace. Poskytuje bezpečné místo, kde mohou smysluplně trávit volný čas a 
rozvíjet své vlastní aktivity. Pracovnice prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit, 
poskytování informací a odborné podpory a pomoci pomáhají umírňovat jejich situaci. Od května roku  
2014 můžete potkat pracovnice NZDM Street také v terénu (v ulicích města), kde poskytují 
aktivity, rady a podporu. 
 
2. dubna 2014 jsme se zapojili do první letohradské burzy filantropie s projektem „Street na ulici i 
v Proutnici“, který si kladl za cíl rozšířit službu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o 
terénní práci s mládeží. Díky donátorům byly zakoupeny sportovní pomůcky pro děti a od Města 
Letohrad byla zapůjčena stavební buňka jako zázemí pro terénní pracovníky.  
 
Otevřeno je – kromě středy - každý všední den odpoledne. 
 
Uživatelé služby Street nám odpovídali na naše otáz ky: Co je to Street, co se dá ve Streetu 
dělat a pro č sem chodí:  
 
Street je nízkoprahové zařízení pro děti a mladistvé, říkáme mu klub. Ve Streetu se dají hrát 
všelijaké hry, pomůžou ti ty pracovníci třeba s doučováním, nebo když tě trápí nějaký problém atd. 
Chodím do Streetu, protože mě to tam baví, mám si s kým povídat a poraděj mi, když potřebuju.  
Petryx  
 
Street je centrum pro děti a mládež. Ve Streetu se dají hrát různé hry, bavit se s kamarády a s 
pra-covníky. Dá se tam zažít spoustu legrace. Chodím tam, protože je tam zábava, pracovnice 
jsou v pohodě a je s nimi sranda.  
Gába 
 
Street je klub pro děti a mládež. Dá se tam chodit na doučování, hrát hry, bavit se, pomáhat 
pracovníkům Streetu, skákat na trampolíně. Klub navštěvuju, protože se potřebuju doučit český 
jazyk a taky, abych se nenudil.  
Drak  
 
Street je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální služba. Dají se tam hrát hry ve volném  
čase, chodit se doučovat, pobavit se. Do Streetu chodím, protože doma je nuda a tam se zabavím.  
Sanča 
 

 

Statistika:     
 

Uživatelské služby  

2012 2013 2014 
 

108 109 131 
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3.8.3 Volno časové aktivity  
 
 
 
 
 
V Centru pod střechou nabízíme také zájmové aktivity, kterými se snažíme oslovit děti a mládež k 
smysluplnému trávení času. Najdete zde výtvarně zaměřené kroužky pro děti předškolního a 
školního věku, kluci (i holky) si mohou postavit modely v modelářském kroužku. Pro dospělé zde 
běží jóga a nově kroužek fotografování. Kroužky zajišťují zaměstnanci, externisté a dobrovolníci. V 
letních měsících pořádáme příměstské tábory – čtyři tematicky zaměřené týdny pro děti od 6-13 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohlédnutí za p říměstským táborem  
 
 
I v letošním roce proběhly v Centru pod střechou 4 týdny příměstských táborů, které navštívilo celkem  
121 dětí. Hned ze začátku prázdnin jsme to vzali sportovně. Svá těla jsme protahovali nejen v lese na 
bojovkách, ale třeba i nácvikem spartakiádního tance po vzoru našich prarodičů i praprarodičů. Druhý 
týden jsme se vydávali poznávat krásy a okolí Letohradu. A protože celý týden bylo nádherné letní 
počasí, naše výlety směřovaly k vodním nádržím, koupalištím a potůčkům. Navštívili jsme i koupaliště, 
některým z nás neznámé, v Šedivci, smočili jsme se na Orlici na Ostrově, kde jsme jako bonus 
opékali, co nám rodiče dali. Třetí týden jsme přivítali 30 malých šikulů. Celý týden jsme barvili, 
malovali, lepili, tvořili i na nějaké hry se čas našel. Na posledním táboře jsme se chystali opustit 
planetu Zemi a tak jsme ve Výzkumné stanici NASA sestavovali raketu, dělali různé pokusy a ladili 
fyzičku na pobyt ve Vesmíru. V Centru pod střechou byly zábavné a dobrodružné letní prázdniny.  
S přípravou programu příměstského tábora nám pomáhal také jeden dobrovolník. 
 

Za CPS: Petra, Lenka, Dominika  
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Činnost Centra pod st řechou v r. 2014 podpo řili:  
 
 
• Tříkrálová sbírka   
• MPSV   
• Pardubický kraj   
• Město Letohrad  
• Konzum Ústí nad Orlicí   
• Burza filantropie: 

- Město Letohrad, 

- Pardubický kraj, 

-  BB Com, s.r.o.   
- Antikor, s.r.o. Letohrad 

- Golempress Letohrad   
 
Kontakt  
 
Centrum pod st řechou:   
Taušlova 714  
561 51 Letohrad  
e-mail: podstrechou@seznam.cz 
 
RC Mozaika:   
Petra Jarošová  
Tel.: 731 402 336 
 
NZDM Street:   
Lenka Doubravová, DiS.  
Bc. Dominika Bednářová  
Tel.: 731 420 344  
Facebook: NZDM Street-Letohrad  
Facebook: Rodinné centrum Mozaika Letohrad 
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3.9 Rodinné centrum Kopretina Sloupnice  
 

 
RC Kopretina je centrum rodinného typu, scházejí se zde děti od kojeneckého věku po předškolní 
věk. Dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené s dětmi probíhá každou středu od 8.00 
do 12.00h. 
 
RC Kopretina dále zajišťuje zájmové kroužky pro děti školního i předškolního věku. Každé pondělí 
odpoledne se koná kroužek tanečních a pohybových her pro děti z MŠ a 1.třídy ZŠ. Taneční 
kroužek probíhá v tělocvičně základní školy pod vedením Heleny Dolečkové. Pravidelně každý rok v 
březnu vystupují děti v sokolovně ve Sloupnici na odpoledním programu pro důchodce. 
 
Každý čtvrtek odpoledne v centru probíhá přírodovědný kroužek pro děti 1.stupně ZŠ zaměřený 
na chov domácích mazlíčků pod vedením Marcely Pavelkové. Děti se učí jak pečovat o zvířátka  
(morčata, křečky, králíčky, želvy, kočky, psy, apod.), chodí na exkurze do zverimexu nebo k 
různým chovatelům domácích zvířat. 
 
• Každý sudý pátek děti z MŠ i ZŠ mohou navštěvovat výtvarný kroužek, který vede Zuzana 

Plchová a každý lichý týden keramický kroužek, který je rozdělen na dvě skupiny (děti z MŠ a ze 
ZŠ) a vede ho paní Eva Bednářová.  

 
• Koncem června se vždy pořádá pro děti a rodiče rozloučení se školním rokem spojené s 

posezením u táboráku, opékáním špekáčků a soutěžemi pro děti. Na začátku letních prázdnin 
pořádá RC Kopretina příměstský tábor, v jehož rámci se plánuje i jednodenní výlet autobusem 
pro ostatní děti i rodiče ze Sloupnice.V roce 2014 jsme navštívili ZOO Jihlava.  

 
• V měsíci říjnu se nám podařilo uspořádat 1.ročník již dlouho plánovaného Blešího trhu. V 

restauraci U Labutě nám poskytli zázemí pro 14 prodejních stánků. Účast nakupujících sice 
nebyla veliká, ale věříme, že do budoucna si tato akce získá zase další návštěvníky .  

 
• Již tradičně na začátku prosince se RC Kopretina zúčastňuje prodejního předvánočního 

jarmarku, který pořádá MŠ Sloupnice v rámci besídky dětí pro rodiče a veřejnost. Společnými 
silami s maminkami vyrábíme vánoční dekorace, drobné dárečky a pečeme a zdobíme 
perníčky, které jsou na jarmarku nejvíc žádané.  

 
• Poslední akcí roku bývá pro maminky vánoční posezení se vzájemnou ochutnávkou cukroví a 

dalších dobrot a předávání receptů.  
 
V roce 2015 plánujeme uspořádat tvořivou dílnu pro slečny i maminky na téma „Šperky z korálků“ 
a po prázdninách bychom chtěli výtvarný kroužek rozšířit o další tvořivá témata a kroužek by dostal 
nové jméno. 
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Činnost v r. 2014 podpo řili:  
 
• Pardubický kraj   
• Obec Sloupnice   
• Tříkrálová sbírka  

 

Kontakt  
 
Horní Sloupnice 270  
565 53 Horní Sloupnice 
tel.: 731 604 601 
 
 
 
 
 

3.10 Centrum sociálních služeb Lanškroun  
 
 
 

3.10.1 Šance pro rodinu –sociáln ě aktiviza ční 
služby pro rodiny s d ětmi (SAS)  
 
(sociální služba dle § 65 zák. č. 108/2006 Sb.) 
 
V roce 2014 jsme spolupracovali se 32 rodinami. Z velké části se podařilo zlepšit prospěch dětí 
ve škole – příprava do školy s rodiči. Klientka si s naší pomoci našla bydlení – naučili jsme ji 
hledat inzeráty na internetu, psát maily, … U několika klientů jsme pomohli udělat pořádek v 
dokumentech.  
Rodině, která byla 2 roky bez elektřiny (dluh) jsme pomohli domluvit splátkový kalendář. Na 
splácení dluhu jsme dohlíželi, současné době je splacen – rodina funguje. Pomáháme rodičům s 
vyplněním volného času jejich dětí. 
 
Služba „Šance pro rodinu“ pracuje s rodinami, ve kterých je ohrožen vývoj dítěte, a snaží se vést 
její členy k samostatnosti a odpovědnosti. Sociální pracovnice hodnotí práci s jednou klientkou 
služby: 
 
„Cílem spolupráce s paní S bylo především zpřehlednění jejích dluhů, nastavení řádu ve 
finančních záležitostech a hospodaření s penězi, a dále navázání kontaktu s jinými osobami, 
především dětmi, protože její dvouletá dcera nebyla zvyklá na společnost, a mezi neznámými 
lidmi plakala.“ 
 
Během pravidelných schůzek sociální pracovnice paní pomáhaly se sepisováním různých 
žádostí, dopisů, s vyplňováním formulářů nebo při nácviku telefonátů. Doprovodily ji také k lékaři 
nebo na úřady, kam si netroufla jít sama a v případě potřeby jí objasňují obsahy písemností. 
Pomohly také paní kontaktovat exekutory a domluvit splátkové kalendáře, takže celá situace paní 
S. se znatelně posunula, jak uvádí sociální pracovnice: 
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„Naše klientka dobře spolupracuje a snaží se. Poctivě vyplňuje tabulku s přehledem svých 
výdajů, což usnadňuje orientaci v její finanční situaci. Naučila se hradit své platby pravidelně a 
sama už také přemýšlí o tom, co je třeba uhradit přednostně, a jak rozvrhnout hospodaření s 
penězi.  
Cítí se jistěji, nebojí se zeptat, když něco neví, zvládá telefonovat a troufne si i sama cestovat do 
většího města…“ 
 
A velký pokrok udělala také její dcerka, která začala s maminkou – a zpočátku i za doprovodu 
sociální pracovnice - docházet do klubu maminek. Zde si postupně zvykla na nové lidi i prostředí a 
poznala, že se jich nemusí bát, stydět se, ani žárlit… 
 
Tříkrálová sbírka tak díky podpoře služby „Šance pro rodinu“ pomohla jedné konkrétní mamince 
a jedné konkrétní holčičce, které neměly jen to štěstí, že stály na stejné startovní čáře jako my. 
 
 
 

Statistika:     
 

Uživatelské služby  

2012 2013 2014 
 

31 27 32 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.10.2 Sociální rehabilitace (SR)  
 
(sociální služba dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.) 
 

 
Služba SR funguje od 1.10.2013 a jejím cílem je pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v 
nepříznivé životní situaci. Služba je poskytována v domácnostech klientů na území 
Orlickoústecka. 
 
Hlavním cílem služby je pomoci jednotlivcům a rodinám dosáhnout samostatnosti, soběstačnosti 
a nezávislosti především: 
 
• rozvojem jejich znalostí a dovedností   
• posilováním správných návyků   
• nácvikem činností potřebných k samostatnému bydlení, péči o vlastní osobu, rodinu a 

domácnost a také ke zvládnutí podmínek běžného života  
 
V rámci těchto základních činností nejčastěji klientům pomáháme s navázáním kontaktů na 
odborníky (lékaři – specialisté, logopedy, pedagogicko-psychologická poradna,...). Dále s 
vyřizováním sociálních dávek, včetně doprovodů na úřady, doprovodů k lékaři, pomoc při hledání 
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zaměstnání.  
Zabýváme se také pomocí při řešení dluhové problematiky (sestavování rodinného rozpočtu, 
pomoc při komunikaci s exekutory a při domlouvání splátkových kalendářů). Další oblastí, na které 
s klientem v případě potřeby spolupracujeme, je hledání nového bydlení. Trénujeme s klienty 
nácvik telefonních rozhovorů apod. 
 
Naším hlavním záměrem je snaha o to, aby jednotlivci i rodiny byli schopni orientovat se v 
běžném životě sami, bez pomoci druhých lidí a bez závislosti na sociálních službách. A aby 
hlavně pochopili, proč je důležité svoji stávající obtížnou situaci měnit. Snažíme se je motivovat ke 
změně této tíživé situace. 
 
Službu poskytujeme terénní a ambulantní formou. Terénní forma služby je poskytována v domác-
nostech klientů na celém území okresu Ústí nad Orlicí. 
 
Součástí služby je i 6 nácvikových bytů s délkou pobytu zpravidla 1 rok. 
 
 
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.  
 
V r. 2014 bylo využito plné kapacity bytů SR. Maminku dětí jsme naučili vařit, byla ráda,  
že poznala nové recepty. Často jsme klienty doprovázeli na úřad práce kvůli vyřízení sociálních 
dávek. Podpořili jsme klientku v jejím rozhodnutí osamostatnit se, i díky tomu si našla vlastní 
bydlení v městě, které je odsud daleko a kde kdysi žila. Pro klienty i veřejnost jsme pořádali tvoření 
s dětmi – Velikonoční, Podzimní a Vánoční. 
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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 2014 užívalo cca 15 klientů službu pravidelně (opakovaně), především sprchu a oblečení. 
Z velké části jim bylo poskytnuto sociální poradenství – telefonovali jsme na úřady práce v místě 
bydliště klientů, abychom jim mohli poskytnout potřebné informace. Pomohli jsme klientovi zavolat 
na inzerát nabídky zaměstnání. Především dohlížíme na to, aby klienti měli občanské průkazy, a 
byli tak součástí společnosti. Díky tomu pak mohou uplatnit nárok na sociální dávky a mají šanci 
zapojit se do běžného života. 
 

 2013 2014 

Počet klient ů 16   37 

návšt ěv 43 359 
 
 
Činnost Centra sociálních služeb v r. 2014 podpo řili:  
 
• Tříkrálová sbírka   
• MPSV   
• Pardubický kraj   
• EU   
• Město Lanškroun   
• Město Ústí nad Orlicí   
• Město Králíky   
• Město Letohrad   
• Město Česká Třebová   
• Město Žamberk   
• Město Choceň  

 

Kontakt  
 
Centrum sociálních služeb   
Havlíčkova 1129  
563 01 Lanškroun 
Eva Ježková,DiS. 
Tel.: 734 281 416  
E-mail: centrum.lan@orlicko.cz 
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3.11 Sociální sprcha Ústí nad Orlicí  
 

 
Byla uvedena do provozu v budově Oblastní charity v ulici 17. listopadu 69 v červnu 2014. Lidé 
bez domova zde mají k dispozici jednu místnost s možností provést osobní hygienu. Za rok 2014 
využilo zařízení 14 klientů a jeho provoz pomáhá zajišťovat také jedna dobrovolnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Činnost v r. 2014 podpo řili:  
 
• Tříkrálová sbírka   
• Město Ústí nad Orlicí  
 
 
 
Kontakt  
 
Provozní doba:  
 
Pondělí: 10 – 14 hod.  
Středa: 10 – 14 hod. 
 
Kontaktní tel.: 731 402 314 
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3.12 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 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 jsou – ve spolupráci s pracovnicí sociální služby v PoS - zakoupeny aktuálně 
potřebné věci, např.obuv pro děti. Klienti jsou s touto službou spokojeni. 
 
Statistika:     

 

obslouženo klient ů 
2012 2013 2014 

 

775 825 460 
 

Vydáno ošacení  5.076 5.076 2.979 
 

 
 
Činnost v r. 2014 podpo řili:  
 
• MV ČR 
 
 
 
Kontakt  
 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí   
Na Kopečku 356  
Letohrad  
Tel.: 465 621 281 
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3.13 Adopce na dálku  
 

 
Adopce na dálku je projekt Diecézní charity Hradec Králové zaměřený na trvalou pomoc 

chudým dětem formou podpory jejich vzdělání. Oblastní charita Ústí nad Orlicí koordinuje 
podporu 13 indických dětí, na které se vybírají finanční prostředky ve farnosti Letohrad. 
 V r. 2014 se ve farnosti vybralo 71.479,- Kč, z toho 65.000,- Kč bylo použito na studium třinácti 

dětí, 6.479,-na přidruženou charitativní akci na podporu 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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3.14 Dobrovolníci  
 

 
Oblastní charita pracuje s dobrovolníky od samých začátků s cílem zapojit je do činnosti Charity.  
Na některých charitních projektech mají dobrovolníci zásadní podíl, a bez nich by se nedaly 
uskutečnit. V r. 2014 bylo do našich aktivit zapojeno cca 115 dobrovolníků, kteří odpracovali 1.752 
dobrovolnických hodin. 
 
 
 
• Sbírky šatstva   
• ošacení při měsíčních sbírkách přijímaly 3 dobrovolnice každou první středu v měsíci (celkem   

cca 120 h/rok). Na dvou sezónních sbírkách se podílelo 6 dobrovolnic (celkem cca 40 h/rok). 
 
• Čišt ění pokladni ček   
• po Tříkrálové sbírce nám 2 dobrovolnice čistily použité pokladničky – 50 hod.  
 
• Charitní ples   
• na přípravě občerstvení, cukroví, tomboly, výzdobě sálu se podílelo cca 60 dobrovolníků 

(celkem   
cca 350 h/rok). 

 
• Centrum pod st řechou   
• při organizaci a přípravě příměstského tábora odpracoval 1 dobrovolník 30 h.   
• jedna dobrovolnice pomáhá s hlídáním dětí v RC Mozaika (50 h./rok)   
• jeden dobrovolník vede volnočasový fotokroužek (30 h/rok)  
 
• RC Kopretina   
• na chodu RC pracovalo během roku 8 dobrovolnic, které odpracovaly 500 hodin/rok.  
 
• Sociální sprcha Ústí n.O.   
• jedna dobrovolnice zajišťuje provoz tohoto zařízení jeden den v týdnu (100 h/rok)  
 
• Adopce na dálku   
• 1 dobrovolník vedl agendu, související s koordinací projektu, a odpracoval 10 h.  
 
• Potravinová sbírka   
• 39 dobrovolníků vybíralo v prodejnách Tesco Ústí n.O. a Česká Třebová trvanlivé potraviny   

od zákazníků. Tyto potraviny dále distribuuje potravinová banka potřebným. (472 h.) 
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• 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. 2014 v našem regionu podílelo 470 skupinek koledníků, které vykoledovaly 
celkem 2.143.718,- Kč. 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 dárc ům, kte ří do Tříkrálové sbírky p řisp ěli.  
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3.15 Ekonomická činnost  
 

 
Sociální projekty Oblastní charity doplňuje i podnikatelská činnost. Veškerý zisk z těchto 
ekonomických aktivit je určen na financování našich služeb. 
 
 

3.15.1 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. 
 
Nabízíme také služby kopírování, laminování a krouž kové vazby.  
 
 
 
Kontakt   
vedoucí: Lenka Šťovíčková 
Na Kopečku 356  
Letohrad  
Tel.: 465 620 247 

papirnictvi@orlicko.cz 
 
 
 
Otevírací doba:  
 
Pondělí – pátek:  7.30 – 12.00 hod. 
                              13.00 – 17.00 hod. 
 
Sobota:                  8.30 – 11.00 hod. 
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3.15.2 Fotovoltaická elektrárna  
 

 
Fotovoltaická elektrárna, umístěná na střeše domu Oblastní charity v Ústí nad Orlicí v ulici  
17. listopadu, je v provozu přes čtyři roky. Celkový instalovaný výkon je 5,06 kWp. Realizací 
tohoto projektu došlo ke snížení emisí CO2. 
 
Výroba elektrické energie kryje spotřebu v domě, ve kterém je umístěno zázemí sestřiček charitní 
ošetřovatelské služby, občanské poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek. Nadprodukce je 
určena do veřejné sítě. Za rok elektrárna vyrobí v Ø 4 450 kWh. 
 
Projekt, realizovaný v roce 2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním 
fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jeho provoz byl zahájen  
29.11. 2010. 
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4. Akce a události v r. 2014  
 

 
• leden – Tříkrálová sbírka – největší dobrovolnická akce v ČR, Oblastní charita koordinuje   

TS v orlickoústeckém okrese a díky místním asistentům se do ní zapojuje kolem 1500 dobrovolníků.  
 
• 17.1. - beseda o Indii – Josef Marek přednášel v Letohradě o své cestě do Indie za dětmi z 

projektu Adopce na dálku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1.2.- 18.2 Charitní ples v Letohradě, výtěžek z plesu byl věnován na nákup auta pro domácí 

hospicovou péči  
 
• 18.2. - setkání rodin pacientů domácí hospicové péče v Ústí n.O. – setkání pozůstalých, kteří 

pečovali o své nemocné  
 
• 11.3. - propagační jízda poslance Jiřího Junka na speciální tříkolce pro postižené, pořízené v 

rámci projektu „Orlické hory pro všechny“  
 
• 19.3. - setkání asistentů Tříkrálové sbírky v Lanškrouně – neformální předávání zkušeností a 

dojmů, návrhy na zlepšení organizace a průběhu TS  
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• 2.4. - Burza filantropie Letohrad – účast s projektem „Street v ulici i v Proutnici“, který si kladl 
za cíl rozšířit službu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež o terénní práci s mládeží. Díky 
donátorům byly zakoupeny sportovní pomůcky pro děti a od Města Letohrad byla zapůjčena 
stavební buňka jako zázemí pro terénní pracovníky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 7.4. - prezentace činnosti Charity a domácí hospicové péče klubu důchodců v Lanškrouně  
 
• 4.-5.4. – Jarní sbírka šatstva Letohrad – tradiční sbírka, jejíž výtěžek je určen pro Pobytové stře-

disko v Kostelci nad Orlicí, pro klienty Oblastní charity – lidi bez domova a sociálně potřebné rodiny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 9. - 13.4. - Festival „Jeden svět“ - festival dokumentárních filmů, jehož výtěžek je vždy určen na 

charitativní účely. Tentokrát byl rozdělen mezi Orlickoústeckou nemocnici a Oblastní charitu 
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UO. Oblastní charita obdržela 27.500,- Kč na provoz domácí hospicové péče.  
 

• 21.5. - prezentace Charity a domácí hospicové péče – ČČK Černovír  
 
• 30.5. - setkání zaměstnanců Oblastní charity – tradičního setkání v přírodním areálu Ostrov v 

Letohradě se účastnilo cca 50 zaměstnanců  
 
• 23.6. - otevření sociální sprchy Ústí nad Orlicí – nová služba pro lidi bez domova, kterým 

nabízí možnost hygieny a výměny ošacení  
 
• 16.8. – Charitní pouť v Neratově – slavnost k 350. výročí Královéhradecké diecéze. Na 

slavnostní mši bylo za svou práci oceněno několik zaměstnanců z 21 Charit, které v diecézi 
pracují. Cenu diecézní charity převzaly i dvě pracovnice Oblastní charity Ústí n.O. - Helena 
Jurenková, vedoucí sestra charitní ošetřovatelské služby v Letohradě a Ing. Marcela Náhlíková, 
vedoucí Občanské poradny v Ústí n.O.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4.9. - veletrh sociálních služeb Žamberk – účast na prezentační akci neziskových organizací  
 
• 11.9. – „Běháme pro...“ – účast na benefiční sportovní akci v Letohradě  
 
• 18.9. - Integrační setkání Ústí n. O. - prezentace služeb Charity na náměstí v Ústí n.O.  
 
• 19.9. - Den otevřených dveří v Centru pod střechou – slavnostní setkání s dárci, firmami, 

zástupci kraje a obce, kteří se podíleli na rekonstrukci CPS, odpoledne program pro veřejnost 
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• 2.10. - veletrh sociálních služeb Ústí nad Orlicí – účast na prezentační akci NO v okrese  
 
• 10. - 11.10. – Podzimní sbírka šatstva v Letohradě – tradiční sbírka pro potřeby Pobytového 

stře-diska a klientů Oblastní charity  
 
• podzim – účast v projektu obchodního družstva Konzum „Společně za úsměv“. Díky obchodní-

mu družstvu a jeho zákazníkům se vybralo 14.441,- Kč a byl pořízen injekční dávkovač léků 
pro službu domácí hospicové péče  

 
• 31.10. - koncert skupiny Marien – pro dobrovolníky a koledníky TS. Výtěžek z koncertu ve výši   

7.700,- Kč použila Oblastní charita na zakoupení 2 ks oxymetrů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4.12. - večeře s dobrovolníky – na poděkování za dobrovolnickou práci se sešlo symbolicky 

sedm lidí, kteří zastupovali všechny, kdo ve svém volném čase nezištně pomáhají při různých 

akcích.  
 
• 22.11. - Národní potravinová sbírka – v obchodech Tesco Ústí n.O. A Česká Třebová vybírali 

dobrovolníci od zákazníků trvanlivé potraviny, které jsou potravinovou bankou dále 
distribuovány k potřebným lidem  
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5. Finan ční zpráva  
 
 
 
Hodnocení ekonomiky 2014 

 
Hodnocení základních údaj ů z účetní uzáv ěrky 
 
Celkový obrat se od roku 2013 zvýšil o 3,1 mil. Rozšířila se služba domácí hospicové péče, služba 
osobní asistence a nově se otevřela v Ústí nad Orlicí sprcha pro lidi bez domova. 

 

Stav a pohyb majetku 
V letošním roce jsme uvedli do užívání technické zhodnocení budovy 17. Listopadu 69, Ústí nad 
Orlicí v hodnotě 730 tis. pro účely sociální sprchy pro lidi bez domova a terasa u Rodinného centra 
Mozaika v Letohradě v hodnotě 27 tis. Vyměnila se  nevyhovující zastaralá počítačová technika za 
86 tis. V roce 2014 byly pořízeny 2 osobní auta pro potřeby domácí hospicové péče a službu 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi celkem v hodnotě 428 tis. U ostatního dlouhodobého 
hmotného majetku nedošlo v r. 2014 ke změně. Byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek 
ve výši 484 tis. Kč. 

 

 Vývoj a kone čný stav fond ů (v tis. K č) 20143

  

Stav fondů k 1.1.2014 533 

přírůstek fondů 1 321 

úbytek fondů 891 

stav fondů k 31.12.2014 963 
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Příjmy (v tis. Kč) 

 

Výdaje (v tis. Kč) 

23 220

3 3215 203

5 671

571
1 421

560

Tržby ostatní Dotace

Nájemné, půjčky přijaté zálohy TS

Dary

23 5047 921

1 864

2 250

4 075

mzdy, odvody
úhrada závazků
poskytnuté zálohy
dlouhodobé půjčky



     

   

 

Náklady (v Kč) 

Výnosy (v tis.Kč) 

 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

vedlejší činnost

1 077

479
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1 876

1 285

530
5 203

Tržby od zdrav. pojišťoven
Ostatní služby
Tržba za solární energii
Ostatní výnosy
Dotace

    

49 

hlavní činnost celkem

18 384

5 203

1 106

Tržba za pečovatelskou službu a stacionář
Půjčovné za pomůcky
Tržby z prodejen 
Přijaté dary
Zúčtování fondů

  

 

 

ovatelskou službu a stacionář
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Hospodaření středisek 

Náklady a výnosy ošet řovatelská služba, Hospicová pé če 

Materiál a energie 
2 102 

894 Tržby za služby 18 402 661 

Opravy  450 847 Půjčovné za pomůcky   

Služby 543 480 Tržby z prodeje  8 700 

Mzdové náklady 
9 583 

743 Ostatní výnosy 125 892 

Pojištění a ost. soc. nákl. 
3 208 

725 Přijaté dary 84 114 

Ostatní 486 144 Dotace 128 658 

Odpisy 282 581 Zúčtování fondů 155 873 

Náklady celkem 
16 658 

414 Výnosy celkem 18 905 898  

Náklady a výnosy denní stacioná ř při DPS 

Materiál a energie 63 483 Tržby za služby 74 224 

Opravy  17 224 Půjčovné za pomůcky   

Služby 15 420 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 258 997 Ostatní výnosy   

Pojištění a ost. soc. nákl. 69 756 Přijaté dary   

Ostatní 10 893 Dotace 328 950 

Odpisy 63 953 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 499 726  Výnosy celkem 403 174  

Náklady a výnosy pe čovatelské služby UO 

Materiál a energie 150 222 Tržby za služby 309 989 

Opravy  76 885 Půjčovné za pomůcky   

Služby 43 643 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 629 285 Ostatní výnosy 68 174 

Pojištění a ost. soc. nákl. 214 601 Přijaté dary   

Ostatní 45 150 Dotace 677 000 

Odpisy 63 787 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 
1 223 

573 Výnosy celkem 1 055 163 

Náklady a výnosy Rodinného centra Kopretina Sloupni ce 

Materiál a energie 12 815 Tržby za služby 40 758 

Opravy  98 Půjčovné za pomůcky   

Služby 17 961 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 33 293 Ostatní výnosy 4 558 

Pojištění a ost. soc. nákl. 4 226 Přijaté dary 7 000 

Ostatní 1 923 Dotace 15 000 

Odpisy 119 Zúčtování fondů 3 057 

Náklady celkem 70 435  Výnosy celkem 70 373 

Náklady a výnosy NZDM + p říměstský tábor + volno časové aktivity 

Materiál a energie 142 078 Tržby za služby 127 942 

Opravy  32 845 Půjčovné za pomůcky   

Služby 44 139 Tržby z prodeje 2 325 

Mzdové náklady 554 800 Ostatní výnosy 65 
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Pojištění a ost. soc. nákl. 170 509 Přijaté dary 21 401 

Ostatní 34 562 Dotace 608 000 

Odpisy 70 365 Zúčtování fondů 56 532 

Náklady celkem 
1 049 

298 Výnosy celkem 816 265  

Náklady a výnosy Rodinného centra Mozaika Letohrad 

Materiál a energie 53 751 Tržby za služby 23 276 

Opravy  2 521 Půjčovné za pomůcky   

Služby 15 575 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 181 187 Ostatní výnosy 3 347 

Pojištění a ost. soc. nákl. 67 673 Přijaté dary 30 823 

Ostatní 10 113 Dotace 236 541 

Odpisy 61 476 Zúčtování fondů 33 455 

Náklady celkem 392 296  Výnosy celkem 327 442  

    

Náklady a výnosy Regionální p ůjčovna kompenza čních pom ůcek 

Materiál a energie 276 618 Tržby za služby   

Opravy  24 167 Půjčovné za pomůcky 1 394 277 

Služby 27 018 Tržby z prodeje 12 169 

Mzdové náklady 570 017 Ostatní výnosy 31 377 

Pojištění a ost. soc. nákl. 194 254 Přijaté dary   

Ostatní 40 842 Dotace   

Odpisy 66 149 Zúčtování fondů 9 285 

Náklady celkem 
1 199 

065 Výnosy celkem 1 447 108  

Náklady a výnosy osobní asistence 

Materiál a energie 159 129 Tržby za služby 713 021 

Opravy  5 472 Půjčovné za pomůcky   

Služby 44 058 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 908 942 Ostatní výnosy   

Pojištění a ost. soc. nákl. 265 695 Přijaté dary 43 123 

Ostatní 63 864 Dotace 682 600 

Odpisy 19 319 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 
1 466 

479 Výnosy celkem 1 438 744  

Náklady a výnosy ob čanská poradna 

Materiál a energie 51 247 Tržby za služby   

Opravy  8 303 Půjčovné za pomůcky   

Služby 74 437 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 496 973 Ostatní výnosy 300 

Pojištění a ost. soc. nákl. 168 973 Přijaté dary 111 174 

Ostatní 39 214 Dotace 687 714 

Odpisy 9 241 Zúčtování fondů 21 059 

Náklady celkem 848 388  Výnosy celkem 820 247  

Náklady a výnosy papírnictví, pronájem nebytových p rostor,  kopírování 

Materiál a energie 31 415 Tržby za služby 7 614 

Opravy  48 796 Půjčovné za pomůcky   
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zboží 
1 106 

328 Tržby z prodeje zboží 1 752 600 

služby 21 671     

Mzdové náklady 396 175 Ostatní výnosy 285 413 

Pojištění a ost. soc. nákl. 123 175 Přijaté dary   

Ostatní 17 006 Dotace   

Odpisy 63 968 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 
1 808 

534 Výnosy celkem 2 045 627  

Náklady a výnosy Sociální šatník PoS Kostelec n.O. 

Materiál a energie 6 329 Tržby za služby   

Opravy  125 Půjčovné za pomůcky   

Služby 854 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 24 237 Ostatní výnosy 46 958 

Pojištění a ost. soc. nákl. 84 Přijaté dary 18 939 

Ostatní 568 Dotace   

Odpisy 149 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 32 346  Výnosy celkem 65 897 

Náklady a výnosy Pe čovatelská služba Letohrad 

Materiál a energie 2 858 Tržby za služby 61 155 

Opravy  296 Půjčovné za pomůcky   

Služby 1 888 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 126 268 Ostatní výnosy   

Pojištění a ost. soc. nákl. 42 929 Přijaté dary 2 200 

Ostatní 3 501 Dotace 90 000 

Odpisy 355 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 178 095  Výnosy celkem 153 355  

Náklady a výnosy Pe čovatelská služba Lanškroun 

Materiál a energie 2 991 Tržby za služby 16 311 

Opravy  198 Půjčovné za pomůcky   

Ost. Služby 1 259 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 73 328 Ostatní výnosy   

Pojištění a ost. soc. nákl. 25 923 Přijaté dary   

Ostatní,  2 387 Dotace 50 000 

Odpisy 236 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 106 322  Výnosy celkem 66 311 

Náklady a výnosy Šance pro rodinu ( SAS a SR) 

Materiál a energie 403 385 Tržby za služby 102 028 

Opravy  119 386 Půjčovné za pomůcky   

Služby 91 990 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 
1 033 

883 Ostatní výnosy 490 758 

Pojištění a ost. soc. nákl. 355 304 Přijaté dary 28 037 

Ostatní 54 952 Dotace 1 428 968 

Odpisy 368 768 Zúčtování fondů 184 806 

Náklady celkem 
2 427 

668 Výnosy celkem 2 234 597  

Náklady a výnosy D ům pokojného stá ří - nájemné 
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Materiál a energie 12 498 Tržby za služby   

Opravy  29 004 Půjčovné za pomůcky   

Služby 17 112 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 132 174 Ostatní výnosy nájemné 460 742 

Pojištění a ost. soc. nákl. 37 871 Přijaté dary   

Ostatní 44 458 Dotace   

Odpisy 583 490 odpis pohledávek   

Náklady celkem 856 607  Výnosy celkem 460 742  

Náklady a výnosy Soc. sprcha pro lidi bez p řístřeší UO 

Materiál a energie 10 983 Tržby za služby   

Opravy  1 019 Půjčovné za pomůcky   

Služby 809 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 33 612 Ostatní výnosy nájemné   

Pojištění a ost. soc. nákl. 10 574 Přijaté dary   

Ostatní 1 581 Dotace 40 000 

Odpisy 7 601 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 66 179  Výnosy celkem 40 000 

    Náklady a výnosy NDC pro lidi bez domova Lanškroun 

Materiál a energie 18 457 Tržby za služby   

Opravy  921 Půjčovné za pomůcky   

Služby 6 180 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 163 141 Odpisy z dotací na pořízení maj. 27 995 

Pojištění a ost. soc. nákl. 47 819 Přijaté dary 1 435 

Ostatní 6 650 Dotace 218 160 

Odpisy 29 952 Zúčtování fondů 9 248 

Náklady celkem 273 120  Výnosy celkem 256 838  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Náklady a výnosy ostatní Správní st ředisko, FVE,ples, 

Materiál a energie 14 736 Tržby za služby 93 169 

Opravy  7 052 Půjčovné za pomůcky 0 

Zboží 43 994 Úroky 96 341 

Služby 17 959 Tržby z prodeje 99 890 
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Mzdové náklady 51 894 
Ostatní výnosy - odpisy z dotací na pořízení 
majetku 40 869 

Pojištění a ost. soc. nákl. 5 309 Přijaté dary 182 116 

Ostatní 57 900 Dotace 11 840 

Odpisy 25 902 Zúčtování fondů, vyřazení majetku 256 431 

  224 746 Výnosy celkem 780 656  

CELKEM 

Materiál a energie 
3 515 

889 Tržby za služby 19 972 148 

Opravy  825 159 Půjčovné za pomůcky 1 394 277 

Zboží 
1 150 

322 Úroky 96 341 

Služby 985 453 Tržby z prodeje zboží 1 875 684 

    Tržby z prodeje DNM a DHM   

Mzdové náklady 
15 251 

949 Ostatní výnosy, odpisy dotací a darů 1 586 448 

Pojištění a ost. soc. nákl. 
5 013 

400 Přijaté dary 530 362 

Ostatní 921 708 Dotace 5 203 431 

Odpisy 
1 717 

411 Zúčtování fondů 729 746 

Náklady celkem 
29 381 

291 Výnosy celkem 31 388 437  
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Rozvaha pro nevýd ělečné organizace k 31. 12. 2014 (v celých tisících k č.) 

IČ: 44468920 

 

Ozna_ení  AKTIVA       Stav k prvnímu dni ú_etního Stav k poslednímu dni ú_etního 
 

           období období 
 

a   b        1 2 
 

       
 

A.  Dlouhodobý majetek celkem  (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) 28 318 31 421 
 

        

A. I.  Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  (součet A.I.1. až A.I.7.) 0 0 
 

            

A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje       0 0 
 

             

 2. Software        0 0 
 

             

 3. Ocenitelná práva        0 0 
 

            

 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek       0 0 
 

            

 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek       0 0 
 

          

 6. Nedokon_ený dlouhodobý nehmotný majetek     0 0 
 

        

 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek   0 0 
 

         

A. II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem   (sou_et A.II.1. až A.II.10.) 47 755 48 543 
 

             

A. II. 1. Pozemky        308 308 
 

             

 2. Um_lecká díla, p_edm_ty a sbírky        0 0 
 

             

 3. Stavby        37 984 38 742 
 

      

 4. Samostatné hmotné movité v_ci a soubory hmotných movitých v_cí 6 940 7 455 
 

             

 5. P_stitelské celky trvalých porost_        0 0 
 

             

 6. Základní stádo a tažná zví_ata        0 0 
 

             

 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek        2 471 1 986 
 

             

 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek        0 0 
 

          

 9. Nedokon_ený dlouhodobý hmotný majetek     52 52 
 

         

 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek    0 0 
 

         

A. III.  Dlouhodobý finan_ní majetek celkem   (sou_et A.III.1. až A.III.7.) 0 3 500 
 

            

A. III. 1. 
Podíly v ovládaných a _ízených 
osobách       0 0 

 
           

 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem      0 0 
 

          

 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti     0 0 
 

             

 4. Záp_j_ky organiza_ním složkám        0 0 
 

             

 5. Ostatní dlouhodobé záp_j_ky        0 3 500 
 

             

 6. Ostatní dlouhodobý finan_ní majetek        0 0 
 

            

 7. 
Po_izovaný dlouhodobý finan_ní 
majetek       0 0 
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IČ: 44468920     
 

     
 

Ozna_ení AKTIVA  Stav k prvnímu dni ú_etního Stav k poslednímu dni ú_etního 
 

     období období 
 

a   b  1 2 
 

     
 

A. IV. Oprávky k dlouhodob. majetku celkem (součet A.IV.1 až A.IV.11.) -19 437 -20 622 
 

     

A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledk_m výzkumu a vývoje 0 0 
 

        

 2. Oprávky k softwaru   0 0 
 

        

 3. Oprávky k ocenitelným práv_m   0 0 
 

      

 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0 
 

      

 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 0 0 
 

        

 6. Oprávky ke stavbám   -11 585 -12 892 
 

      

 
7. 

Oprávky k samostatným hmotným movitým v_cem a soubor_m 
-5 381 -5 743  

 hmotných movitých v_cí   
 

       

     
 

 8. Oprávky k p_stitelským celk_m trvalých porost_ 0 0 
 

 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zví_at_m 0 0 
 

      

 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -2 471 -1 987 
 

      

 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 0 0 
 

       

B.  Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 19 264 19 389 
 

        

B. I.  Zásoby celkem  (sou_et B.I.1. až B.I.9.) 520 419 
 

B. I. 1. Materiál na sklad_   14 28 
 

        

 2. Materiál na cest_   0 0 
 

        

 3. Nedokon_ená výroba   0 0 
 

        

 4. Polotovary vlastní výroby   0 0 
 

        

 5. Výrobky   0 0 
 

        

 6. Zví_ata   0 0 
 

 7. Zboží na sklad_ a v prodejnách   506 391 
 

        

 8. Zboží na cest_   0 0 
 

        

 9. Poskytnuté zálohy na zásoby   0 0 
 

        

B. II.  Pohledávky celkem  (sou_et B.II.1. až B.II.19.) 3 498 2 358 
 

        

B. II. 1. Odb_ratelé   2 707 1 732 
 

        

 2. Sm_nky k inkasu   0 0 
 

 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 0 0 
 

        

 4. Poskytnuté provozní zálohy   607 517 
 

        

 5. Ostatní pohledávky   127 52 
 

 6. Pohledávky za zam_stnanci   1 0 
 

      

 
7. 

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe_ení a ve_ejného 
0 0  

 zdravotního pojišt_ní   
 

       

       
 

 8. Da_ z p_íjm_   0 0 
 

        

 9. Ostatní p_ímé dan_   0 0 
 

        

 10. Da_ z p_idané hodnoty   0 0 
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IČ:  44468920 
 

Ozna_ení AKTIVA  Stav k prvnímu dni ú_etního Stav k poslednímu dni ú_etního 
 

   období období 
 

a b  1 2 
 

     
 

B. II. 11. Ostatní dan_ a poplatky  0 0 
 

     

12. Nároky na dotace a ostatní zú_tování se státním rozpo_tem 0 0 
 

     

13. 
Nároky na dotace a ostatní zú_tování s rozpo_tem orgán_ 

0 0  

územních samosprávných celk_  
 

     

    
 

14. Pohledávky za spole_níky sdruženými ve spole_nosti 0 0 
 

     

15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0 
 

      

16. Pohledávky z vydaných dluhopis_  0 0 
 

      

17. Jiné pohledávky  56 57 
 

      

18. Dohadné ú_ty aktivní  0 0 
 

     
 

19. Opravná položka k pohledávkám  0 0 
 

      

B. III. Krátkodobý finan_ní majetek celkem (sou_et B.IV.1. až B.IV.8.) 14 912 15 265 
 

      

B. III. 1. Pokladna  117 144 
 

      

2. Ceniny  13 15 
 

      

3. Ú_ty v bankách  14 782 15 106 
 

      

4. Majetkové cenné papíry k obchodování  0 0 
 

      

5. Dluhové cenné papíry k obchodování  0 0 
 

      

6. Ostatní cenné papíry  0 0 
 

      

7. Po_izovaný krátkodobý finan_ní majetek  0 0 
 

      

8. Peníze na cest_  0 0 
 

      

B. IV. Jiná aktiva celkem (sou_et. B.IV.1. až B.IV.3.) 334 1 347 
 

      

B. IV. 1. Náklady p_íštích období  252 82 
 

      

2. P_íjmy p_íštích období  82 1 265 
 

      

3. Kursové rozdíly aktivní  0 0 
 

      

 AKTIVA CELKEM  (A. + B.) 47 582 50 810 
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IČ:  44468920 
 

Ozna_ení PASIVA  Stav k prvnímu dni ú_etního Stav k poslednímu dni ú_etního 
 

    období období 
 

a  b  3 4 
 

      
 

A.  Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.) 44 768 48 157 
 

       

A. I.  Jm_ní celkem (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.) 36 833 38 213 
 

       

A. I. 1. Vlastní jm_ní  36 300 37 250 
 

       

 2. Fondy  533 963 
 

      

 3. Oce_ovací rozdíly z p_ecen_ní finan_ního majetku a závazk_ 0 0 
 

       

A. II.  Výsledek hospoda_ení celkem (A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.) 7 935 9 944 
 

       

A. II. 1. Ú_et výsledku hospoda_ení  0 2 007 
 

      

 2. Výsledek hospoda_ení ve schvalovacím _ízení 371 0 
 

      

 3. Nerozd_lený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 7 564 7 937 
 

       

B.  Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) 2 814 2 653 
 

       

B. I.  Rezervy celkem (B.I.1.) 0 0 
 

       

B. I. 1. Rezervy  0 0 
 

       

B. II.  Dlouhodobé závazky celkem (sou_et B.II.1. až B.II.7.) 0 0 
 

       

B. II. 1. Dlouhodobé bankovní úv_ry  0 0 
 

       

 2. Vydané dluhopisy  0 0 
 

       

 3. Závazky z pronájmu  0 0 
 

       

 4. P_ijaté dlouhodobé zálohy  0 0 
 

       

 5. Dlouhodobé sm_nky k úhrad_  0 0 
 

       

 6. Dohadné ú_ty pasivní  0 0 
 

       

 7. Ostatní dlouhodobé závazky  0 0 
 

       

B. III.  Krátkodobé závazky celkem (sou_et B.III.1. až B.III.23.) 2 184 2 014 
 

       

B. III. 1. Dodavatelé  126 70 
 

       

 2. Sm_nky k úhrad_  0 0 
 

       

 3. P_ijaté zálohy  1 5 
 

       

 4. Ostatní závazky  26 25 
 

       

 5. Zam_stnanci  943 971 
 

       

 6. Ostatní závazky v__i zam_stnanc_m  0 2 
 

      

 
7. 

Závazky k institucím sociálního zabezpe_ení a ve_ejného 
513 532  

 zdravotního pojišt_ní  
 

      

      
 

 8. Da_ z p_íjm_  0 0 
 

       

 9. Ostatní p_ímé dan_  201 39 
 

       

 10. Da_ z p_idané hodnoty  191 167 
 

       

 11. Ostatní dan_ a poplatky  0 0 
 

       

 12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo_tu  29 56 
 

      

 
13. 

Závazky ze vztahu k rozpo_tu orgán_ územních samosprávních 
0 0  

 celk_  
 

      

     
 

 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papír_ a podíl_ 0 0 
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IČ:  44468920 
 

Ozna_ení PASIVA  Stav k prvnímu dni ú_etního Stav k poslednímu dni ú_etního 
   období období 

a b  3 4 
    

B. III.15. Závazky ke spole_ník_m sdruženým ve spole_nosti 0 0 
    

16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 0 0 
     

17. Jiné závazky  106 129 
     

18. Krátkodobé bankovní úv_ry  0 0 
     

19. Eskontní úv_ry  0 0 
     

20. Vydané krátkodobé dluhopisy  0 0 
     

21. Vlastní dluhopisy  0 0 
     

22. Dohadné ú_ty pasivní  48 18 
     

23. Ostatní krátkodobé finan_ní výpomoci  0 0 
     

B. IV. Jiná pasiva celkem (sou_et B.IV.1. až B.IV.3.) 630 639 
     

B. IV. 1. Výdaje p_íštích období  594 598 
     

2. Výnosy p_íštích období  36 41 
     

3. Kursové rozdíly pasivní  0 - 
     

 PASIVA CELKEM  (A. + B.) 47 582 50 810 
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6. Zpráva auditora 
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Zpráva auditora  
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7. Poděkování  
 
 
 
 

Děkujeme všem dárc ům, kte ří v roce 2014 podpo řili naši činnost:  
 
 
 
• Ministerstvo práce a sociálních věcí   
• Ministerstvo vnitra   
• Pardubický kraj   
• Evropský sociální fond   
• Státní fond životního prostředí – OP ŽP   
• Státní zemědělský intervenční fond – PRV ČR   
• Nadační fond ČSOB   
• Výbor dobré vůle   
• Město Česká Třebová   
• Město Králíky   
• Město Lanškroun   
• Město Česká Třebová   
• Město Králíky   
• Město Lanškroun   
• Město Letohrad   
• Město Ústí nad Orlicí   
• Město Vysoké Mýto   
• Město Žamberk   
• Město Choceň   
• Obec Libchavy   
• Obec Sloupnice   
• Obec Orličky  
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Děkujeme všem dárc ům, kte ří v roce 2014 podpo řili naši činnost:  
 
 
 
• OSA - Ochranný svaz autorský TechSoup ČR, Praha   
• Konzum, obchodní družstvo, Ústí nad Orlicí   
• SPOUSTI, o.s., Ústí n.Orl.,   
• Festival dokumentárních filmů „Jeden svět“   
• Lékárna U Kosmy a Damiána, Letohrad  
• FOREZ, s.r.o., Ostrov u Lanškrouna   
• RECAL, Pavel Kráčmar, Lanškroun   
• BB Com, s.r.o. Letohrad   
• GOLEMPRESS, s.r.o., Letohrad   
• ANTIKOR, s.r.o., Letohrad   
• KOMFI, s.r.o., Lanškroun   
• SIVAK, s.r.o., Hradec Králové   
• ŠKÝZ, s.r.o. Letohrad   
• LKV KOVO, s.r.o., Lanškroun   
• TEDDIES, s.r.o. Žamberk  
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• PharmDr. Josef Marek,   
• MUDr. Marie Johnová, Letohrad   
• JUDr. Jiří Lukáš, Ústí nad Orlicí   
• František Stejskal, Letohrad   
• Ing. Ivan Chmelíček, Letohrad   
• Ing. Miroslav Honzátko, Letohrad   
• Ing. Marie Buryšková, Letohrad   
• Ing. Jaroslav Toman, Letohrad   
• Ing. Vladislav Náhlík, Letohrad   
• MUDr. Zuzana Brádková, Ústí n.Orl.   
• Marie Náhlíková, Šedivec   
• Pavel Žák, Dobrá Voda   
• František Mareš, Albrechtice u Lanškrouna   
• Pavel Havelka, Dolní Dobrouč   
• Vlasta Doležalová, Jehnědí   
• Jana Skalická, Letohrad   
• Pavel Balaj, Letohrad   
• Řeháková Marie, Letohrad   
• Jarmila Sysrová   
• p. Boxanová   
• Mgr. Jiří Junek, Vysoké Mýto   
• Tomáš Kozel, Mistrovice   
• JUDr. Marie Fajtová, Ústí n.Orl.   
• Ing. Jan Fišer, Ústí nad Orlicí   
• Václav Vencl, Letohrad   
• p. Slaninová, Letohrad   
• Dušan Stolarik, Třebovice   
• Lenka Holeková, Praha   
• JanaTomalová, Ústí n.Orl.   
• Olga Strnadová, Žamberk  
 
 
• Půjčovnu kompenza čních pom ůcek podpo řili:  
 
• Novotný Jaroslav, Letohrad   
• Lenka Šedinová, Sruby   
• Margita Macháčková, Lanškroun   
• Ing. Stanislav Dubský, Letohrad   
• Sychrovi, Ústí nad Orlicí   
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• Ludmila Reichlová, Dlouhá Třebová   
• Miloš Kopecký, Brandýs nad Orlicí   
• Yuriy Popovich, Hnátnice   
• Jiří Novotný, Ústí nad Orlicí  
 
 
 
• Ples 2014 podpo řili:  
 
 
• Adamec Pavel, Letohrad   
• ALIMA - CZ s.r.o. Písečná - masová výroba   
• ANTIKOR - Zdeněk Maixner   
• Apos, výroba razítek, Ústí nad Orlicí   
• Aquila TS, s.r.o., Letohrad   
• Autodílna Lukavice   
• Autoservis - Machačný David, Kunčice   
• Bárt sport, Jiří Holubář, Ústí nad Orlicí   
• BB Com, s.r.o.   
• Bocus a.s.,Letohrad   
• Celar-velkoobchod ochranné prac. pomůcky   
• Cukrárna Z. a V. Dolečkovi, Letohrad   
• Cukrářská výroba-BEAS a.s., Letohrad   
• Čalounictví Urban, Letohrad   
• Český rybářský svaz, Letohrad   
• DOTA Lanškroun   
• Drogerie - Eva Stránská, Letohrad   
• Dušková Veronika, Tomáš Hodr, Libchavy   
• Ďuránová Hana, Letohrad  
• Elektro Franc,s.r.o., Ústí nad Orlicí   
• Fajgl Jiří, Kunvald   
• FALKO Letohrad s.r.o.   
• Friml Lukáš, truhlářství, Kunvald   
• Forez, Ostrov   
• F Plus s.r.o., Dům Barev, Ing. Vladimír Motl   
• Galanterie Tina, Ústí nad Orlicí   
• GOLEM GROUP s.r.o., Letohrad   
• Grantis, s.r.o., Ústí nad Orlicí   
• HAMÉ s.r.o. - BAPA s.r.o. Letohrad   
• Hejnák Václav, Ústí nad Orlicí   
• Hotel na Zámku, Letohrad   
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• Hovádková Alena - Prodej květin, Letohrad   
• Hudeček, s.r.o., Ústí nad Orlicí   
• Husqvarna-Býček Roman, Žamberk   
• Chrenková Anna, Letohrad   
• INA Lanškroun, s.r.o.   
• Isolit -Bravo, s.r.o., Jablonné n. O.   
• IvKo, ryté sklo, Letohrad   
• J+J. Fogl - elektro, Letohrad   
• Janoušková Iva, Letohrad   
• Jedličková Eva, Letohrad   
• Josef Chládek, Nájemce čerpacích stanic, Letohrad  
• Kadeřnictví - Martínková Tereza, Letohrad   
• Kalousková Jana a Václav Vacek   
• Kaplanovi + Dolečkovi, Lukavice   
• Knihařství, rámování, Žamberk - Ing. E. Tobišková   
• Knihkupectví Flétna, Ústí nad Orlicí   
• Kočová Iveta, www.duhovakulicka.webnode.cz   
• KOSMAR CZ s.r.o., Žamberk   
• Kosmetika Blanka Kavková, Letohrad   
• Kosmetika, manikúra, E. Brandejsová, Jablonné n.O.   
• Kovo Faltus s.r.o., Kunčice   
• Kovovýroba Hamřík, Letohrad   
• Květinářství Markytka, Žamberk   
• Květinářství U Zvonečku, Šárka Filipová Letohrad   
• Květinářství ROSA, Alena Pirklová,Ústí nad Orlicí   
• Lékárna Amfora s.r.o. Jablonné nad Orlicí   
• Lékárna Štefanská Renáta RNDr., Letohrad   
• Lékárna U Kosmy a Damiána, Letohrad   
• Letohradské strojírny s.r.o - Ing. Petr Musílek   
• Línek Roman, vícehejtman Pardubického kraje   
• Lukabus Paďour Leopold, Lukavice  
• M2 Trade   
• Macháčková Marie, Kunvald   
• Malý Petr - Šedivec   
• Marta Holancová, Rehabilitace   
• Maso-Eko-Šlezingr Jan, Kunčice   
• Marion, Svatební a společenský salon, Letohrad   
• Město Česká Třebová   
• Mgr. Ludvík Novotný   
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• Michal Vyhnálek - TEDDIES, Žamberk   
• Moravcová Alena, Orlice   
• Motyčková Anna, Orlice   
• 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   
• Muzeum řemesel Letohrad   
• Obec Horní Čermná   
• Obchod u Kozlů, Mistrovice   
• Obuv -Skalický Stanislav, Letohrad   
• Opravna obuvi - Kalousek, Letohrad   
• Ovoce zelenina - Hana Lorencová, Letohrad  
• Pavel Tacl - UNITA, Letohrad   
• Pekařství a cukrářství Sázava, s.r.o., Lanškroun   
• Pekárna s.r.o., Letohrad   
• PEVI, Lanškroun   
• Poláčkovi, Letohrad   
• Potraviny Králíková Blanka, Orlice   
• Rehabilitace MR, s.r.o. Jablonné nad Orlicí   
• Řehák Antonín, Kunčice   
• Sivak - zdravotní technika, Hradec Králové   
• Skalická Jana, Orlice   
• Stavební firma - Kozel Tomáš, Mistrovice   
• Statek U sv. Jána, Kunvald   
• Stejskalová Miroslava, Letohrad   
• Mgr. Svobodová Marie, Letohrad   
• Sysrová Petra, Letohrad   
• Škýz s.r.o., Orlice   
• Ing. Šponar Ladislav   
• Šťovíček Jaroslav, Orlice   
• Šťovíček Jiří, Orlice   
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• Šťovíčková, Orlice   
• Švec Miroslav - výroba dřevité vlny, Dolní Čermná   
• TACL Alois, servis průmysl.chlazení, Letohrad   
• Tauer elektro a.s, Letohrad   
• Textil JAS-Soňa Dolečková, Letohrad   
• Trafika Dorotka, Dorčinec Roman   
• Truhlářství Kalousek, Písečná   
• TUZI, s. r.o., Kunčice  
•  Berušky-Tomášová Radka, Letohrad   
• Velkosklad nápojů, Jiří Babák   
• Vemas, a.s., Žamberk   
• Vídeňský Jiří - PNEU CENTRUM, Letohrad   
• VVS Verměřovice   
• 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



 


