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Rok 2016 byl opět plný práce, hledání možností a zdrojů, radostí i starostí, 

papírování i stavební dřiny a plný příprav na rok 2017. Zaznamenáváme rostoucí 

zájem o služby péče i prevence. V Letohradě jsme oddělili pečovatelskou službu 

od zdravotní. Můžeme tak lépe vyhovět žádostem o tyto služby. Máme vytvořený 

specializovaný tým hospicové péče. V budově Charity v  Ústí nad Orlicí proběhly 

vnitřní i vnější stavební úpravy, a zvětšil se tak prostor pro zázemí služeb.  

Změny se dotkly i prostranství před Domem pokojného stáří v Kerharticích, které 

bylo hezky upraveno. Důležitým krokem bylo podepsání Dohody s Hasičským 

záchranným sborem Pardubického kraje o součinnosti při provádění 

záchranných prací při mimořádných událostech. 

Upřímně děkuji všem, kteří naši Oblastní charitu podporujete. Vážím si toho, že 

kolem sebe máme spoustu dobrých lidí, kteří jsou připraveni – často nenápadně 

– pomáhat. Děkuji všem zaměstnancům, dobrovolníkům, asistentům Tříkrálové 

sbírky a všem koledníkům, dárcům, sponzorům i příznivcům.  

Děkuji za spolupráci zástupcům městských a obecních úřadů, správcům farností. 

Spolupráce je důležitá všude – v rodinách, v zaměstnání, ve státě, ve světě. Na 

spolupráci je založen celý náš život  - od toho soukromého až po mezinárodní 

vztahy. Můžeme a musíme spolu pracovat, komunikovat a sdílet. Sdílet ve 

smyslu umět se rozdělit… 

 Ing. Marie Malá 

 ředitelka  
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... POMÁHÁME BLIŽNÍM V NOUZI… 

 

 Oblastní charita Ústí nad Orlicí je nestátní nezisková organizace, 

jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. 

 Posláním Charity je pomoc bližním v nouzi. Pomoc lidem, kteří  

se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti -  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. 



V lednu koledníci Tříkrálové sbírky opět rozdávali přání štěstí,  zdraví a pokoje, a ve sbírce vybrali 
na území Orlickoústecka  2.439.598,- Kč. 

XX. Charitní ples v Letohradě – výtěžek z tradiční únorové akce ve výši 83.199,- Kč byl určen na 
opravu střechy správního střediska v Letohradě. 

 Ukončen projekt na podporu nákupu auta pro sestry domácí hospicové péče ERA pomáhá regio-
nům „Sestra v akci v autě“ 

V únoru a dubnu byla odehrána benefiční představení Jaroslava Duška „Čtyři dohody“ v Letohradě 
a Ústí nad Orlicí. Výtěžek byl použit na nákup auta pro hospicovou péči 

25.2. proběhlo setkání asistentů Tříkrálové sbírky 

v březnu jsme se dvakrát sešli s panem farářem Václavem Vackem k předvelikonočnímu duchovní-
mu zastavení 

25.2. a 17.3. se uskutečnila tradiční setkání pozůstalých rodin hospicových pacientů v Ústí n.O. a 
tentokrát i v Letohradě 

24.3. na Zelený čtvrtek byli oceněni 4 pracovníci Oblastní charity za obětavost a péči o druhé 

21.4. jsme se účastnili Veletrhu sociálních služeb v Ústí n.O. 

29.4.-30.4. Jarní sbírka šatstva v Letohradě 

Květen – pečovatelská služba v Letohradě zahájila samostatnou činnost, odděleně od ošetřovatel-
ské služby 

Červen – studenti Střední školy uměleckoprůmyslové pro nás vyrobili propagační videospot  o práci 
sestřiček, který je možno vidět na náměstí v Ústí n.O. 

Prázdniny – příměstské tábory v Letohradě a Sloupnici 

7.9. burza filantropie v UO podpořila zateplení a opravu budovy Charity v UO částkou 51.500 Kč 

8.9. – účast na Veletrhu sociálních služeb v Žamberku 

16.9. Den charity v příjemném prostředí DPS přilákal návštěvníky na kejklířské představení Vojty 
Vrtka, vystoupení dětí ze ZŠ Kerhartice a hudbu Šedousbendu. 

22.9. - Integrační den na náměstí v UO – prezentace kompenzačních pomůcek 

21.-22.10. – Podzimní sbírka šatstva v Letohradě 

8.12. Setkání zaměstnanců –  posezení k ukončení roku, s přednáškou Víta Vursta na téma „Jak 
pomáhat, aby pomoc byla skutečnou pomocí?“ Přáním pěkných Vánoc a odpočinku, a 
s poděkováním za odvedenou práci jsme se rozloučili se starým rokem. 

21.12. – Vánoční posezení s klienty DPS sv. Kryštofa v UO-Kerharticích 

22.12. – Vánoční setkání pro lidi bez domova 

Oblastní charita UO zaměstnávala k 31.12.2016 celkem 149 zaměstnanců, z toho 74 osob na hlav-
ní pracovní poměr a 75 osob na dohodu o provedení práce nebo dohodu o prac. činnosti. 

Všechna střediska začala vedle supervizí podstupovat i pravidelné intervize pod vedením psycho-
ložky Mgr. Simony Hybšové 

V r. 2016 - poskytla své zdravotnické služby              1.653 pacientům 

-sociální služby                                                           1.230 klientům 

- ostatní  služby                                                           2.011 klientům 

Rok 2016 v Oblastní charitě 



V r. 2016 jsme prezentovali  

Oblastní charitu: 

Leden – osobní poděkování 

za Tříkrálovou sbírku ve 

14 kostelech žamberského a 

orlickoústeckého vikariátu 

4.1. - na setkávání důchod-

ců ve farnosti Letohrad 

16.11. – starostům ORP 

v Ústí n.Orl. 

20.11. – na farním odpoledni 

v Letohradě 

Během roku se naši vybraní 

zástupci účastnili Komunitní-

ho plánování v UO, v pra-

covních skupinách pro seni-

ory, zdravotně postižené a 

lidi s těžkou životní situací.  



Ing. Marie Malá - ředitelka 

Bohumila Šťovíčková – ekonomka a statutární zástupce 

Bc. Jana Langerová – asistentka ředitelky 

Alena Kalousová – projektová manažerka 

Mgr. Katarína Zelenáková – pracovnice personálního rozvoje 

Bc. Iva Marková – tisk a propagace 

Eva Pecháčková – mzdová účetní 

Hana Hybšová - účetní  

Petr Kaplan,  Ladislav Bien – technický pracovník 

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 

tel.: 465 621 281  

charleto@orlicko.cz 

www.uo.charita.cz 

 

 

příspěvkové konto:  

831240611/0100 

datová schránka: y44utaf 

mailto:charleto@orlicko.cz
http://www.uo.charita.cz


STRUKTURA ORGANIZACE 



12 

 



13 

 

3.  

Posláním je 

Odborná zdravotní péče, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestry v domácím 

prostředí nemocných. 

Cílová skupina: 

Pacienti s chronickým i akutním onemocněním 

Cíl: 

Co nejdéle udržet dosažitelnou kvalitu života pacientů.  

Umožnit jim setrvat v jejich přirozeném prostředí 

Pracovní tým: 

tvoří zdravotní sestry 

Území, na kterém CHOS poskytujeme: 

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Letohrad a okolí těchto měst 

 

Rok 2016 v CHOS: 

 Proběhly personální změny  

 Stavební úpravy kanceláří v Ústí n.O., oddělení kanceláří CHOS a hospicové péče, 

zřízení kanceláře pro vrchní sestru 

 Zlepšení zázemí proběhlo i v České Třebové, Lanškrouně a Letohradě 

 Rozšíření parkoviště o dvě parkovací místa 

 Převedení záznamu sester do elektronické podoby 

 Ve všech střediscích zavedena možnost spolupráce pacientů s odbornou poradkyní 

na vlhké hojení ran  

 Školení: 1. pomoc pro všechny sestry, některé sestry dokončily kurz cévkování muže, 

moderního vlhkého hojení ran, školení RHB  

 Jedna sestra začala studovat specializaci v interních oborech 

 Nákup nového auta pro zdravotní sestry podpořily firmy Teddies Žamberk,  

Isolit-Bravo Jablonné n.O., Grantis Ústí n.Orl. 

( CHOS)  
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Statistika (počet pacientů): 

  2014 2015 2016 

Ústí nad Orlicí 447 431 448 

Česká Třebová 279 247 244 

Choceň 385 348 347 

Lanškroun 276 264 276 

Letohrad 239 225 241 

CELKEM: 1.626 1.515 1.556 

Kontakty: 

vrchní sestra pro ošetřovatelskou službu a domácí hospicovou péči: Petra Kaplanová 

tel. 731 402 322, e-mail:  petra.kaplanova@uo.hk.caritas.cz 

Ústí nad Orlicí 

vedoucí sestra: Viola Langerová 

17. listopadu 69 

Tel.: 731 402 340, e-mail: chos.uo@orlicko.cz 

Česká Třebová 

vedoucí sestra: Renata Prokopcová 

Matyášova 983 

Tel.: 731 402 330, e-mail: chos.ct@orlicko.cz 

Choceň 

vedoucí sestra: Zuzana Morávková 

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: chos.let@orlicko.cz 

Lanškroun 

vedoucí sestra: Gabriela Smoláková 

Nám. A. Jiráska 2 

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

mailto:petra.kaplanova@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.uo@orlicko.cz
mailto:chops.ct@orlicko.cz
mailto:chos.chocen@orlicko.cz
mailto:chos.let@orlicko.cz
mailto:chos.lan@orlicko.cz
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( DSHP)  

Posláním 

je poskytnout těžce nemocným profesionální zdravotnickou péči, aby mohli strávit 

poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých. 

Cílová skupina: 

Těžce nemocní, umírající pacienti 

Rodiny těchto pacientů 

Cíl: 

Komplexní odborná péče o pacienta, vycházející z potřeb a přání pacienta i pečující 

rodiny 

Péče o pozůstalou rodinu (podpora sociálního pracovníka, psychologa, duchovního, 

setkání pro pozůstalé rodiny…) 

Pracovní tým 

tvoří zkušené, speciálně vyškolené zdravotní sestry, hospicový lékař, sociální 

pracovník, psycholog, duchovní. 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Ve vašem domácím prostředí ve městech Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, 

Letohrad a Choceň a v obcích v jejich okolí. Za určitých podmínek, a po vzájemné 

domluvě, je možné sjednat péči i ve vzdálenější oblasti. 

Rok 2016 v DSHP: 

 Setkání pozůstalých v UO 

 Bylo vybudováno nové zázemí služby, vlastní kancelář 

 Byla registrována paliativní ambulance na PK 

 Došlo k rozšíření hospicového týmu sester o dva úvazky  

 3x účast na školení pro přípravu pilotního programu, účast na konferenci paliativní 

medicíny 

 Jedna sestra začala studovat specializaci v interních oborech 

Ke konci života doprovodily sestry DSHP 

 

  2014 2015 2016 

pacientů   120  100   97 
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Tato služba byla spolufinancována: 

 Města: Česká Třebová, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí 

 Tříkrálová sbírka 

 Projekt „Sestra v akci v autě“ v rámci programu ERA pomáhá regionům díky 
přispěvatelům vynesl 115.500 Kč a podpořil nákup nového auta pro DSHP 

 Výtěžek ze dvou benefičních představení Jaroslava Duška Čtyři dohody v Letohradě 
a Ústí n.O. ve výši 60.000 Kč podpořil nákup nového auta 

 Společnost Legrand věnovala Oblastní charitě Ústí n.O. 61.676,- Kč. Z větší části 
bylo zakoupeny stojany na infuze, injekční pumpa, ampulárium, odsávačka hlenů, 
tlakoměr a dále navigace a sada handsfree do automobilu zdravotního personálu. 
(Druhá část byla určena jako přímá pomoc chlapci po mozkové obrně.) 

 Nadace Agrofert 
 Nadační fond J+T 

KONTAKT: 

Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69 

vedoucí sestra: Marta Přívratská 

tel. 731 402 313, 735 168 871, e-mail: hospic.uo@orlicko.cz 

facebook: www.facebook.com/DSHP.UO 

https://www.facebook.com/Dom%C3%A1c%C3%AD-specializovan%C3%A1-hospicov%C3%A1-p%C3%A9%C4%8De-%C3%9Ast%C3%AD-nad-Orlic%C3%AD-1684610605195649/?fref=ts
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( CHPS)  

Posláním je  

poskytovat pomoc při zvládání činností, které si klient nemůže vykonat sám z důvodu 

svého věku nebo zdravotního stavu. Podporovat klienty se sníženou soběstačností tak, 

aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí. 

Cílová skupina: 

senioři 
osoby se zdravotním postižením 
osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu 

Cíl služby: 

 umožnit klientům co možná nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí 
 posilovat jejich soběstačnost  
 pomáhat při zachování či zlepšení kvality života  
 zmírňovat jejich osamělost 

Pracovní tým: 
pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník 

Území, na kterém je poskytována péče: 

CHPS Ústí n.O.: 
Ústí nad Orlicí, Oucmanice, Mostek, Nasavrky, Orlické Podhůří, Libchavy, Hrádek, 
Jehnědí, Sudislav nad Orlicí, Velká Skrovnice, Sudslava, Seč, Podlesí 

CHPS Letohrad: 
Letohrad, Šedivec, Mistrovice, Nekoř-Bredůvka, Verměřovice, Dolní Čermná, Horní 
Čermná 
 
 
Rok 2016 v CHPS UO: 

 Bylo zakoupeno nové vozidlo, protože se dopolední pečovatelská služba rozšířila o 
třetí terénní trasu. 

  Do bezbariérové koupelny v DPS byla zakoupena elektrická sedačka do vany, aby 
bylo koupání ve vaně zpřístupněno i méně mobilním klientům. Sedačku si mohou 
obsluhovat sami klienti pomocí dvou tlačítek. Sedačka byla zapůjčována i klientům 
CHPS v terénu. 

 Náš tým posílil nový sociální pracovník na 0,5 úvazku. 
 I nadále jsme prohlubovali spolupráci s Charitní ošetřovatelskou službou a navázali 

jsme spolupráci s Domácí hospicovou péčí. 21 našim klientům v roce 2016 byla 
zároveň poskytovaná charitní ošetřovatelská služba. U jednoho klienta se 
pečovatelská péče rozšířila o návštěvy zdravotních sestřiček Domácí hospicové 
péče. Vzájemné propojení charitních služeb vnímáme i ze zpětné vazby od klientů 
jako velmi potřebné. 
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Rok 2016 v CHPS Letohrad: 

 Služba vznikla v květnu 2016 oddělením od ošetřovatelské služby. 
 Postupně jsme naplnili kapacitu služby. 
 Zájem o tuto službu vzrůstá, snažíme se pružně reagovat na potřeby klientů, 

rozrůstá se počet poskytovaných úkonů. 
 Plánujeme rozšířit službu o novou trasu. 
 Pro větší komfort u ležících klientů  jsme zakoupili bazének  se závěsnou nádobou  - 

na mytí vlasů. 

Statistika (počet uživatelů služby): 

 

  2014 2015 2016 

Ústí nad Orlicí 43 49 48 

Letohrad 22 21 26 

CELKEM: 65 70 74 

Tato služba byla spolufinancována: 

Pardubický kraj 

MPSV 

Město Ústí nad Orlicí 

Obec Hnátnice 

Obec Dolní Čermná 

Obec Lukavice 

Tříkrálová sbírka 

Kontakt: 

Ústí nad Orlicí 

Veronika Šimková, Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice 

Tel. 731 402 341 

 

Letohrad: 

Bc. Marie Maříková, Na Kopečku 356 

Tel  734 769 711 
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Poslání 

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.  

 

Cílová skupina: 

lidé z orlickoústeckého okresu, kteří potřebují pomoc další osoby z důvodu:  

- vysokého věku 

- tělesného postižení 

- mentálního postižení 

- chronického onemocnění  

- přechodného zhoršení zdravotního stavu 

 

Cíl služby: 

 - umožnit uživatelům vést život podle svých přání a potřeb, a zůstat přitom ve své 

domácnosti  

- přispívat k sociálnímu začleňování uživatelů do společnosti, podporovat jejich 

mezilidské vztahy a vazby  

- aktivizovat uživatele tak, aby docházelo k udržení, obnovení nebo rozvoji jejich 

schopností a dovedností  

- podporovat uživatele v jejich samostatnosti a nezávislosti  

  

Pracovní tým 

tvoří pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Okres Ústí nad Orlicí 
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Rok 2016 v OA: 

 Dva z našich klientů byli studenti škol, navázali jsme dobrou spolupráci  se Základní 
školou U Dvora v Letohradě a Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad 
Orlicí 

 Snažili jsme se pružně reagovat  na potřeby uživatelů, a řešit tak nepříznivou situaci 
v rodinách 

 Zájem o tuto službu nadále vzrůstá 
 O uživatele pečovalo 23 asistentek 
 Pro uživatele jsme zakoupili 3 ks stolních her pro dospělé  k aktivizaci a tréninku 

paměti 
 

 

 

Statistika (počet uživatelů služby): 

 

 

 

Tato služba byla spolufinancována: 

Pardubický kraj 

MPSV 

Město Ústí nad Orlicí 

Město Lanškroun 

Město Letohrad 

 

 

 

Kontakt: 

Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 

Bc. Marie Maříková 

Tel.: 734 769 711 

e-mail: osobni.asistence@orlicko.cz 

 

                2014                  2015                      2016 

                   26                     25                         30 

mailto:osobni.asistence@orlicko.cz
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Posláním je 

Zapůjčením vhodné kompenzační pomůcky umožnit klientovi se sníženou soběstačností 
zůstat součástí přirozeného prostředí, ulehčovat domácí péči rodinným příslušníkům  
a dalším pečujícím osobám. 

Cílová skupina: 
občané, kteří v důsledku onemocnění nebo úrazu potřebují kompenzační pomůcky 

Cíl: 
 přinášet větší  komfort pacientovi i pečujícím osobám 
 zkrátit dobu pobytu uživatele v institucionální péči 

pomůcky k zapůjčení: 

 polohovací postele  
 antidekubitní matrace 
 invalidní vozíky 
 toaletní vozíky a židle 
 chodítka 
 sedačky na vanu 
 koncentrátory kyslíku 
 a další 

speciální pomůcky: 

 elektrický skútr 
 tandemové kolo 
 tandemová tříkolka 
 kolo s plošinou pro invalidní vozík 
 odlehčené invalidní vozíky 

Pracovní tým: 
administrativní pracovnice 
 
 
rok 2016 v RPKP: 

 Dobrá spolupráce se sestrami CHOS, DHP a pečovatelkami 

 Nákup nových postelí a matrací s kompresorem 

 Začaly probíhat pravidelné intervize  

 Ke konci roku se započalo se stavebními úpravami nových prostor v Ústí nad Orlicí 

Statistika (počet klientů): 

 

 

  2014 2015 2016 

Ústí nad Orlicí 372 400 397 

Lanškroun 108 176 176 

Letohrad 268 237 225 

CELKEM: 748 813 798 
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Kontakty: 

 

Letohrad, Na Kopečku 356 

Marie Macháčková, tel.: 731 598 830, 465 620 249 

E-mail: pujcovna.let@orlicko.cz 
 

 

Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69,  

sr. Pavla Rychnovská, tel.: 731 402 314 

e-mail: pujcovna.uo@orlicko.cz 
 

Lanškroun 

Havlíčkova 1129 

Věra Štefanová, tel.: 733 611 556 

 e-mail: pujcovna.lan@orlicko.cz 

mailto:pujcovna.let@orlicko.cz
mailto:pujcovna.uo@orlicko.cz
mailto:pujcovna.lan@orlicko.cz
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Posláním je 

 usilovat o to, aby občané (zejména osoby v nepříznivé sociální situaci) netrpěli 
neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo 
neschopností účinně vyjádřit své potřeby, či hájit své oprávněné zájmy. 

 být nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázet občany při 
jejich obtížích, přijímat každého občana  s každým dotazem. Zároveň podporovat 
občany při zvládání problému vlastními silami. 

 podílet se na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňovat 
příslušné orgány státní správy a samosprávy na nedostatky legislativy a na 
neřešené problémy občanů Tím se snažit ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb 
ve prospěch občanů a předcházet, zmírňovat nebo odstraňovat jejich těžkosti. 

 

Cíl: 
 Informovaný uživatel, který se orientuje ve své životní situaci a zná možnosti jejího 

řešení 

 Uživatel, který zná svá práva a povinnosti a je schopen podle toho jednat 

 Veřejná správa a samospráva orientovaná na prospěch a blaho občanů 

 

Cílová skupina: 

Občan s jakýmkoliv dotazem 

 

OP nabízí poradenství v těchto oblastech: 
sociální služby, sociální dávky, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, bydlení, 
sousedské a pracovní vztahy, zaměstnanost, rodina a mezilidské vztahy, 
majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, dluhová problematika 

 

Pracovní tým 

tvoří odborně vyškolení sociální pracovníci 

 

Města, ve kterých je poskytována služba: 

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Letohrad, Králíky, Vysoké Mýto 
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Rok 2016 v OP: 
 

 Poradnu nejčastěji navštívili senioři (227), lidé se zdravotním postižením (103), 

osamělí rodiče (73) a nezaměstnaní (43). 

 

 Nejvíce jsme řešili dotazy týkající se dluhů a exekucí (527 dotazů), rodiny a 

manželství (287 dotazů), majetkoprávních vztahů (258 dotazů), bydlení (157 

dotazů), pracovního práva (118 dotazů), dávek SSP a HN (124 dotazů). 

    

 V Ústí nad Orlicí se v květnu 2016 služba přestěhovala do nových prostor v přízemí 

budovy. Na kontaktním místě v Lanškrouně došlo ke konci roku 2016 také 

k přestěhování občanské poradny do jiných prostor.   

 

 Zúčastnili jsme se schůzky s asistenty Tříkrálové sbírky, kde jsme přítomné 

informovali o službách OP, měli jsme besedu ve sdružení „Cedr“ na téma: „Jak se 

bránit dluhům a co s nimi“ 

Statistika: 

 

 

  2014 2015 2016 

uživatelů  848  918  949 

z toho: Ústí n.Orl.  588  542  527 

Č. Třebová  --   65  106 

Vysoké Mýto   67   96   85 

Králíky   50   59   82 

Lanškroun   77   92   96 

Letohrad   66   64   53 

konzultací  993 1.153 1.271 

dotazů 1.227 1.555 1.795 

Tato služba byla spolufinancována: 

 Pardubický kraj 

 MPSV 

 Města: Česká Třebová, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto,  

Žamberk 

 Konzum Ústí nad Orlicí,  projekt Společně za úsměv podpořil částkou 3.401 Kč 

vybavení nových prostor OP v Ústí n.O. 

 Tříkrálová sbírka 



28 

 

KONTAKTY 

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

465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 

468 003 465 (Vysoké Mýto) 

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 
 
OP Česká Třebová 
Městský úřad 
Staré náměstí 77,  
560 02 Česká Třebová 
 
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 

mailto:poradna@orlicko.cz
http://www.uo.charita.cz
http://www.obcanskeporadny.cz




30 

 

 

Poslání: 

Poskytovat v 18 nájemních bytech bydlení pro seniory se sníženou soběstačností  a další 

návazné služby. 

 

Cíl: 

 Poskytovat možnost klidného a důstojného prožití sklonku života 

 Pomáhat prodloužit soběstačnost obyvatel, podporovat a rozvíjet jejich fyzickou, 

sociální, duševní a duchovní aktivitu 

 

Rok 2016 v DPS: 

 Znovu jsme navázali spolupráci s místní Základní školou, kdy žáci prvního stupně 
docházejí za obyvateli DPS – mají pro ně vždy připravené představení, přicházejí si 
popovídat, potěšit. Děti zde byly např. na jarní besídce v květnu a v červnu zase 
pozvaly naše klienty do ZŠ na muzikál Dracula, který děti nacvičily. Všechna setkání 
s dětmi si obyvatelé DPS vždy pochvalují.  

 16. září jsme zde v příjemné odpoledni oslavili Den charity. V rámci dne otevřených 

dveří  jeden z klientů provedl návštěvníky svou bylinkovou zahrádkou,  zájemci si 

prohlédli některé nájemní byty nebo se zaposlouchali do hudby skupiny 

Šedousbend. O zábavu se postaral kejklíř Vojta Vrtek a pásmo písniček a tanců 

předvedly děti ze ‚ZŠ UO- Kerhartice. Celá akce byla výbornou příležitostí k setkání 

lidí všech generací. 

 

 

Kontakt: 

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 

Veronika Šimková 

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice 

Tel. 731 402 341 

e-mail: dps.ustino@seznam.cz 

 

mailto:dps.ustino@seznam.cz
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V Centru pod střechou naleznete služby určené rodinám s dětmi (Rodinné centrum 

Mozaika), dětem a mládeži (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street), a také 

různé volnočasové aktivity.  

 

Kontakt: 

Centrum pod střechou 

Taušlova 714, Letohrad 

Tel. 731 402 336, 731 420 344 

e-mail: podstrechou@seznam.cz 

FB: Rodinné centrum Mozaika Letohrad 

FB: NZDM Street - Letohrad 

 

3.8.1 ( RC)  

Posláním je 

Vytvářet pro rodiny s dětmi místo pro společné setkávání, sdílení a rozvoj.  

Být svými aktivitami otevřené pro celou rodinu – rodiče, prarodiče, děti. 

 

Cílová skupina: 

rodina (děti, rodiče, prarodiče, atd.) 

 

Cíl: 

Pomoci rodičům a jejich dětem zpestřit společně trávený čas 

 

Pracovní tým 

Koordinátor projektu, psycholožka, externí pracovníci 

 

Území, na kterém je služba poskytována 

Letohrad  

mailto:podstrechou@seznam.cz


32 

 

Rok 2016 v RC: 

Pravidelné akce: 

Jak na to, Poradna PRO s psychologem, Svépomocná skupina Setkávání, OSPOD 

herna,  

Svépomocná skupina Náplavky, Rodinné inspirace, Cvičení na míči, Rodičovská 

skupina, Mozaikové dopoledne, Hlídání dětí  

 

Jednorázové akce: 

Období vzdoru, Zdravé přebalování, Aby záda nebolela, Zdravé sebevědomí, Podzimní 

odpoledne pro prarodiče, Finanční gramotnost, Rodiče jako vychovatelé, Dílna Ošibana, 

Keramická dílna, Karneval, Keramika glazování, Velikonoční dílna, Jarní burza oblečení, 

Cestopisné promítání, Sluníčková party pro rodinu, Letohrátky, Ukázková hodina AJ 

metodou Helen Doron, Podzimní burza oblečení, Jak o sebe pečovat, Rodinné focení, 

Pochod světýlek, Adventní dílna, Mikuláš, Vánoční posezení. 

 

 Ke konci roku byla ukončena spolupráce s naší dlouholetou externí spolupracovnicí 

Hanou Štěpánkovou. Vedla zde od samých začátků cvičení na míčích pro těhotné 

maminky a ženy po porodu. Myslela i na starší děti, které maminky na cvičení 

doprovázely. Vždy pro ně měla připravený krátký program, který děti moc bavil. 

Pokaždé byla velmi laskavá, profesionální, plná radosti a pohody. Moc jí za vše 

děkujeme.  

 Cestu si k nám našla i paní v invalidním důchodu, která měla již odrostlé děti, kvůli 

nemoci nemohla chodit do práce, a cítila se osamělá. Nejprve začala navštěvovat 

různé jednorázové akce, poté začala využívat individuální psychologické 

poradenství, až se zapojila do svépomocné skupiny Setkávání.  V současné době 

Statistika (počet rodin): 

   2014 2015 2016 

Pravidelný program   87   96   95 

Jednorázové akce     94   45 

Tato služba byla spolufinancována: 

Pardubický kraj 

MPSV, aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina 

Město Letohrad 

Tříkrálová sbírka 
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Posláním je 
nabízet a poskytovat podporu, zázemí a pomoc dětem a mládeži v obtížné životní situaci. 
Pomáhat dětem a mládeži z nepodnětného rodinného prostředí nebo s rizikovým 
chováním, kteří nemají možnost trávit smysluplně svůj volný čas. (Děti a mládež ze 
sociálně vyloučeného prostředí, z neúplných rodin, kterým se rodiče nevěnují, děti, kterým 
dělá problém škola a nemají, s kým se na učivo podívat atd.) 
 
Cíl: 

 Navazovat a udržovat kontakt s naší cílovou skupinou. 

 Vytvářet podmínky pro změnu jejich stávající obtížné životní situace, které budou 
vycházet z jejich vlastních potřeb. 

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

Zvyšovat a zkvalitňovat povědomí široké veřejnosti o službě. 

Cílová skupina:    
 Děti a mládež ve věku 6-20 let, kteří jsou nebo mohou být ohroženi obtížnou životní 

situací, např. 
konfliktem se – školou, rodinou, kamarády, partnerem/kou a zákonem 

zažitými negativními zkušenostmi 
pasivním trávením volného času 

Pracovní tým  
tvoří sociální pracovník, pedagogický pracovník, pracovník v sociálních službách 
 
Území, na kterém je služba poskytována: 
Letohrad a okolí (Lukavice, Šedivec) 

Rok 2016 v NZDM: 

 Pracovali jsme s metodikem na vnitřních předpisech služby. 

 Začali jsme používat nový vykazovací systém a uzavírat nové smlouvy a individuální 

plány našim uživatelům. Tento systém je propracovanější než původní systém, je 

přehlednější  

a více zaměřený na individuální potřeby uživatele. Z tohoto důvodu jsme měli v tomto 

roce menší počet uzavřených smluv. 

 

 Naši uživatelé mohli plně využít ambulantní formu sociální služby i přes letní 

prázdniny (červenec, srpen), což se velmi osvědčilo natolik, že srpen byl 

nejnavštěvovanějším měsícem v roce. 
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Statistika: 

 
  2014 2015 2016 

Počet klientů   131   118  100 

Tato služba byla spolufinancována: 

Pardubický kraj 

MPSV 

Město Letohrad 

Tříkrálová sbírka 

3.8.3  

Posláním je 

Nabízet široké veřejnosti smysluplné trávení volného času, rozvíjet nejrůznější stránky 

osobnosti člověka. 

 

 

Pracovní tým 

tvoří pedagogický pracovník, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, 

externisté, dobrovolníci 
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Statistika (počet klientů): 

 
  2014 2015 2016 

Volnočas. aktivity    66   73  71 

Příměstský tábor   121  121 101 

Tato služba byla spolufinancována: 

Město Letohrad 

Tříkrálová sbírka 
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Posláním je 

vytvářet pro rodiny s dětmi místo pro společné setkávání, sdílení a rozvoj  

Cílová skupina: 

maminky s dětmi od kojeneckého věku po předškolní věk – setkávání maminek 

děti školního věku - zájmové kroužky 

 Činnost RC Kopretina se orientovala 

na malé děti  od narození do šesti let, 

(dopolední setkávání maminek)  a dále 

na děti školního věku (zájmové 

kroužky).  

 Pravidelné aktivity využilo 117 klientů: 

Dopolední setkávání maminek, 

(výtvarné tvoření, zpívání, hraní her, 

dětem je k dispozici herna s hračkami). 

Volnočasové aktivity: přírodovědný 

kroužek (Hrátky se zvířátky pro 

předškolní děti, Chovatelský kroužek 

pro školní děti), Kroužek tanečních a 

pohybových her pro děti školního a 

mladšího školního věku, Výtvarný 

kroužek (Dívčí dílnička pro děvčata od 

9 let a Šikovné ručičky pro děti od 5 do 

9 let).  

 Jednorázové aktivity využilo 216 

klientů (karneval, loučení se školním 

rokem, tábor, výlet do ZOO, vánoční 

tvoření, besídka, Silvestr pro děti) 

 Během letních prázdnin se v 

prostorách RC Kopretina  konal opět 

14ti denní příměstský tábor pro školní 

děti s výletem do ZOO Praha. 

 Závěr kalendářního roku se v RC 

Kopretina vždy zakončuje společným 

tvořením  dekorací, ozdob a dárečků 

na prodejní předvánoční jarmark 

v restauraci U Labutě, pořádaný 

Mateřskou školou Sloupnice ve 

spolupráci s RC Kopretina. 

Rok 2016 v RC: 

pracovní tým 

tvoří koordinátor projektu, externí pracovníci a dobrovolníci 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Sloupnice 

Kontakt 

Horní Sloupnice 270  

tel.:  731 604 601 

 

Tato služba byla spolufinancována: 

Pardubický kraj 

Obec Sloupnice 

Tříkrálová sbírka 
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3.10  

–  
 pro rodiny s ( SAS)  

Poslání 
Podpora rodin s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a ve 
kterých je narušen nebo ohrožen vývoj dítěte. Služba je určena pro rodiny, které 
potřebují podporu při obnově svých základních funkcí 
  
Cílová skupina: 
- rodiny s dětmi do ukončení jejich středoškolského studia, které potřebují podporu při 
obnově svých základních funkcí  
- rodiče, jejichž děti jsou umístěny v náhradní péči a chtějí vytvořit podmínky pro návrat 
dětí zpět do své péče  
 těhotné ženy, které jsou ohroženy sociálním vyloučením  
 
Cíl:  
1. Samostatně fungující rodina  
2. Rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů  
3. Udržet klienty ve svém přirozeném prostředí  
4. Aktivizovat přirozené zdroje klienta v jeho okolí a pracovat s nimi  
5. Předejít, zmírnit nebo zcela eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině a poskytnout 
rodičům a dítěti pomoc a podporu zachování rodiny jako celku.  
6. Vytvářet podmínky pro změnu stávající situace  
7. Zajistit, že rodina bude sama schopna zabezpečit vhodné prostředí pro zdravý vývoj 
všech členů rodiny  
8. Rodina dále dokáže zajistit pravidelnou školní i předškolní docházku a vhodné 
podmínky pro přiměřené vzdělávání dětí  
9. Rodina také bude schopna účelně hospodařit s finančními prostředky a zajistit chod 
domácnosti 
 
Pracovní tým 
tvoří sociální pracovníci 
 
Území, na kterém je služba poskytována 
Orlickoústecko – přímo v domácím prostředí rodin 
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Rok 2016 v SAS: 

 Pomáhali jsme klientům komunikovat s úřady, s vyřizováním dávek na Úřadu práce.  

 V případě potřeby jsme klienty doprovázeli do různých institucí a k odborníkům – 

psycholog, psychiatr, Občanská poradna, střediska výchovné péče, základní školy. 

 Zprostředkovali jsme kontakty na další odborníky. 

 Poskytovali jsme rodičům podporu při péči o jejich děti.  

 Pomáhali jsme s plánováním každodenního chodu rodiny, dále jsme byly 

nápomocni při rozdělení povinností v domácnosti, s nastavením režimu dne. 

 Poskytli jsme rodičům podporu při přípravě dětí do školy. Ukázali jsme možnosti, jak 

se s dětmi mohou učit, podporovaly jsme komunikaci rodičů s jejich dětmi, se 

školou. 

 Často jsme rodinám pomáhali v oblasti finančních záležitostí – hospodaření 

s penězi, vedením rodinného rozpočtu, přehled rodiny o svých příjmech a výdajích. 

 Podporovali jsme rodiče při řešení dluhové problematiky (pomoc při komunikaci 

s věřiteli, při domlouvání splátkových kalendářů). 

Statistika (počet rodin): 

 

  2014 2015 2016 

Uživatelů služby   32    31    35 

Tato služba byla spolufinancována: 

 Pardubický kraj 

 MPSV 

 Města: Lanškroun, Česká Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí, Žamberk 

 Tříkrálová sbírka 

- ( SR)  

Posláním  
je pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytovat 
jim podporu tak, aby mohli žít samostatný život.  
 
Cíle: 

Pomoc klientům hledat řešení jejich stávající situace.  
Pomoc 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  

  
Cílová skupina: 
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  
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Pracovní tým 
tvoří sociální pracovnice 
 
Území, na kterém službu poskytujeme: 
Orlickoústecko – přímo v domácnostech klientů  
Oblastní charita Ústí nad Orlicí má k dispozici v Centru sociálních služeb v Lanškrouně 
také 6 nájemních bytů, kde tuto službu poskytujeme. Do bytů SR dochází pravidelně 
sociální pracovník, schůzky probíhají zpravidla 1x – 2x týdně. V případě potřeby klienty 
doprovázíme do různých institucí.  Jedná se o „startovací“ byty, které tvoří pomyslný 
stupeň mezi bydlením v azylovém domě a nájemním bytem.  

Rok 2016 v SR: 
 řešili jsme s rodinami či jednotlivci jejich finanční situaci, pomáhali jsme jim se 

zpřehledněním příjmů a výdajů, se sestavováním finančního rozpočtu, 
 pomáhali jsme rodinám při řešení dluhové problematiky (kontaktování věřitelů, 

domlouvání splátkových kalendářů, pravidelné splácení dluhů), 
 pomáhali jsme při komunikaci s úřady, s vyřizováním dávek na úřadu práce,  
 podporovali jsme rodiče při výchově svých dětí (rodičovské kompetence) 
 doprovázeli jsme klienty do občanské poradny, na Úřad práce, k různým 

odborníkům, 
 pomáhali jsme klientům s hledáním zaměstnání, 
 pomáhali jsme se sháněním vhodného bydlení. 

Statistika: (klientů) 

 

                       2015                          2016 

                          14                             9 

Tato služba byla spolufinancována: 

Pardubický kraj 

MPSV 

Město Lanškroun 

Tříkrálová sbírka 

Kontakt 
Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01  Lanškroun 
Veronika Kuklová, DiS., vedoucí, tel. 734 281 416, e-mail: css@uo.hk.caritas.cz  

mailto:css@uo.hk.caritas.cz
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( NDC)  

Poslání 

Nízkoprahové denní centrum Lanškroun je určeno lidem v nepříznivé sociální situaci, 

kteří potřebují pomoc při zajištění základních potřeb. 

 
Cílová skupina 

Osoby bez přístřeší, osoby v krizi a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy 

 

Cíl: 
- Snížit akutní zdravotní, hygienická a bezpečnostní rizika osob žijících na okraji 
společnosti. 
- Umožnit lidem přicházejících do NDC najíst se a napít se. 
- Poskytnutí sociálního poradenství s cílem vyřešit či zmírnit komplikovanou osobní 
situaci uživatele. 
- Zmírnit negativní psychosociální dopady související se ztrátou bydlení a zaměstnání. 
- Pomoci klientům v orientaci v právní a sociální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení 
a zaměstnání.  
- Zvýšit sebedůvěru klientů - podpora a posilování psychické soběstačnosti při řešení 
krizové situace. 
- Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví. 
- Hledat individuální vhodné řešení životní situace klientů.  
- Znovuzačleňování uživatele do společnosti.  
- Motivovat klienty k aktivnímu řešení vlastní situace a k  převzetí odpovědnosti za svůj 
život.  
  
Pracovní tým tvoří 

sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

zařízení v Lanškrouně je otevřeno všem lidem bez domova 

rok 2016 v NDC: 

 Během celého roku jsme klientům poskytovali poradenství, poskytli jim možnost 

hygieny, ošacení či stravy. V zimě jsme při velkých mrazech klientům rozdali 

přibližně dvacet zimních bund, bot, peřin či dek. Během roku 2016 probíhal program 

FEAD, v rámci něhož jsme klientům rozdali přibližně 300 potravinových a přibližně 

100 hygienických balíčků.  

 Před Vánoci jsme ve spolupráci s DDM Damián, O.K. klubem a Rodinným centrem 

Dětský svět, z. s. pořádali Vánoční setkání pro lidi bez domova.  
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Statistika: 

 

  2014 2015 2016 

klientů   37    23   33 

návštěv  359   278 260 

Tato služba byla spolufinancována: 

 Pardubický kraj 

 MPSV 

 Město Lanškroun  

 Tříkrálová sbírka 

Kontakt 
Centrum sociálních služeb, Havlíčkova 1129, 563 01  Lanškroun 
Veronika Kuklová, DiS., vedoucí, tel. 734 281 416 , e-mail: css@uo.hk.caritas.cz  

 
Posláním je 

sloužit lidem bez domova k provedení osobní hygieny.  

Pracovní tým 

Administrativní pracovnice  

Rok 2016: 

 Vyšší návštěvnost, oproti roku 2015 více žen (5 oproti 1) 

 Převažují klienti, kteří mají trvalé bydliště v Ústí nebo v obcích správního obvodu 

UO (12). Ostatní: z jiných obcí (7x), ze Slovenska 2x. 

 Po klientech požadujeme, aby po sobě setřeli podlahu, což akceptují. Ačkoli 

výsledek je různý, má toto opatření výchovný charakter. 

 Někteří klienti rádi využijí možnost zakoupení oblečení za symbolický příspěvek. 

 Nejmladší klient - 19 let, nejstarší - 64 let. 

Statistika: 

 

            2014                2015       2016 

klientů              14                   24          21 

návštěv              32                 118         130 

mailto:css@uo.hk.caritas.cz


45 

 

Tato služba byla spolufinancována: 

Město Ústí nad Orlicí 

Tříkrálová sbírka 

 

 

Kontakt: 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69 

Ústí nad Orlicí 

tel. 731 402 314 

 
Posláním 

je organizovat sbírky použitého šatstva, třídit ho a dále využívat pro klienty našich služeb. 

 

Cílová skupina: 

šatstvo po vytřídění dále slouží 

sociálně potřebným rodinám s dětmi 
lidem bez domova 
klientům Pobytového střediska žadatelů o mezinárodní ochranu v Kostelci nad Orlicí.  

 

Pracovní tým 

tvoří dobrovolnice 

 

Rok 2016 ve službě: 

 Uspořádali jsme jarní a podzimní sbírku šatstva v Letohradě 

 Každý měsíc proběhla sbírka šatstva v Letohradě a v Lanškrouně 

 Dvakrát měsíčně jsme po celý rok nabízeli šatstvo klientům v Pobytovém středisku 

Kostelec n.O. 

Statistika klientů v Pobytovém středisku: 

 

  2014 2015 2016 

Obslouženo klientů  460   417  547 
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Tato služba byla spolufinancována: 

 MV ČR 

 Tříkrálová sbírka 

 
V naší činnosti nám pomáhá řada lidí, bez jejichž přispění by některé aktivity nemohly být 

vůbec uskutečněny. Dobrovolníci nám pomáhají v těchto oblastech: 

- Tříkrálová sbírka  

- Organizace jednorázových akcí (Charitní ples, Den Charity atd.)  

- Sbírky šatstva 

- Činnost RC Kopretina Sloupnice  

- Rodinné centrum Mozaika - lektorování volnočasových kroužků, organizace 

příměstského tábora, úklid, hlídání dětí 

Statistika: (počet dobrovolníků) 

 

  2014             2015          2016 

Dlouhodobí   20               18            20 

krátkodobí   74               62            50 

Odpracováno hodin 1.652          1.520       1.305 

3.14  
Projekt Adopce na dálku koordinuje Diecézní charita Hradec Králové v oblasti diecézí 

Bangalore a Belgaum. Podporuje nejchudší indické děti ve vzdělání. Částka 5.000,- Kč 

umožní jednomu dítěti chodit rok do školy. Děti si této možnosti velmi váží, protože 

vzdělání je pro ně to nejdůležitější pro další uplatnění v životě. Oblastní charita 

koordinuje tuto aktivitu v letohradské farnosti, kde každoročně probíhají sbírky na tento 

účel. V r. 2016 se vybralo celkem 80.494,-  Kč. 

Finanční prostředky ve výši 60.000,- Kč byly použity na zaplacení nákladů na další rok 

studia dvanácti dětí. Zbývajících 20.494,- Kč bylo zasláno jako jednorázový příspěvek 

pro děti z projektu Adopce na dálku, které jsou momentálně bez dárce. 

Kontakty: 

Letohrad, Na Kopečku 356, tel. 

734 769 713 

Každou první středu v měsíci od 13 do 16 

hod. 

 

Lanškroun, Havlíčkova 1129, tel. 

733 611 556 

Každý první čtvrtek v měsíci od 9.30 do 

15.30 hod. 
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Prodejna nabízí bohatý sortiment kancelářských, školních a výtvarných potřeb. Po 

sedmi letech provozu si našla své stálé zákazníky a stabilní místo v obchodní síti 

prodejen tohoto druhu v Letohradě.  

 

. 

Fotovoltaická elektrárna, umístěná na střeše domu Oblastní charity v Ústí nad Orlicí 

v ulici 17. listopadu, je v provozu od r. 2010 a její celkový instalovaný výkon je 5,06 kWp. 

Výroba elektrické energie kryje spotřebu v domě, ve kterém jsou umístěny kanceláře 

charitních služeb, nadprodukce je určena do veřejné sítě. Za rok elektrárna vyrobí v Ø 

4 450 kWh. 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem 

životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Lenka Šťovíčková 

Na Kopečku 356 

Letohrad 

Tel. 465 620 247, 733 755 896 

e-mail: papirnictvi@orlicko.cz 

 

provozní doba: 

pondělí až pátek:   7.30 – 12.00  

    13.00 – 17.00 h. 

sobota:     8.30 – 11.00 h. 

 

Tyto služby nabízíme veřejnosti na správním středisku v Letohradě, Na Kopečku 356, tel. 

465 621 281. 

mailto:papirnictvi@orlicko.cz
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Největší dobrovolnická akce v regionu i v celé ČR se setkala opět s pozitivním 

ohlasem. Do 524 pokladniček bylo v r. 2016  vykoledováno  celkem 2.439.598,- Kč.  

Do této akce, kterou organizujeme na Orlickoústecku, se zapojuje řádově na dva tisíce 

dobrovolníků, kteří organizují akci v místě svého bydliště. Díky nim a díky spolupráci 

s úřady, obcemi, farnostmi, školami, občanskými spolky a množstvím ochotných lidí lze 

TS pořádat v takovém rozsahu.  65 % z vykoledované částky zůstává Oblastní charitě 

UO. V r. 2016 jsme výtěžek použili na činnost domácí hospicové péče, pečovatelské 

služby Ústí nad Orlicí, sociální sprchy Ústí n.O., občanské poradny, osobní 

asistence, Centra sociálních služeb v Lanškrouně, denního stacionáře 

v UO, RC Kopretina Sloupnice, Centra pod střechou v Letohradě, 

na přímou pomoc lidem v tísni a na humanitární projekty do 

Indie. 
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Hodnocení ekonomiky 2016 
 

Hodnocení základních údajů z účetní uzávěrky 
Celkový obrat se od roku 2015 zvýšil o 1,7 mil. Rozšířila se služba domácí hospicové péče 
a charitní ošetřovatelské služby, služba osobní asistence a pečovatelské služby.  Opravily 
se prostory pro občanskou poradnu. 

Stav a pohyb majetku 
V roce 2016 bylo pořízeno 5 osobních aut pro potřeby domácí hospicové péče a charitní 
ošetřovatelské služby v celkové hodnotě 1 170 tis. Byly vyřazeny os. automobily  
v pořizovací ceně 499 tis. z roku 1998 a 2004. 

U budov bylo provedeno technické zhodnocení za 146,5 tis.Kč. Byl vyřazen drobný 
dlouhodobý hmotný majetek ve výši 124 tis. Kč. U evidovaného majetku v podrozvahové 
evidenci byl vyřazen majetek za 194 tis. a zařazen za 523 tis. Kč. 

 

Stav majetku (v tis) k 1.1.2016                                    48 790                         

Přírůstek 1 315 

Úbytek 663 

Stav majetku ( v tis) k 31.12.2016 49 442 

 

Předpokládaný vývoj organizace 
V roce 2017 otevřeme novou službu v hlavní činnosti– sociálně terapeutické dílny 
v Králíkách s celkovým rozpočtem 1,5 mil. 

V Ústí nad Orlicí je naplánovaná oprava venkovních omítek a střechy na budově 
17.listopadu čp 69 a v Letohradě bude zahájena přístavba k budově Taušlova 714 
v rozpočtu asi 5 mil.  

V oblasti výzkumu a vývoje  
Nemáme žádné aktivity v této oblasti. 

Vlastní akcie nebo vlastní podíly 
Nemáme 

Aktivity v ochraně životního prostředí a pracovněprávních vztahů 
Organizace zaměstnávala průměrně za rok 2016  74 zaměstnanců na hlavní pracovní 
poměr a 75 osob pracujících na základě dohod. Klademe velký důraz na rozvoj dalšího 
vzdělávání zaměstnanců. Zajišťuje zaměstnancům zákonem dané povinné vzdělání 
k dané pracovní pozici. 

Nemáme žádnou organizační složku v zahraničí. 
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měli významný dopad  
na účetní závěrku k 31.12.2016 
 

Stav fondů k 1.1.2016 1 245 

přírůstek fondů 2 030 
úbytek fondů 2 071 
stav fondů k 31.12.2016 1 204 
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Hospodaření středisek 

Náklady a výnosy ošetřovatelská služba, Hospicová péče 

Materiál a energie 2 055 556 Tržby za služby 19 524 328 

Opravy  659 768 Půjčovné za pomůcky   

Služby 657 379 Tržby z prodeje    

Mzdové náklady 11 413 175 Ostatní výnosy 170 933 

Pojištění a ost. soc. nákl. 3 810 595 Přijaté dary 229 459 

Ostatní 602 803 Dotace 110 000 

Odpisy 481 294 Zúčtování fondů 180 900 

Náklady celkem 19 680 570 Výnosy celkem 20 215 620 

Náklady a výnosy pečovatelské služby UO       

Materiál a energie 181 549 Tržby za služby 294 322 

Opravy  64 983 Půjčovné za pomůcky   

Služby 68 716 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 1 041 296 Ostatní výnosy 11 

Pojištění a ost. soc. nákl. 344 312 Přijaté dary   

Ostatní 68 591 Dotace 745 782 

Odpisy 147 784 Zúčtování fondů 372 753 

Náklady celkem 1 917 231 Výnosy celkem 1 412 868 

Náklady a výnosy Rodinného centra Kopretina Sloupnice + PT   

Materiál a energie 19 281 Tržby za služby 60 318 

Opravy  156 Půjčovné za pomůcky   

Služby 24 442 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 36 642 Ostatní výnosy 2 640 

Pojištění a ost. soc. nákl. 4 489 Přijaté dary   

Ostatní 1 131 Dotace 19 000 

Odpisy 172 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 86 313 Výnosy celkem 81 958 

Náklady a výnosy NZDM + příměstský tábor + volnočasové aktivity   

Materiál a energie 79 050 Tržby za služby 116 543 

Opravy  5 245 Půjčovné za pomůcky   

Služby 57 282 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 945 800 Ostatní výnosy 419 

Pojištění a ost. soc. nákl. 306 867 Přijaté dary   

Ostatní 41 101 Dotace 912 000 

Odpisy 71 694 Zúčtování fondů 277 207 

Náklady celkem 1 507 039 Výnosy celkem 1 306 169 

Náklady a výnosy Rodinného centra Mozaika Letohrad     

Materiál a energie 53 539 Tržby za služby 16 368 

Opravy  2 767 Půjčovné za pomůcky   

Služby 24 450 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 211 458 Ostatní výnosy 0 

Pojištění a ost. soc. nákl. 71 151 Přijaté dar Město Let   

Ostatní 11 130 Dotace 279 311 

Odpisy 62 648 Zúčtování fondů 80 079 

Náklady celkem 437 143 Výnosy celkem 375 758 

Náklady a výnosy Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek   

Materiál a energie 261 676 Tržby za služby   

Opravy  162 913 Půjčovné za pomůcky 1 556 217 

Služby 66 267 Tržby z prodeje 14 950 

Mzdové náklady 483 182 Ostatní výnosy 6 739 

Pojištění a ost. soc. nákl. 163 355 Přijaté dary 25 000 

Ostatní 42 420 Dotace   

Odpisy 24 871 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 1 204 684 Výnosy celkem 1 602 906 
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Náklady a výnosy osobní asistence 

Materiál a energie 62 627 Tržby za služby 745 446 

Opravy  14 819 Půjčovné za pomůcky   

Služby 72 863 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 1 492 438 Ostatní výnosy   

Pojištění a ost. soc. nákl. 466 707 Přijaté dary 11 200 

Ostatní 86 655 Dotace 1 386 000 

Odpisy 11 569 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 2 207 678 Výnosy celkem 2 142 646 

Náklady a výnosy občanská poradna       

Materiál a energie 137 440 Tržby za služby   

Opravy  189 341 Půjčovné za pomůcky   

Služby 85 647 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 788 088 Ostatní výnosy 750 

Pojištění a ost. soc. nákl. 266 795 Přijaté dary 3 401 

Ostatní 43 560 Dotace 1 204 000 

Odpisy 3 317 Zúčtování fondů 215 191 

Náklady celkem 1 514 188 Výnosy celkem 1 423 342 

Náklady a výnosy papírnictví, pronájem nebytových prostor,  kopírování   

Materiál a energie 20 443 Tržby za služby 3 586 

Opravy  213 031 Půjčovné za pomůcky   

zboží 1 258 776 Tržby z prodeje zboží 1 959 787 

služby 24 461 Nájemné byt 74 777 

Mzdové náklady 425 183 Nájemné za neb. Prostory 145 388 

Pojištění a ost. soc. nákl. 137 908 Přijaté dary   

Ostatní 18 611 Dotace   

Odpisy 85 347 Zúčtování fondů   

Náklady celkem 2 183 760 Výnosy celkem 2 183 538 

Náklady a výnosy Sociální šatník PoS Kostelec n.O.     

Materiál a energie 334 982 Tržby za služby   

Opravy  396 Půjčovné za pomůcky   

Služby 2 471 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 72 764 Ostatní výnosy  46 958 

Pojištění a ost. soc. nákl. 15 882 Přijaté dary 354 279 

Ostatní 2 176 Dotace   

Odpisy 435 Zúčtování fondů 20 842 

Náklady celkem 429 106 Výnosy celkem 422 079 

Náklady a výnosy Pečovatelská služba Letohrad       

Materiál a energie 59 175 Tržby za služby 142 712 

Opravy  4 395 Půjčovné za pomůcky   

Služby 28 924 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 394 664 Ostatní výnosy 44 

Pojištění a ost. soc. nákl. 107 759 Přijaté dary 18 300 

Ostatní 20 886 Dotace 304 000 

Odpisy 4 216 Zúčtování fondů 142 524 

Náklady celkem 620 019 Výnosy celkem 607 580 

Náklady a výnosy Šance pro rodinu ( SAS a SR)       

Materiál a energie 115 199 Tržby za služby   

Opravy  40 865 Půjčovné za pomůcky   

Služby 88 716 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 1 648 979 Ostatní výnosy 80 529 

Pojištění a ost. soc. nákl. 560 428 Přijaté dary 17 515 

Ostatní 66 536 Dotace 2 088 000 

Odpisy 140 656 Zúčtování fondů 140 856 

Náklady celkem 2 661 379 Výnosy celkem 2 326 900 
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Náklady a výnosy Dům pokojného stáří - nájemné       

Materiál a energie 19 828 Tržby za služby   

Opravy  23 311 Půjčovné za pomůcky   

Služby 23 841 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 75 199 Ostatní výnosy nájemné 445 455 

Pojištění a ost. soc. nákl. 26 274 Přijaté dary   

Ostatní 3 729 Rozpouštění daru 520 474 

Odpisy 575 680 odpis pohledávek   

Náklady celkem 747 862 Výnosy celkem 965 930 

Náklady a výnosy Soc. sprcha pro lidi bez přístřeší UO     

Materiál a energie 8 580 Tržby za služby   

Opravy  1 489 Půjčovné za pomůcky   

Služby 1 712 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 38 598 Ostatní výnosy nájemné   

Pojištění a ost. soc. nákl. 13 124 Přijaté dary   

Ostatní 1 351 Dotace 46 000 

Odpisy 152 Zúčtování fondů 12 954 

Náklady celkem 65 006 Výnosy celkem 58 954 

Náklady a výnosy NDC pro lidi bez domova Lanškroun     

Materiál a energie 22 659 Tržby za služby   

Opravy  1 943 Půjčovné za pomůcky   

Služby 14 544 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 197 195 Odpisy z dotací na pořízení maj. 28 010 

Pojištění a ost. soc. nákl. 66 271 Přijaté dary 4 904 

Ostatní 6 948 Dotace 276 000 

Odpisy 30 485 Zúčtování fondů 3 321 

Náklady celkem 340 045 Výnosy celkem 312 235 

Náklady a výnosy ostatní Správní středisko, FVE,ples,     

Materiál a energie 18 698 Tržby za služby 102 413 

Opravy  102 450 Půjčovné za pomůcky 2 380 

Zboží 30 624 Úroky 133 817 

Služby 126 516 Tržby z prodeje 88 094 

      3 200 

Mzdové náklady 130 101 
Ostatní výnosy - odpisy z dotací na poří-
zení majetku 453 728 

Pojištění a ost. soc. nákl. 22 709 Přijaté dary 239 196 

Ostatní 30 689 Dotace 0 

Odpisy 282 041 Zúčtování fondů, vyřazení majetku 126 224 

  743 828 Výnosy celkem 1 149 051 
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Z P R Á V A  N E Z Á V I S L É H O 

A U D I T O R A 
 

 

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky 

 

 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 
 

za účetní období od 01.01.2016 - 31.12.2016 
 

 

 

Přílohy:  

Rozvaha k 31.12.2016  

Výkaz zisku a ztrát za rok 2016  

Příloha v účetní závěrce za rok 2016 v plném rozsahu 

Výroční zpráva za rok 2016 

 

Všechny přílohy této zprávy jsou opatřeny razítkem a podpisem auditora.  

 

 

 

Rychnov nad Kněžnou, dne 31. 5. 2017 
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c.k. audit s.r.o., Komenského 41, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zapsána do obchodního rejstříku, vedené-
ho Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1927 

 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

 

Účetní jednotka, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky k 31.12.2016 

 

Název:     Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

 

Sídlo:     Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 

 

IČO:     44468920 

 

DIČ:     CZ 44468920      

           

Předmět činnosti:   viz příloha v účetní závěrce    

 

Ověřované období:   01.01.2016 - 31.12.2016 

 

 

Příjemce: uživatelé účetní závěrky a výroční zprávy účetní jednotky Oblastní charita Ústí nad Orlicí, 
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 

 

 

Výrok auditora 

 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Oblastní charita Ústí nad Orlicí („účetní jednotka") sesta-
vené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce 
za období od 01.01.2016 do  31.12.2016, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvět-
lující informace za rok končící 31.12.2016 a audit výroční zprávy. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny na straně 1 
přílohy v této účetní závěrce. 

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31.12.2016 a nákla-
dů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

 

Základ pro výrok 

 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky (KA ČR) pro 

audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními 

doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 

audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České  
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republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. 
Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku. 

 

 

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mi-
mo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá vedení účetní jednotky. 

 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejí-
cích s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve 
významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také po-
suzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s pří-
slušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpi-
sů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při provádění 
auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v 
obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

 

Statutární orgán odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními 
předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby ne-
obsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna 
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého 
trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární 
orgán plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak 
učinit. 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nespráv-
nost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je 
velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech přípa-
dech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v 
důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě 
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odbor-
ný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 
nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 
důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 
(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, 
úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol představenstvem. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, aby-
chom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vy-
jádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 
které v této souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a 
to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z 
událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky trvat nepřetržitě. 
Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v 
naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou 
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky trvat nepřetržitě 
vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo pod-
mínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka 
zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

 

Naší povinností je informovat ředitelku mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjiště-
ních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 
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Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2016 podpořili naši činnost. 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí          

Ministerstvo vnitra 

 

Pardubický kraj               

Evropský sociální fond 

 

Město Česká Třebová 

Město Králíky 

Město Lanškroun 

Město Letohrad           

Město Ústí nad Orlicí  

Město Vysoké Mýto 

Město Žamberk 

Obec Sloupnice 

Obec Orličky 

Obec Hnátnice 

Obec Dolní Čermná 

Obec Lukavice 

 
OSA -  Ochranný svaz autorský  
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T-Mobile Czech Republic, a.s., 

USSPA Dolní Dobrouč 

FOREZ, s.r.o. Ostrov 

Nadace Agrofert Praha 

Nadační fond J&T, Praha  

Legrand, s.r.o. Praha  

Grantis Ústí nad Orlicí  

Isolit-Bravo, s.r.o. Jablonné n.Orl.  

PharmDr. Josef Marek, Lékárna U Kosmy a Damiána Letohrad 

Ing. Miroslav Honzátko, Letohrad 

Ing. Ivan Chmelíček, Letohrad 

Pavel Žák, Orlické Podhůří 

František Stejskal, Letohrad 

Kumpošt Jaroslav  

Tomalovi, Ústí n.Orl. 

MUDr. Marie Johnová, Letohrad 

Stanislav Andráš, Letohrad 

Jana Skalická, Letohrad 

JUDr. Koumalová, Brno 

Ing. Zdeněk Štěpánek, Koučink akademie Libchavy 

Ing. Marie Buryšková, Letohrad 

Schöadbauerová Pavla, Praha  

Svoboda Luděk, Hana Krejčí, Ústí n.O. 

Domácí hospicovou péči podpořili: 

ERA pomáhá regionům 

Teddies s.r.o.  Žamberk 

FOREZ, s.r.o. Ostrov 
OU Jehnědí,  
Marie Náhlíková, Šedivec  

CK daňová kancelář, Ing. Dagmar Christophová 

Anaon, veřejně prospěšný spolek, Chrastava  

Jaroslav Dušek, herec 
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SPOUSTI,  Ústí n.Orl. 

Stříteská Magdalena, Ústí n.Orl. 

Čandovi, Horní Heřmanice  

p. Brožková, Dolní Čermná  

Ing. Růžena Urbánková, Ústí n.Orl.  

Eliška Vávrová, Lanškroun  

Kubákovi, Jarošov n.Nežárkou 

MUDr. Zuzana Brádková, Ústí n.Orl. 

Projekt Oblastní charity UO na Burze filantropie podpořili: 

Město Ústí n.O.  

Pardubický kraj 

KONZUM - Jsme tu doma, Ústí n.O. 

Medesa, s.r.o., Polička 

Ecos, s.r.o. Choceň 

IVECO Czech Republic, Vysoké Mýto 

 

Regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek podpořili: 

Petr Vašina, Ústí nad Orlicí 

Jana Severová, Ústí n.Orl. 

Alena Doležalová,Sudislav n.Orl. 

Pavlína Víchová, Česká Třebová 

Karel Málek, Horní Lipka 

Iveta Petrová, Žichlínek  

Pavel Kumpošt, Pastviny 

Bohdana Ambrožová,  Lanškroun  

Jan Bajgar,  Ústí nad Orlicí 

MUDr.Zdeňka Svobodová, Ústí nad Orlicí 

Marie Divišová, Česká Třebová 

Roman Vojta, Horní Sloupnice  

Miroslava Malinová, Žamberk 

MUDr. Eva Hladíková, Ústí nad Orlicí 

Jitka Votočková, Dolní Libchavy  

Manželé Krčkovi, Ústí n.Orl.  

Jitka Dušková, Horní Čermná 

Jaromír Beran, Ústí n.O. 

Tomáš Příhoda, Choceň 
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František Crhonek, Dlouhá Třebová 

Vlastimil Hruška,  Česká Třebová 

Rodina Faltusova, Dolní Čermná  

Jana Blašková, Ústí n.O. 

Zdeněk Knol, Choceň 

Jan Mikyska, Letohrad 

Vaňousovi, Ústí n.Orl. 

Iveta Petrová ,Žichlínek  

Málek Karel, Horní Lipka 

Tejkl Josef, , Lanškroun 

Faltusová Eva, Lanškroun  

Stejskalová Zlata, Lanškroun 

Hruša Pavel, Česká Třebová 

 

ŠKÝZ Letohrad-Orlice 

Stanislav Motl,  Ústí nad Orlicí 

 

Centrum pod střechou podpořili: 

PEXI, s.r.o., Praha-Běchovice                             

 

DPS sv. Kryštofa a jeho klienty podpořili: 

Kubík Miroslav, Ústí nad Orlicí  

Čípa Miroslav, Ústí nad Orlicí 

Martin Dostál, Ústí nad Orlicí 

PLES 2016 podpořili: 

 Pavel a Pavlína Jantačovi, Letohrad 

Adamec Pavel, Letohrad 

Adamec Petr,Tesařství - pokrývačství Orlice 

ALIMA - CZ s.r.o.  Písečná - masová výroba 

Alberon, Letohrad 

Angelos Lanškroun 

ANTIKOR - Zdeněk Maixner 

Apos, výroba razítek, Ústí nad Orlicí 
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Aquila TS, s.r.o., Letohrad 

Autoneum CZ s.r.o. Hnátnice 

Autoservis - Machačný David, Kunčice 

Bárt sport, Jiří Holubář, Ústí nad Orlicí 

BB Com, s.r.o. 

Bilerbin Lanškroun 

Bocus a.s.,Letohrad 

Bowling a  Cocktail Bar, Lanškroun 

Celar-velkoobchod ochranné prac. pomůcky 

Cukrárna Z. a V. Dolečkovi, Letohrad 

Cukrářská výroba-BEAS a.s., Letohrad 

Čalounictví Urban, Letohrad 

Čerpací stanice Benzina, Ústí nad Orlicí 

Dolečkovi, Lukavice 

DOTA Lanškroun 

Drogerie - Eva Stránská, Letohrad 

Dům Barev, Ing. Vladimír Motl 

Dušan Nádvorník, Stavitelství, Letohrad Kunčice 

Ďuránová Hana, Letohrad 

Elektro Franc,s.r.o., Ústí nad Orlicí 

Fabiánková Kvapilová Lucie, Orlice 

FALKO Letohrad s.r.o. 

Faltus Leopold, Kunčice 

Friml Lukáš, truhlářství, Kunvald 

Forez, Ostrov 

Galanterie Marie Hauptová 

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 

Holancová Marta - Rehabilitace 

Hovádková Alena - Prodej květin, Letohrad 
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Hudeček, s.r.o., Ústí nad Orlicí 

Husqvarna-Býček Roman, Žamberk 

Chrenková Marie, Letohrad 

Isolit -Bravo, s.r.o., Jablonné n. O. 

IvKo, ryté sklo, Letohrad 

J+J. Fogl - elektro, Letohrad 

Jatka Lanškroun, s.r.o. 

Janoušková Iva, Letohrad 

Jedličková Eva, Kunčice 

Josef Chládek, Nájemce čerpacích stanic, Letohrad 

Kadeřnictví - Martínková Tereza, Letohrad 

Kalousková Jana a Václav Vacek 

Kaso, Irena Kuhnová 

Knihařství, rámování, Žamberk - Ing. E. Tobišková 

Knihkupectví Flétna, Ústí nad Orlicí 

Kosmetika Blanka Kavková, Letohrad 

Kosmetika, manikúra, Eva Svobodová, Jablonné n.O. 

Kovo Faltus s.r.o., Kunčice 

Krskovi, Čevená Voda 

Květinářství Markytka, Žamberk 

Květinářství ROSA, Alena Pirklová,Ústí nad Orlicí 

Lékárna Amfora s.r.o. Jablonné nad Orlicí 

Lékárna Regena, Lanškroun 

Lékárna Štefanská Renáta RNDr., Letohrad 

Lékárna U Kosmy a Damiána, Letohrad 

Lékárna U milosrdného Samaritána, Lanškroun 

Letohradské strojírny s.r.o - Ing. Petr Musílek 

Línek Roman, vícehejtman Pardubického kraje 

Lukabus Paďour Leopold, Lukavice 

M2 Trade, Jiří Motyčka, 

Malý Petr, Šedivec 

Maso-Eko-Šlezingr Jan, Kunčice 
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Matahari Indonesia ethnoshop, Žamberk 

Marion, Svatební a společenský salon, Letohrad 

Marek Luboš, Dolní Čermná 

Mgr. Ludvík Novotný 

Michal Vyhnálek - TEDDIES, Žamberk 

MRM výpočetní technika, Letohrad 

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 

Praktik Letohrad s.r.o. 

Musil Jiří, Písečná 

Novotný Eduard, Letohrad 

Obchod u Kozlů, Mistrovice 

Obuv -Skalický Stanislav, Letohrad 

Opravna obuvi - Kalousek, Letohrad 

Ovoce zelenina - Hana Lorencová, Letohrad 

Pavel Tacl - UNITA, Letohrad 

Pekárna s.r.o., Letohrad 

PEVI, Lanškroun 

Pohostinství Orlovna, Orlice 

Poláčkovi, Letohrad 

Potraviny  Králíková Blanka, Orlice 

Řehák Antonín, Kunčice 

Řeháková Marta, Kunčice 

Salon Creative, Markéta Šolcová, Letohrad 

Sanela spol. s r.o. 

Sivak - zdravotní technika, Hradec Králové 

Sklenářství Šulák Lanškroun 

Stavební firma - Kozel Tomáš, Mistrovice 

Mgr. Svobodová Marie, Letohrad 
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Symbiom, Sázava u Lanškrouna 

Sysrová Petra, Letohrad 

Šilar Petr, senátor 

Štěrba Zdeněk 

Škýz s.r.o., Orlice 

Ing. Šponar Ladislav 

Šťovíček Jaroslav, Orlice 

Šťovíček Jiří, Orlice 

Šťovíčková Emílie, 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 

Truhlářství Tschopovi, Letohrad 

Tungaloy, Lanškroun 

TUZI, s. r.o., Kunčice 

U Berušky-Tomášová Radka, Letohrad 

Velkosklad nápojů, Jiří Babák 

Vemas, a.s., Žamberk 

Voříšek Jan, Letohrad 

VVS Verměřovice 

Vychytilová Marie, Letohrad Orlice 

Zahradnictví Venclovi, Letohrad 

Zamazal Marek, Výroba keramiky 

Zámečnictví - Moravec Zdeněk, Orlice 

Zdravá výživa, Lanškroun 

Zdislava Hoffmannová, Letohrad 

Zeman Luděk, Sopotnice 

ZESPO Písečná 

ZOD Žichlínek 




