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1. úvodní slovo 

I v roce 2017 odvedli naši zaměstnanci a dobrovolníci kus poctivé práce, za což jim 
patří velký dík. Otevřeli jsme novou službu Sociálně terapeutických dílen Miriam 
v Králíkách. V Lanškrouně a Ústí nad Orlicí se podařilo zlepšit zázemí pro 
zaměstnance a opravit fasádu a komíny na budově Charity v Ústí nad Orlicí. 
V Chocni se sestřičky mohly přestěhovat do vhodnějších prostor. V září na 
benefičním koncertě Pražského cellového kvarteta v Ústí nad Orlicí jsme si 
připomněli 25 let činnosti naší Charity a díky hudebníkům jsme si odnesli 
příjemné, nevšední zážitky.  

Děkuji všem, kteří podporujete dílo Charity. 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 a snaze domluvit se 
stojí celý náš život.  

 

            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. 
 
 
Kam patříme 
 
Oblastní charitu Ústí n.O. zastřešuje Diecézní charita Hradec Králové, která je 
členem organizace Charita Česká republika. Charita ČR je v rámci své sítě Charit 
největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR. Charita ČR 
je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa  Caritas Internationalis 
a také jejího evropského regionu Caritas Europa. 

2. Poslání a činnost Oblastní charity Ústí nad Orlicí 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 

tel.: 465 621 281  

sekretariat@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz 

Ing. Marie Malá - ředitelka 

 

příspěvkové konto:  
831240611/0100 

datová schránka: y44utaf 

mailto:sekretariat@uo.hk.caritas.cz
http://www.uo.charita.cz
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Struktura organizace 

 
 

Rok 2017 v Oblastní charitě 
Leden  Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku vynesla 2.495.071 Kč do 576 pokladniček  

4.2. 

9.2. 

 Charitní ples – výtěžek 65.000 Kč na opravu střechy správního střediska 

 Setkání pozůstalých rodin pacientů domácí hospicové péče v Ústí n.Orl.  

16.3.   Pohádka z budíku, divadelní představení pro koledníky a asistenty TS, Letohrad  

12.4.  

13.4.  

28.-29.4  

 Besídka dětí ze ZŠ Ústí n.O.-Kerhartice pro seniory v DPS sv. Kryštofa 

 Na Zelený čtvrtek byli ve farnosti Letohrad 3 pracovníci Charity oceněni  
za obětavou a péči o druhé 

 Sbírka šatstva Letohrad 

2.6. 

 

5.6.  

 Při oslavách k 25 letům Diecézní charity HK v Neratově byla oceněna Bohuslava 
Šťovíčková 

 Komunikace s Romy, seminář pro zaměstnance vedla dr. Horváthová z Muzea romské 
kultury  

Prázdniny  Příměstské tábory pořádá Centrum pod střechou Letohrad a RC Kopretina 
Sloupnice 

15.9.  

 

26.9.  

Září   

 Den charity, koncert Prague cello quartet v Ústí n.Orl. – výtěžek 15.000 Kč na 
auto pro hospic 

 Účast na Integračním setkání v Ústí nad Orlicí 

 Koncem měsíce byla dokončena oprava fasády budovy Oblastní charity Ústí n.O. 
v ul. 17. listopadu čp. 69. Město Ústí nad Orlicí přispělo na tuto opravu částkou 
66.000 Kč. Celkové náklady činily přes 1 mil. Kč.   

3.10.  

12.10.  

20.-21.10.  

 Slavnostní otevření Sociálně terapeutických dílen Miriam v Králíkách  

 Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Lanškroun 

 Sbírka šatstva Letohrad 
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Říjen-
listopad  

 Proběhly dny otevřených dveří na všech střediskách charitní ošetřovatelské 
služby (Ústí n.Orl., Česká Třebová, Choceň, Letohrad, Lanškroun) 

24.11.   Setkání zaměstnanců OCH, Pivovar Ústí n.O.-Hylváty 

15.12. 
18.12. 
19.12.  

 Vánoční večírek obyvatel DPS sv. Kryštofa s besídkou dětí ze ZŠ UO-Kerhartice 

 Vánoční besídka v STD Králíky 

 Vánoční setkání pro lidi bez domova, Centrum sociálních služeb Lanškroun 

V r. 2017 jsme prezentovali Oblastní charitu: 

18.1. Střední zdravotnická škola Ústí 
nad Orlicí 

6.4. Vikariátní setkání kněží UO, DHP 

30.1. Střední zdravotnická škola UO,  
CHOS a DHP 

22.4. Okresní lékárnická komora 

7.2. Gymnázium Ústí nad Orlicí 23.4. senioři z farnosti Choceň 

13.2. VDA Česká Třebová,  DHP 11.6. senioři ve farnosti Sloupnice 

22.2. ZŠ Ústí n.O-Hylváty, 7.-9. tř,  3.9. farnost Choceň, DHP 

12.3. Obec Nekoř,  DHP Září prezentace NZDM v ZŠ Letohrad 

16.3. Střední škola automobilní UO,  4.12. farnost Dolní Dobrouč 

28.3. OÚ Jehnědí, DHP 14.12. Mezioborová konference nemocnice UO 

30.3. setkání lékařů okresu, hotel UNO, 
DHP 

  

Leden: Osobní poděkování v patnácti kostelech žamberského a orlickoústeckého 
vikariátu za pomoc při Tříkrálové sbírce. 

Během roku se naši vybraní zástupci účastnili Komunitního plánování v Ústí n.O, 
v pracovních skupinách pro seniory, zdravotně postižené a lidi s těžkou životní 
situací.  

Vedoucí služeb a pracovníci pověření vedením určité agendy se účastnili 
oborových kolegií v rámci Diecézní charity HK. 

V e-mailové korespondenci jsme přešli z domény „orlicko“ na doménu 
„uo.hk.caritas.cz“. 

 

Auta: 

K 31.12. 2017 vlastnila Oblastní charita 41 osobních automobilů, jejichž 
průměrné stáří je  7 let. V r. 2017 bylo zakoupeno 7 osobních aut do těchto služeb: 
1x Občanská poradna, 2x hospic, 3x pečovatelská služba Letohrad + UO, 1x starší 
ojeté auto bylo zakoupeno pro technického pracovníka 

 

Zaměstnanci: 

Oblastní charita UO zaměstnávala k 31.12.2017 celkem 142 osob. 
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Vzdělávání:  

Jednou z priorit naší organizace je profesionalita našich zaměstnanců. Proto 
klademe důraz na odborný rozvoj zaměstnanců. Kromě povinného vzdělávání pro 
zaměstnance v sociálních a zdravotních službách  (v souladu se zákoníkem práce a 
zákonem č. 108/ 2006 Sb., 96/2004Sb. a 201/2017 Sb.) umožňujeme vzdělávaní všem 
zaměstnancům nad rámec povinnosti. 
V oblasti sociálních služeb se zaměstnanci v roce 2017 věnovali tématům  
v oblasti: Standardy kvality, individuální plánováni, specifika práce s romským 
klientem, dluhová problematika, opatrovnictví atd. Ve zdravotní  
a hospicové péči  se zaměstnanci vzdělávali v oblasti: poradenství pro pozůstalé, 
doprovázení umírajících a práce s pozůstalými, ošetřování imobilních klientů, 
péče o nehojící rány, vlhké hojení ran. 

Dále se zaměstnanci (dle pracovního zařazení) proškolovali např. v oblastech: 

pracovní právo, psychologická pomoc při mimořádných událostech, kurzy 
sebeobrany, fundraising, principy a standardy činnosti Charity, Spiritualita 
v charitní práci. 
 
Zaměstnanci se účastní intervizních setkání s interním psychologem, jejichž 
systém byl nastaven v předchozím roce, podobně jako systém supervizí s externím 
supervizorem.  
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3. Zpráva o činnosti 

V r. 2017 - poskytla Oblastní charita UO 

 zdravotnické služby   1.781 pacientům 

 sociální služby   1.033 klientům 

 ostatní služby   1.876 klientům 

3.1 Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 

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: 

zdravotní sestry 

 

Území, na kterém CHOS poskytujeme: 

Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Letohrad a okolí těchto měst 
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Rok 2017 v CHOS: 

Ústí n.O.: Ke konci roku proběhla personální změna na pozici vrchní sestry. 

Česká Třebová:  Čtyři nové notebooky a nová tiskárna zkvalitnily administrativní 
práci, změna vedoucí střediska, dbali jsme na lepší a srozumitelnou komunikaci 
s pacienty, lékaři i mezi sestrami vzájemně, dobrá spolupráce s hospicovým týmem, 
kolektiv sester je dobrý a stabilní. 

Choceň: Přestěhování do nových prostor, dlouhodobé potýkání s nedostatkem sester 
ve službě. 

Lanškroun: Personální změny v týmu zdravotních sester, pacienti jsou vstřícní  
a spokojení, z důvodu nedostatečné kapacity sester v hospicovém týmu dělá CHOS 
Lanškroun i částečnou hospicovou péči, někteří lékaři s hospicovou péčí odmítají 
spolupracovat. 

Letohrad: Z důvodu oddělení pečovatelské služby od ošetřovatelské v r. 2016 došlo 
k poklesu klientů, sestry sdílely s pečovatelkami společnou kancelář – výborná 
spolupráce . 

Statistika (počet pacientů): 

 

  2014 2015 2016 2017 

Ústí nad Orlicí 447 431 448 511 

Česká Třebová 279 247 244 250 

Choceň 385 348 347 400 

Lanškroun 276 264 276 286 

Letohrad 239 225 241 236 

CELKEM: 1.626 1.515 1.556 1.683 

Kontakty: 

tel. 731 402 322, e-mail:  CHOS.vrchni@uo.hk.caritas.cz  

Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69 

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

Česká Třebová 

Matyášova 983 

Tel.: 731 402 330, e-mail: chops.ct@uo.hk.caritas.cz 

Choceň 

U Koupaliště 1902 

Tel.: 731 402 332, e-mail: chos.chocen@uo.hk.caritas.cz  

Letohrad 

Na Kopečku 356 

Tel.: 731 402 338, e-mail: chos.let@uo.hk.caritas.cz 

Lanškroun 

Nám. A. Jiráska 2 

Tel.: 731 402 339, e-mail: chos.lan@uo.hk.caritas.cz 

mailto:CHOS.vrchni@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.uo@uo.hk.caritas.cz
mailto:chops.ct@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.chocen@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.let@uo.hk.caritas.cz
mailto:chos.lan@uo.hk.caritas.cz
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3.2 Domácí hospicová péče (DHP) 

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…) 
 
Multidisciplinární tým: 

Všeobecné sestry a lékaři se specializací v paliativní medicíně, sociální 
pracovník, psycholog, duchovní. 

 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Orlickoústecko, dojezd 30 km od Ústí n.Orl. 

Rok 2017 v DHP: 

Hospicová péče postupně zakotvuje v legislativě pojišťoven a v hrazených 
úhradách za péči  
o hospicové pacienty. Stále trval pilotní projekt VZP, jehož součástí je i naše 
služba. 
Proběhly personální změny na pozici vedoucí služby. 
Probíhaly přípravy na přejmenování služby na „Domácí hospic ALFA-OMEGA“. 
Z darů a dotací se nám podařilo zakoupit terénní automobil škoda YETI, který je 
velkou posilou hlavně v zimním období, při častých nočních výjezdech. 
Navázala se výborná spolupráce s praktickými lékaři, nemocnicemi a onkologiemi. 
Náš tým pevně zakotvil v systému následné péče.  

Služba byla prezentována:  

30.1. Střední zdravotnická škola UO      

13.2. VDA Česká Třebová       

12.3. Obec Nekoř        

28.3. OÚ Jehnědí        

30.3. setkání lékařů okresu, hotel UNO     

6.4.   Vikariátní setkání kněží UO      

22.4.  Okresní lékárnická komora     

23.4. senioři z farnosti Choceň   

3.9. farnost Choceň 

14.12.  Mezioborová konference nemocnice UO 
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Ke konci života doprovodily sestry DHP 

 

  2014 2015 2016 2017 

pacientů   120  100   97    98 

KONTAKT: 

Ústí nad Orlicí, ul. 17. listopadu 69 

vedoucí sestra: Renata Prokopcová 

tel. 735 168 871 
e-mail: hospic@uo.hk.caritas.cz 

mailto:hospic@uo.hk.caritas.cz
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3.3 Charitní pečovatelská služba (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, Sopotnice 
 
CHPS Letohrad: 

Letohrad, Šedivec, Mistrovice, Nekoř, Verměřovice, Dolní Čermná, Horní Čermná 

Rok 2017 v CHPS UO: 
 

 Proběhly personální změny ve službě a na pozici vedoucí služby. 

 Proběhla výměnná stáž pečovatelek v CHPS Letohrad. 

 Díky projektu Obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí  byla zakoupena  

do prádelny CHPS UO sušička prádla. Pečovatelky si pochvalují urychlení 

usušení prádla, zlepšily se pracovní podmínky.  

 Spolupracujeme s dalšími službami OCH, zejména  CHOS, osobní asistencí  

a domácí hospicovou péčí, půjčovnou kompenzačních pomůcek a občanskou 

poradnou. 

 Spolupracujeme se Střední školou zdravotnickou a sociální v Ústí nad Orlicí, 

poskytujeme možnost odborné praxe studentům 3. nebo 4. ročníku. Tato možnost 

je přínosem jak pro studenty, tak pro naši službu i klienty.  
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Rok 2017 v CHPS Letohrad: 
 

Od  května jsme rozjeli 2. trasu  pondělí, středa, pátek. 
Od 2.  pololetí jsme rozjely 2. trasu pondělí – pátek. 
Zakoupen bazének na mytí hlavy a vlasů, který se velmi osvědčil. 

Statistika (počet uživatelů služby): 

 

  2014 2015 2016 2017 

Ústí nad Orlicí 43 49 48  45 

Letohrad 22 21 26  33 

CELKEM: 65 70 74  78 

Kontakt: 

Ústí nad Orlicí 

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice 

Tel. 731 402 341, e-mail: chps.uo@uo.hk.caritas.cz  
 

Letohrad: 

Na Kopečku 356 

Tel  734 769 711, chps.let@uo.hk.caritas.cz  

mailto:chps.uo@uo.hk.caritas.cz
mailto:chps.let@uo.hk.caritas.cz
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3.4 Osobní asistence 

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 klientům vést život podle svých přání a potřeb, a zůstat přitom ve své 
domácnosti. 

 Přispívat k sociálnímu začleňování klientů do společnosti, podporovat 
jejich mezilidské vztahy a vazby. 

 Aktivizovat klienty tak, aby docházelo k udržení, obnovení nebo rozvoji 
jejich schopností a dovedností. 

 Podporovat klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti. 

  
Pracovní tým 
pracovnice v sociálních službách, sociální pracovník 
 
Území, na kterém je služba poskytována: 
Okres Ústí nad Orlicí 

Rok 2017 v OA: 

 Práce na nových metodikách 
 Proběhl  vyžádaný audit ve službě s dobrým výsledkem. 
 Podařilo se zajistit kurs na Individuální plánování, První pomoc  

a Aktivizaci klientů. 
 V listopadu jsme se byli podívat v Domově Důchodců v Ústí nad Orlicí,  

do budoucna plánujeme spolupráci v rámci kurzů na manipulaci a komunikaci 
s klientem. 

Statistika (počet uživatelů služby): 

 

2014 2015 2016 2017 

26 25 30 33 

Kontakt: 

Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad 

Tel.: 734 769 711, e-mail: osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz  

mailto:osobni.asistence@uo.hk.caritas.cz
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3.5 Půjčovna kompenzačních pomůcek 

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 
 
pracovní tým: 
administrativní pracovnice 

rok 2017 v PKP: 

 dobrá spolupráce se sestrami CHOS, DHP a pečovatelkami 

 výborná spolupráce mezi půjčovnami vzájemně a s technickým pracovníky 

 nákup 3 rozkládacích postelí pro hospicové pacienty, 8 antidekubitních 
matrací, 10 nízkých matrací a 3 koncentrátorů kyslíku 

Statistika (počet klientů): 

 

  2014 2015 2016 2017 

Ústí nad Orlicí 372 400 397 423 

Lanškroun 108 176 176 186 

Letohrad 268 237 225 242 

CELKEM: 748 813 798 851 

Letohrad 

Na Kopečku 356 

tel.: 731 598 830, 
465 620 249,  

e-mail:  

pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz 

 

 

Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69,  

tel.: 731 402 314,  

 

e-mail:  

pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz 

 

 

Lanškroun 

Havlíčkova 1129 

tel.: 733 611 556,   

 

e-mail:  

pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz 

mailto:pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz
mailto:pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
mailto:pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz
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3.6 Občanská poradna 

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: 
odborně vyškolení sociální pracovníci 
 
Města, ve kterých je poskytována služba: 
Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Letohrad, Králíky, Vysoké Mýto 

Rok 2017 v OP: 
 
 Služba dostala do užívání nové auto pro dopravu na kontaktní místa. 
 Bylo podáno 46 návrhů na povolení oddlužení. 
 Službu jsme propagovali v městských zpravodajích, infocentrech. 
 Spolupracujeme s městskými úřady, OSSZ, úřady práce, soudy a dalšími 

organizacemi: Péče o duševní zdraví, Amalthea, Linka důvěry, Chráněná dílna 
CEDR, rodinná a mateřská centra, azylové domy, Centrum sociální péče Ústí 
nad Orlicí. 

 Okresní soud v Ústí nad Orlicí k nám odkazuje klienty, abychom jim pomohli 
sepisovat podání. 

 Zaznamenali jsme větší zájem o službu klienty odkazovanými z Úřadu práce. 
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Službu jsme prezentovali na těchto besedách: 

22. 2. beseda v RC Rosa v České Třebové o službách OP 
26. 5. beseda na ÚP v Ústí nad Orlicí na téma „Práce se zadluženým klientem“ 
11. 10. beseda v Městské knihovně Ústí nad Orlicí na téma „Dědění“  

Statistika: 

 

  2014 2015 2016 2017 

uživatelů  848  918  949  773 

z toho: Ústí n.Orl.  588  542  527  445 

Č. Třebová  --   65  106   80 

Vysoké Mýto   67   96   85   61 

Králíky   50   59   82   60 

Lanškroun   77   92   96   69 

Letohrad   66   64   53   58 

konzultací  993 1.153 1.271 1.167 

dotazů 1.227 1.555 1.795 1.659 

KONTAKTY 
Tel.: 734 281 415 (denně v provozní době) 
465 520 520 (Ústí nad Orlicí, záznamník) 
Po zanechání vzkazu na záznamníku voláme zpět. 
e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz 
www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz 
 
 
 
OP Ústí nad Orlicí 
17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
OP Česká Třebová 
Staré náměstí 77, 560 02 Česká Třebová 
 
OP Králíky 
Moravská 647, 561 69 Králíky 
 
OP Vysoké Mýto 
Plk. B. Kohouta 914, 566 01 Vysoké Mýto 
 
OP Letohrad 
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad 
 
OP Lanškroun 
Havlíčkova 1129, 563 01 Lanškroun 

mailto:poradna@uo.hk.caritas.cz
http://www.uo.charita.cz
http://www.obcanskeporadny.cz
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3.7 Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 

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 2017 v DPS: 

 Personální změny na pozici vedoucího DPS 

 Probíhaly návštěvy dětí ze ZŠ UO-Kerhartice, na které se klienty vždy těší. 

 Dům získal díky projektu Konzumu Společně za úsměv sušičku prádla.  

Kontakt: 

Dům pokojného stáří sv. Kryštofa 

Sokolská 68, Ústí nad Orlicí-Kerhartice 

Tel. 730 804 220, e-mail: dps.ustino@uo.hk.caritas.cz 

mailto:dps.ustino@uo.hk.caritas.cz
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3.8 Centrum pod střechou Letohrad 

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.  

r. 2017 

 

Nová trampolína  

Město Letohrad poskytlo Oblastní charitě dotaci ve výši 12.000 Kč na novou 
trampolínu, basketbalový koš a míče.  Trampolínu využívají jak klienti Rodinného 
centra Mozaika, tak i Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Street.    
Děkujeme za podporu.  

 
 

Kontakt: 
 

Centrum pod střechou 
Taušlova 714, Letohrad 
Tel. 731 402 336, 731 420 344 
e-mail: podstrechou@uo.hk.caritas.cz 

FB: Rodinné centrum Mozaika Letohrad 
FB: NZDM Street - Letohrad 

3.8.1 Rodinné centrum Mozaika (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: 
posílení základní přirozené funkce rodiny 
 
Pracovní tým: 
Koordinátor projektu, psycholožka, externí pracovníci 
 
Území, na kterém je služba poskytována: 
Letohrad  

mailto:podstrechou@uo.hk.caritas.cz
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Rok 2017 v RC: 

Prostřednictvím pestré nabídky jsme se pokusili předejít negativním jevům 
v rodině, a to formou nízkoprahových volnočasových aktivit, a dále 
zprostředkováním svépomocných skupin, vzdělávacích, tréninkových aktivit apod. 
Nabídli jsme zde neutrální prostor, kde mohou rodiče společně sdílet své 
problémy a poznatky, a obohatit se navzájem. V případě potřeby rodiče/prarodiče 
využili odborné konzultace s odborníky z řad psychologie, sociální 
problematiky, pedagogiky. V tomto roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o námi 
poskytované služby. Podařilo se nám pružně zareagovat a zorganizovat zajímavé 
aktivity, což se projevilo na návštěvnosti našeho centra. 

Pravidelné programy r. 2017 

Poradna PRO – psycholog,  svépomocná skupina Setkávání, Náplavky,  Mozaikové 

dopoledne, Rodinné inspirace, Cvičení s dětmi, těhotné, Hrátky s hlínou.  

Pravidelné programy navštívilo celkem: 114 rodin 

Jednorázové akce r. 2017 

Míčkování, baby masáže, Didaktický kalendář, Zásady správného přebalování, Jak 

si užít mateřskou dovolenou, Raw strava, zdravá výživa pro děti, Očkování 

v souvislostech I., Komunikace v rodině, Podzimní odpoledne pro prarodiče  

a vnoučata, Očkování v souvislostech II., Tréninkové aktivita Jak na to, 

Montessori pedagogika, Komunikace v rodině II , Role prarodiče v životě dítěte, 

Jak si pomoci sám bez léků (spolupráce LSG), Karneval, Jarní burza, Velikonoční 

dílna, Workshop handmade světýlka, Předprázdninové posezení, Podzimní burza, 

Rodinné vánoční focení, Pochod světýlek, Adventní věnce,   

Mikulášská besídka, Nordic walking,  

Jednorázových akcí se zúčastnilo celkem 127 rodin. 

Statistika (počet rodin): 

 

 

  
2015 2016 2017 

Pravidelný  
i nepravidelný 

program 
 190   140 195 
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3.8.2 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Street 

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  
sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 
 
Území, na kterém je služba poskytována: 
Letohrad a okolí  

Rok 2017 v NZDM: 

 zavedení nových smluv, IP a revizí do běžné praxe – z toho plyne menší počet 

uživatelů, a zároveň intenzivnější práce se stávajícími uživateli 

 beseda s Renne Dangem a Jayem Dieselem 

 2x využit prostor tělocvičny ZŠ na floorbalový turnaj 

 2x nocovačka 

 uspořádání basketbalového tréninku s trenérem 

 celým rokem se prolínala preventivní téma formou povídání, křížovek, filmů 

 zprostředkováno několik doučování (matematika, čeština, fyzika) 

 o letních prázdninách pomoc s Příměstskými tábory na Ostrově 

 v průběhu roku došlo ke splnění třinácti dlouhodobých cílů ze čtrnácti 

Statistika: 

 

 
  2014 2015 2016 2017 

Počet klientů 131 118 100 67 
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3.8.3 Volnočasové aktivity 

Posláním je 

Nabízet široké veřejnosti smysluplné trávení volného času, rozvíjet nejrůznější 
stránky osobnosti člověka. 

 

Pracovní tým 

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, externisté, dobrovolníci 

V roce 2017 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY CENTRA PD STŘECHOU 2017 

Velice se nám osvědčila spolupráce s MŠ Taušlova, kam si chodíme děti vyzvedávat 
a odvádíme je k nám na kroužek. Rodiče to oceňují, vyzvedávají si své děti po 
ukončení zájmové činnosti přímo u nás v zařízení, čímž jim odpadá dovážení dětí 
tam a zpět.  

Dle statistiky lze vidět pokles návštěvnosti jednotlivých aktivit. Nabídka 
v Letohradě za poslední roky vzrostla. Vznikly zde nové instituce, které se 
zaměřují na kroužky pro děti a dospělé. Pestrou nabídku mají také základní školy 
– dobrá finanční a místní dostupnost. V roce 2017 probíhaly v Centru pod střechou 
tyto aktivity: Modeláři, Tvořivá herna pro MŠ, Výtvarná dílna pro ZŠ, 
Fotografové, Jóga.  

Celkově volnočasové aktivity navštívilo 28 dětí a 24 dospělých. 

Do jednoho z kroužků začala na jaře 2017 docházet babička s neslyšícím vnukem, 
kterému byl vložen implantát, pomocí kterého by mohl začít chlapec vnímat zvuk. 
Chlapec se velmi dobře zapojil a milým překvapením bylo i přijetí od ostatních 
dětí, které chlapce zcela přirozeně vtáhly do hry i mezi sebe.  

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

V roce 2017 proběhly 3 turnusy příměstských táborů v náhradních prostorách 
areálu Ostrov - Orlice. Celkově tábory navštívilo 55 dětí. Vedoucí pro ně měli 
připravený bohatý program plný soutěží, vyrábění, poznávání. Řada dětí zde našla 
nové kamarády. Příměstské tábory jsou vhodnou variantou pro ty děti, které 
nechtějí navštěvovat klasické pobytové tábory, ale doma by se nudily.  

I. Tábor naruby  18 dětí 
II. Malý zálesák  24 dětí 
III. Máme rádi zvířata 27 dětí 

Statistika (počet klientů): 

 

  
2014 2015 2016 2017 

Volnočas. 
aktivity    66   73  71  52 

Příměstský 
tábor   121  121 101  55 





Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

29 

3.9 Rodinné centrum Kopretina 

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 

Pracovní tým: 

koordinátor projektu, externí pracovníci a dobrovolníci 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Sloupnice 

Rok 2017 v RC: 

 Rok 2017 byl již třináctým rokem  činnosti RC Kopretina. 

 Dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené s dětmi je každou středu. 
Program dopoledního setkávání je vytvářen s ohledem na věk zúčastněných dětí 
(např. výtvarné tvoření, zpívání, hraní her, dětem je k dispozici herna 
s hračkami). Pro maminky je zde prostor pro sdílení zkušeností a neformální 
rozhovory.  

 Pro děti předškolního a mladšího školního věku máme kroužek tanečních a 
pohybových her. Na jaře 2017 děti vystoupili se svým programem na „Setkání 
důchodců“ v sokolovně ve Sloupnici. 

 Pro starší dívky byl otevřen Taneční kroužek. 

 Přírodovědný kroužek zaměřený na chov domácích mazlíčků. V RC Kopretina je 
ZOO koutek s morčaty, křečíky, pískomily a akvarijními rybičkami.  

 Dívčí tvořivá dílnička 

 Kroužek Šikovné ručičky zaměřený na tvoření mladší dětí.  

 „Popečeníčko na hůrce“ – kroužek pečení a vaření pro malé šikovné kuchtíky. 
Kroužek je určen dětem 1. stupně ZŠ  

Pravidelný program navštívilo celkem 106 klientů.  

V roce 2017 se v RC Kopretina uskutečnily tyto jednorázové akce: 

 dětský karneval 
 taneční vystoupení dětí z tanečních kroužků na „Setkání důchodců“ 
 tvořivá dílna v rámci Dětského dne pořádaného MS ČČK 
 loučení se školním rokem spojený se soutěžemi pro děti a s opékáním párků 
 jednodenní výlet do ZOO Liberec 
 legohrátky 
 vánoční tvoření a besídka 
 vánoční jarmark – prodej výrobků 
 dětský Silvestr 

Jednorázové akce navštívilo 358 účastníků, včetně 24 dětí, které se účastnily 
letního příměstského tábora.  

Kontakt: 

Horní Sloupnice 270 , tel.:  731 604 601 
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3.10 Sociálně terapeutické dílny Miriam Králíky  

Poslání: 

Umožnit klientům aktivně trávit část pracovního dne. 
Poskytnout pomoc při získávání nebo obnovování základních pracovních návyků, 
případně zvýšit jejich předpoklady pro pracovní uplatnění na chráněném  
i otevřeném trhu práce. 
Rozvíjet zejména manuální zručnost, přitom maximálně využít a respektovat 
schopnosti uživatelů. 
U klientů, kde vzhledem k celkové úrovni schopností nebude reálný další postup 
na chráněný nebo podporovaný trh práce, je hlavním cílem vytvořit alternativu 
zaměstnání. 

Cílová skupina 

 dospělí lidé ve věku od 18 do 64 let 
 s lehkým až středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením 
 kteří absolvovali některou ze škol, úroveň jejich dovedností, schopností  

a pracovních návyků jim však v současné době znemožňuje uplatnění 
v zaměstnání 

 žijících na území Králicka 

Cíl: 

 Získat zkušenosti s pracovní činností, vytvořit si základní pracovní návyky  
a pracovní režim, spolupracovat v kolektivu. 

 Posílit vlastní samostatnost v těchto oblastech: sebeobsluha a starost  
o domácnost, orientace v okolí, každodenní rozhodování, vyjadřování vlastních 
názorů a pocitů, odpovědnost za sebe sama, smysluplné trávení volného času 
apod. 

 Získat praktické dovednosti a potřebné sociální návyky. 

 Rozšířit si vlastní znalosti nezbytné pro praktický život a orientovat se 
v nových informačních technologiích. 

 Udržovat pravidelný kontakt s okolní společností, navazovat sociální vztahy. 
 Naplňovat jejich individuální potřeby. 

Pracovní tým: 

Vedoucí, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách 

Území, na kterém je služba poskytována: 

Králicko  

Rok 2017 

Byla zahájena činnost služby a v říjnu byly slavnostně otevřeny prostory STD.  
V r. 2017 využilo službu 10 klientů.  

Kontakt: 

Sociálně terapeutické dílny Miriam, Příční 352, Králíky 

Tel. 734 780 387, e-mail: dilny@uo.hk.caritas.cz  

mailto:dilny@uo.hk.caritas.cz
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3.11 Centrum sociálních služeb Lanškroun 

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

Posláním 

je 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: 
sociální pracovníci 

Území, na kterém je služba poskytována: 
Orlickoústecko – přímo v domácím prostředí rodin 

Rok 2017 v SAS: 

Po rekonstrukci interiéru byla přestěhována kancelář pracovníků do větších a 

vhodnějších prostor. 

12. října jsme uspořádali v našem zařízení Den otevřených dveří. 

Statistika (počet rodin): 

 

  2014 2015 2016 2017 

Uživatelů 
služby   32    31    35    29 
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3.11.2 Šance pro rodinu - Sociální rehabilitace  

 
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  
 
Pracovní tým 
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 2017 v SR: 

 Byla přestěhována kancelář pracovníků do nových prostor. 

 Uspořádali jsme dvě setkání pro klienty služby ke společné práci  

i vzájemnému poznání  (vánoční tvoření a pečení perníčků). 

 12. října jsme uspořádali Den otevřených dveří. 

Statistika: (klientů) 

 

                       2015                2016         2017 

                          14                    9           12 

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

mailto:css@uo.hk.caritas.cz
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 3.11.3 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší (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: 
sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách 
 
Území, na kterém je služba poskytována: 
Zařízení v Lanškrouně je otevřeno všem lidem bez domova. 

rok 2017 v NDC: 

Nejčastěji nás klienti navštívili kvůli možnosti hygieny, přípravy stravy a také 

základního sociálního poradenství. Často využívali naši pomoc při vyřízení 

dokladů (rodné listy, občanský průkaz, kartička zdravotní pojišťovny...).  

Dle potřeby spolupracujeme s kurátorem města Lanškroun, s Městskou policií 

Lanškroun, s Úřadem práce či místní psychiatričkou.  

Podařilo se rozšířit tým o pracovníka v sociálních službách.  

Po stavebních úpravách interiéru se pracovníci přestěhovali do nových, 

vhodnějších prostor.  

12. října jsme uspořádali v našem zařízení Den otevřených dveří. 

19.prosince jsme už podruhé uspořádali společně s dalšími organizacemi 

z Lanškrouna  Setkání pro lidi bez domova, které přišlo 17 lidí bez domova.  
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Statistika: 

 

  2014 2015 2016 2017 

klientů   37    23   33    31 

návštěv  359   278 260  380 

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

3.12 Sociální sprcha Ústí nad Orlicí 

Posláním je 

sloužit lidem bez domova k provedení osobní hygieny.  

 

Pracovní tým 

Administrativní pracovnice  

Rok 2017: 

 Přišlo 11 nových klientů. 

 Z celkového počtu bylo 17 mužů a 4 ženy. 

 Největší návštěvnost  v únoru (15 návštěv) a v lednu (14 návštěv), nejmenší 
v květnu (3), v dubnu (4), v srpnu (4). 

 Nejmladší klient 19 let, nejstarší 69, průměrný věk 37 let. 

 Jeden z klientů si zapůjčil v půjčovně pomůcek invalidní vozík pro paní,  
o kterou se stará (paní je též bez přístřeší a dříve chodila do sprchy také).  
Za vozík poctivě platil. 

Statistika: 

 

  2014  2015 2016 2017 

klientů 14 24 21 21 

návštěv 32 118 130 101 

Kontakt: 

Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

17. listopadu 69 

Ústí nad Orlicí 

tel. 731 402 314 

mailto:css@uo.hk.caritas.cz
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3.13 Sociální šatník  

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: 

Dobrovolnice 

 

Rok 2017 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 2017 

Obslouženo klientů  460   417  547   596 

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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3.14 Dobrovolníci 

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  

- čištění pokladniček po Tříkrálové sbírce  

- Organizace Charitního plesu  

- Sbírky šatstva 

- Činnost RC Kopretina Sloupnice  

- Rodinné centrum Mozaika - lektorování volnočasových kroužků, organizace 
příměstského tábora, úklid, hlídání dětí 

Statistika: (počet dobrovolníků) 

 

 

  2014 2015  2016 2017 

Dlouhodobí   20               18            20    13 

krátkodobí   74               62            50    30 

Odpracováno 
hodin 

1.652          1.520       1.305  920 

3.15 Adopce na dálku 

V dalším ročníku sbírky se v r. 2017 vybralo v kostelech letohradské farnosti  
a díky individuálním dárcům 77.929,- Kč na podporu vzdělání dětí z nejchudších 
částí Indie. 

Z této částky bylo použito 60.000 Kč na zaplacení dalšího roku studia pro dvanáct 
dětí z oblasti Belgaum a Bangalore, které letohradská farnost ve spolupráci 
s Oblastní charitou a dalšími jednotlivci podporuje. Zbývajících 17.929,- Kč bylo 
zasláno jako jednorázový příspěvek pro čtyři děti z projektu, které jsou nyní v 10. 
třídě a momentálně nemají dárce. 

Projekt Adopce na dálku má pro indické děti velký význam. Vzdělání jim umožní 
sehnat v budoucnu kvalifikovanou práci. Internátní škola, která byla vybudována 
díky českým dárcům, poskytuje dětem kvalitní vzdělání. Dětem, které nemají 
rodiče, se stala domovem, získají zde kamarády, mají možnost lékařské péče. Pět 
tisíc Kč ročně tak může zásadně změnit život jednoho dítěte v Indii. 

Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli na tento projekt. 

Více informací k projektu v Letohradě najdete na: www.uo.charita.cz a ke 
koordinaci projektu Adopce na dálku: www.hk.caritas.cz, FB: adopce.dchhk.cz 

http://www.uo.charita.cz
http://www.hk.caritas.cz
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3.16 Ekonomická činnost 

3.16.1 Prodejna papírnictví Letohrad 

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.  
 
Na Kopečku 356 
Letohrad 
Tel. 465 620 247, 733 755 896 
e-mail: papirnictvi@uo.hk.caritas.cz 

 
provozní doba: 
pondělí až pátek: 7.30 – 12.00    13.00 – 17.00 h. 
sobota:   8.30 – 11.00 h. 

3.16.2 Fotovoltaická elektrárna Ústí n.Orl. 

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.  

3.16.3 Kopírování, laminování, kroužková vazba 

Tyto služby nabízíme veřejnosti na správním středisku v Letohradě, Na Kopečku 
356, tel. 465 621 281. 

mailto:papirnictvi@uo.hk.caritas.cz
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Tříkrálová sbírka 

Největší dobrovolnická akce v regionu i v celé ČR se setkala opět s pozitivním 
ohlasem. Do 576 pokladniček bylo v r. 2017  vykoledováno  celkem 2.495.071,- 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. 2017 jsme výtěžek použili na činnost 
domácí hospicové péče, sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi,  
pečovatelské služby, občanské poradny,  Centra pod střechou v Letohradě, RC 
Kopretina Sloupnice, sociální rehabilitace, Nízkoprahového denního centra pro 
osoby bez přístřeší v Lanškrouně a sociální sprchy v Ústí n.O., přímou pomoc, dar 
na realizaci humanitárních projektů v zahraničí  a mimořádné situace.  

Děkujeme všem dárcům a všem dobrovolníkům, kteří na sbírce obětavě a nezištně 
spolupracovali. 
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4. Finanční zpráva 

Hodnocení ekonomiky 2017 

 
Hodnocení základních údajů z účetní uzávěrky 
Celkový obrat se od roku 2016 zvýšil o 3,7 mil. Rozšířila se služba domácí 
hospicové péče a charitní ošetřovatelské služby, služba osobní asistence  
a pečovatelské služby a nově se otevřely sociálně terapeutické dílny 
v Králíkách. 

 

Stav a pohyb majetku 
V roce 2017 byla pořízena 2 osobní auta pro potřeby domácí hospicové péče,  
3 osobní auta pro Pečovatelskou službu v Ústí nad Orlicí a v Letohradě  
a 1 osobní auto pro občanskou poradnu a 1 starší pro technického pracovníka  
v celkové hodnotě 1 867 tis. Byly vyřazeny 3 os. automobily  v pořizovací 
ceně 530 tis. z roku 1996, 2003 a 2001 a byl vyřazen samostatný movitý 
majetek v pořizovací ceně  123,5 tis. 

U budov bylo provedeno technické zhodnocení za 330 tis.Kč. Byl vyřazen 
drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 215 tis. Kč. U evidovaného majetku 
v podrozvahové evidenci byl vyřazen majetek za 189 tis. a zařazen za 1052 
tis. Kč. 

 

Stav majetku (v tis) k 1.1.2017                                       49 442                                  

Přírůstek  2 197 

Úbytek     869 

Stav majetku ( v tis) k 31.12.2017 50 770 

 

    
Předpokládaný vývoj organizace 

V roce 2018 se započne s přístavbou u budovy Taušlova 714 v Letohradě 
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 2017  82 zaměstnanců na hlavní 
pracovní poměr a 81 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 31.12.2017 

 

Stav fondů k 1.1.2017 1 204 
přírůstek fondů 2 610 
úbytek fondů 2 413 
stav fondů k 31.12.2017  1 401 
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23 247

14 4178 943

3 300
323

1 650

2 076

Tržby za služby a zboží Ostatní Dotace

Nájemné, půjčky Přijaté zálohy TKS

Dary

Příjmy 

33 060

12 154
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4 783

596 78

mzdy, odvody úhrada závazků

poskytnuté zálohy ostatní, zal daně PO

DPH Adopce na dálku

Výdaje 
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Hospodaření středisek 

Náklady a výnosy ošetřovatelská služba, Hospicová péče 

Materiál a energie 2 430 061 Tržby za služby 20 154 761 

Opravy  535 077 Půjčovné za pomůcky   

Služby 743 212 Tržby z prodeje    

Mzdové náklady 12 344 423 Ostatní výnosy 111 823 

Pojištění a ost. soc. nákl. 4 465 527 Přijaté dary 582 360 

Ostatní 442 875 Dotace 115 000 

Odpisy 582 518 Zúčtování fondů 900 928 

Náklady celkem 21 543 693 Výnosy celkem 21 864 872 

Náklady a výnosy pečovatelské služby UO       

Materiál a energie 235 228 Tržby za služby 241 593 

Opravy  22 817 Půjčovné za pomůcky   

Služby 69 025 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 981 842 Ostatní výnosy 9 373 

Pojištění a ost. soc. nákl. 357 396 Přijaté dary 13 317 

Ostatní 33 838 Dotace 905 000 

Odpisy 212 606 Zúčtování fondů 466 186 

Náklady celkem 1 912 752 Výnosy celkem 1 635 469 

Náklady a výnosy Rodinného centra Kopretina Sloupnice + PT   

Materiál a energie 20 055 Tržby za služby 61 224 

Opravy  167 Půjčovné za pomůcky   

Služby 23 874 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 42 014 Ostatní výnosy 683 

Pojištění a ost. soc. nákl. 4 892 Přijaté dary   

Ostatní 2 205 Dotace 25 000 

Odpisy 386 Zúčtování fondů 196 

Náklady celkem 93 593 Výnosy celkem 87 103 

Náklady a výnosy NZDM + příměstský tábor + volnočasové aktivity   

Materiál a energie 100 661 Tržby za služby 86 322 

Opravy  7 536 Půjčovné za pomůcky   

Služby 63 971 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 844 805 Ostatní výnosy 7 194 

Pojištění a ost. soc. nákl. 305 757 Přijaté dary 13 507 

Ostatní 27 027 Dotace 893 000 

Odpisy 71 268 Zúčtování fondů 290 310 

Náklady celkem 1 421 025 Výnosy celkem 1 290 333 

Náklady a výnosy Rodinného centra Mozaika Letohrad     

Materiál a energie 85 286 Tržby za služby 9 131 

Opravy  5 754 Půjčovné za pomůcky   

Služby 23 751 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 261 329 Ostatní výnosy 2 733 

Pojištění a ost. soc. nákl. 93 200 Přijaté dar Město Let 20 632 

Ostatní 8 892 Dotace 288 824 

Odpisy 62 882 Zúčtování fondů 101 803 

Náklady celkem 541 094 Výnosy celkem 423 123 

Náklady a výnosy Regionální půjčovna kompenzačních pomůcek   

Materiál a energie 372 339 Tržby za služby   

Opravy  471 700 Půjčovné za pomůcky 1 501 445 

Služby 36 083 Tržby z prodeje 12 839 

Mzdové náklady 469 708 Ostatní výnosy 11 839 

Pojištění a ost. soc. nákl. 198 933 Přijaté dary 82 328 

Ostatní 6 355 Dotace   

Odpisy 104 394 Zúčtování fondů 1 466 

Náklady celkem 1 659 512 Výnosy celkem 1 609 917 
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Náklady a výnosy osobní asistence 

Materiál a energie 51 687 Tržby za služby 943 021 

Opravy  13 175 Půjčovné za pomůcky   

Služby 77 142 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 1 800 495 Ostatní výnosy 15 530 

Pojištění a ost. soc. nákl. 633 356 Přijaté dary 15 428 

Ostatní 62 299 Dotace 1 664 500 

Odpisy 13 801 Zúčtování fondů 4 415 

Náklady celkem 2 651 955 Výnosy celkem 2 642 894 

Náklady a výnosy občanská poradna       

Materiál a energie 105 936 Tržby za služby 10 000 

Opravy  101 721 Půjčovné za pomůcky   

Služby 97 747 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 1 021 434 Ostatní výnosy 7 842 

Pojištění a ost. soc. nákl. 383 087 Přijaté dary 10 326 

Ostatní 35 366 Dotace 1 342 000 

Odpisy 42 643 Zúčtování fondů 66 961 

Náklady celkem 1 787 934 Výnosy celkem 1 437 129 

Náklady a výnosy papírnictví, pronájem nebytových prostor,  kopírování   

Materiál a energie 33 485 Tržby za služby 3 569 

Opravy  381 007 Půjčovné za pomůcky   

zboží 1 342 856 Tržby z prodeje zboží 2 101 603 

služby 17 989 Nájemné byt 94 668 

Mzdové náklady 363 096 Ostatní 3 312 

Pojištění a ost. soc. nákl. 128 977 Přijaté dary 925 

Ostatní 20 525 Dotace   

Odpisy 58 260 Zúčtování fondů 895 

Náklady celkem 2 346 195 Výnosy celkem 2 204 972 

Náklady a výnosy Sociální šatník PoS Kostelec n.O.     

Materiál a energie 9 632 Tržby za služby   

Opravy  141 Půjčovné za pomůcky   

Služby 1 757 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 34 647 Ostatní výnosy  48 665 

Pojištění a ost. soc. nákl. 1 314 Přijaté dary 41 507 

Ostatní 1 303 Dotace   

Odpisy 328 Zúčtování fondů 6 131 

Náklady celkem 49 122 Výnosy celkem 96 303 

Náklady a výnosy Pečovatelská služba Letohrad       

Materiál a energie 104 739 Tržby za služby 291 376 

Opravy  13 307 Půjčovné za pomůcky   

Služby 33 989 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 701 253 Ostatní výnosy 6 044 

Pojištění a ost. soc. nákl. 219 192 Přijaté dary 41 834 

Ostatní 27 017 Dotace 493 000 

Odpisy 54 087 Zúčtování fondů 269 857 

Náklady celkem 1 153 584 Výnosy celkem 1 102 111 

Náklady a výnosy Šance pro rodinu ( SAS a SR)       

Materiál a energie 102 235 Tržby za služby   

Opravy  38 066 Půjčovné za pomůcky   

Služby 116 574 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 1 486 659 Ostatní výnosy 113 123 

Pojištění a ost. soc. nákl. 505 467 Přijaté dary 2 810 

Ostatní 95 008 Dotace 2 004 000 

Odpisy 164 787 Zúčtování fondů 187 700 

Náklady celkem 2 508 796 Výnosy celkem 2 307 633 
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Náklady a výnosy Sociálně terapeutické dílny Králíky     

Materiál a energie 239 565 Tržby za služby   

Opravy  1 982 Půjčovné za pomůcky   

Služby 60 538 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 487 964 Ostatní výnosy 4 403 

Pojištění a ost. soc. nákl. 162 753 Přijaté dary 3 600 

Ostatní 16 567 Dotace 730 000 

Odpisy 2 490 Zúčtování fondů 152 774 

Náklady celkem 971 859 Výnosy celkem 890 777 

Náklady a výnosy Dům pokojného stáří - nájemné     

Materiál a energie 23 981 Tržby za služby 0 

Opravy  23 215 Půjčovné za pomůcky 0 

Služby 14 421 Tržby z prodeje 0 

Mzdové náklady 96 637 Ostatní výnosy nájemné 504 224 

Pojištění a ost. soc. nákl. 35 875 Přijaté dary 0 

Ostatní 9 360 Rozpouštění daru 520 681 

Odpisy 576 091 odpis pohledávek 0 

Náklady celkem 779 580 Výnosy celkem 1 024 905 

Náklady a výnosy nízkoprahové denní centrum Lanškroun     

Materiál a energie 25 691 Tržby za služby   

Opravy  2 919 Půjčovné za pomůcky   

Služby 16 908 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 263 148 Ostatní výnosy  33 340 

Pojištění a ost. soc. nákl. 88 482 Přijaté dary 4 848 

Ostatní 6 429 Dotace 358 000 

Odpisy 34 460 Zúčtování fondů 5 049 

Náklady celkem 438 037 Výnosy celkem 401 237 

Náklady a výnosy Soc. sprcha pro lidi bez přístřeší UO       

Materiál a energie 24 379 Tržby za služby   

Opravy  75 470 Půjčovné za pomůcky   

Služby 3 366 Tržby z prodeje   

Mzdové náklady 53 647 Ostatní 414 

Pojištění a ost. soc. nákl. 19 917 Přijaté dary   

Ostatní 1 181 Dotace 59 000 

Odpisy 9 124 Zúčtování fondů 35 724 

Náklady celkem 187 084 Výnosy celkem 95 138 

Náklady a výnosy ostatní Správní středisko, FVE,ples,     

Materiál a energie 59 856 Tržby za služby 174 047 

Opravy  43 495 Půjčovné za pomůcky 0 

Zboží 24 315 Úroky 0 

Služby 25 853 Tržby z prodeje 90 442 

      0 

Mzdové náklady 
296 239 

Ostatní výnosy - odpisy z dotací na poří-
zení majetku 

551 482 

Pojištění a ost. soc. nákl. 99 390 Přijaté dary 283 315 

Ostatní 0 Dotace 66 000 

Odpisy 240 060 Zúčtování fondů, vyřazení majetku 61 685 

  1 761 067 Výnosy celkem 1 226 971 



5. Zpráva auditora 



5. Zpráva auditora 
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6. Poděkování 

Děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2017 podpořili naši 
činnost. Zde uvádíme pouze právnické osoby. Velká část 
sponzorů a dárců jsou fyzické osoby, které z důvodu ochrany 
osobních dat neuvádíme.  
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 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 Choceň 

Město Žamberk 

Obec Sloupnice, Obec České Libchavy, Obec Orličky, Obec Hnátnice, Obec Horní 
Čermná, Obec Písečná, Obec Šedivec, Obec Žampach, Obec Těchonín, Obec Jamné, Obec 
Koldín, Obec Oucmanice, Obec Žichlínek, Obec Ostrov, Obec Nekoř, obec Jehnědí, 
obec Žampach 

 

Nadační fond J&T 

Nadace ČEZ 

VDV Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové 

Nadace Charty 77, Konto Bariéry 

Nadace Agrofert 

Legrand, s.r.o. 

KONZUM Ústí n.Orl. 

Up brand actination, s.r.o.  

USSPA, s.r.o. Dolní Dobrouč 

FOREZ, s.r.o. Ostrov 

Teddies, s.r.o., Žamberk 

Traser CZ, s.r.o.,  Brno 

OXEN, s.r.o., Sebranice 

ECOS Choceň, s.r.o. 

A+A Zeman, s.r.o., Dolní Libchavy 

Lux, s.r.o., Jablonné n.Orl. 

Dietfurt, s.r.o.,  Letohrad 

Autoneum CZ, s.r.o. Hnátnice 

Advantech B+B SmartWorks, s.r.o.,  Ústí nad Orlicí 

OSA -  Ochranný svaz autorský  




