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FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Úvodní slovo
Milí přátelé,
jako každoročně se zamýšlím nad úvodním slovem pro
novou výroční zprávu a připomínám si tím, jak rychle
uplynul další rok. Určený čas byl svěřen každému z nás.
Máme jej vnímat jako dar, se kterým bychom měli dobře
hospodařit. My v naší Charitě se jej snažíme smysluplně
využívat ve prospěch našeho poslání, tedy ve prospěch
služby lásky. V loňském roce jsme tak dokázali pomoci
mnoha lidem. Jejich počty jsou uvedeny ve statistických přehledech, jejich osudy
by se však stěží vešly na tyto stránky. Proto vám předkládáme souborná hlášení
o činnosti jednotlivých služeb. Jsem ráda, že mám tedy opět příležitost představit
vám aktivity naší organizace, které se uskutečnily v uplynulém roce.
Čas, který jsme měli vymezený v loňském roce, jsme věnovali hlavně zkvalitňování
našich stávajících služeb. Nemalou část času jsme spotřebovali na organizační
změny v našem hospodářském středisku. Vytvořili jsme nové pracovní pozice pro
pracovníka propagace a fundraisingu, rozšířili jsme pracovní úvazek pro účtárnu.
Mohli jsme tak mezi sebe přijmout nové pracovníky. Vzhledem k tomu, že naším
dlouhodobým cílem je dosažení lepší finanční udržitelnosti, zahájili jsme na počátku
roku novou výdělečnou aktivitu. Je jí distribuce tisku.
Děkuji svým spolupracovníkům za jejich nasazení, ochotu, spolehlivost a pečlivost
v každodenní práci. Děkuji také dobrovolníkům, kteří jsou nedílnou součástí charitní
rodiny. Dík patří i farnosti při kostele sv. Jana Křtitele a zejména pak děkanu Janu
Czekalovi, MSF, kaplanu Andrzeji Deniziakovi, MSF a sestrám KMBM za duchovní
i materiální podporu.
Děkuji všem dárcům a příznivcům, kteří nás podporují a kteří věří v kvalitu
a smysluplnost naší práce.
Přeji nám všem, aby se naše Farní charita i nadále rozvíjela a pokračovala tak
v naplňování svého poslání.

Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka
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Kdo jsme a naše poslání
Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Farní charita byla
založena dne 1 . 6. 1 992 a je složkou Diecézní katolické charity Hradec

Králové.
Naše sídlo: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
Kancelář vedení: nám. Republiky 1 01 , Dvůr Králové nad Labem
Právní forma: Farní charita Dvůr Králové nad Labem je církevní právnickou
osobou evidovanou podle zákona č.3/2002 Sb., zákon o církvích
a náboženských společnostech, v platném znění.
Statutární orgán: ředitelka Mgr. Kateřina Hojná
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1 306373349/0800

Poskytované služby
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka (NZDM)
od 1 . 1 . 2008

Občanské poradny (OP)
Dvůr Králové nad Labem od 1 . 1 2. 2004
Jaroměř od 1 . 1 2. 2005
Hořice od 1 . 7. 2007

Osobní asistence (OA) od 1 . 1 2. 2006
Sociálně terapeutická dílna Slunečnice (STD) od 1 5. 4. 2011
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint
(SAS) od 1 . 1 . 201 3

Centrum pro rodinu Klubko (Náhradní rodinná péče NRP)
od 24. 1 . 201 3

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Organizační struktura
Biskupství
královéhradecké

Administrativní
úsek

Sociální
služby

Dobrovolnické
centrum

Vlastní
výroba

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Střelka

Občanské poradny

Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Jaroměř

Osobní asistence
Sociálně terapeutická dílna Slunečnice
Sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi Klub Labyrint
Centrum pro rodinu Klubko
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Naši lidé
Mgr. Kateřina Hojná
Kateřina Veselá
Gabriela Sacherová
Ivana Simonová
Irena Pečenková
Iva Rejlová
Michaela Smíšková
Ing. Zdeněk Bartoš
Helena Kunešová, DiS.
Mgr. Martina Nyklová
Mgr. Kateřina Litošová
Mgr. Martina Krajčíková
Irena Purmanová
Eva Riegerová
Anna Siemieni k
Mgr. Pavlína Kupková
Mgr. Denisa Chrpová
Bc. Adéla Bopková
Bc. Nikol Drbohlavová
Katarína Stanovčáková
Mgr. Lenka Mazancová
Mgr. Šárka Tauchmanová
Alena Rufferová
Mgr. Jiřina Burešová
Marie Jiroušová
Monika Jiroušová
Barbora Králová
Mgr. Kateřina Hlaváčková
Renata Kloudová
Simona Bednářová
Jana Šturmová
Miluše Michálková

ředitelka, vedoucí STD
administrativní pracovník
administrativní pracovník
pracovník v soc. službách
koordinátor dobrovolníků
fundraising, PR
uklízečka
odborný poradce, vedoucí OP
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník, vedoucí NZDM Střelka
sociální pracovník
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
sociální pracovník, vedoucí SAS Labyrint
sociální pracovník
sociální pracovník
sociální pracovník
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách, PR
sociální pracovník, vedoucí NRP Klubko
pracovník v soc. službách
sociální pracovník
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
sociální pracovník
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
Bc. Petra Vališková
Adéla Richterová
Hana Konečná
Hana Pojezdná
Iva Dvorská
Jaroslava Čeřovská
Jindra Holá
Tereza Holičová
Veronika Šolcová
Zdeňka Stöhrová

sociální pracovník, vedoucí OA
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách
pracovník v soc. službách

Dobrovolníci:

Ing. Zuzana Kazmirowská
Alexandra Kaiserová
Marie Lišková

MOTTO: "Společně proti chudobě
a vyloučeníze společnosti."
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka
Mgr. Kateřina Litošová
731 604 695

strelka@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/strelka

Během roku 201 4 do klubu Střelka docházelo 11 0 klientů ve věku 6-26 let.
Proběhlo 3506 návštěv, v průměru tedy přišlo denně do klubu 1 6 dětí
nebo mladistvých.
V klubu jsou zaměstnaní 3 pracovníci. První pomáhá dětem dobře využít
volný čas, nabízí jim aktivity a hry, dohlíží na pořádek v klubu. Druhý
pracovník realizuje preventivní programy a třetí dohlíží na smlouvy
a realizaci individuálních plánů, vede s dětmi rozhovory o jejich sociální
situaci.
Služby, jež jsou podle statistiky využívané nejčastěji: volnočasové aktivity
(sporty, stolní hry), vlastní aktivity (činnosti, které si klienti sami naplánují
a realizují, např. nácvik s kapelou, organizování programu v klubu pro jiné
děti, pečení, získání dovedností práce na PC, příprava na střední školu,
nácvik tance na vystoupení, navazování nových kamarádství apod.),
skupinové aktivity (řízené hry a soutěže), akce pořádané klubem (výjezdy,
koncerty, vystoupení) besídky, individuální rozhovory. Mezi další využívané
služby patří preventivní programy, pomoc se školou, poradenství apod.
V roce 201 4 došlo k rozšíření otevíracích hodin z 8 na 1 0. Zařízení vyšlo
vstříc mládeži a otevřelo klub 2x týdně také do 1 9 hodin. Mezi jednotlivé
zrealizované aktivity roku 201 4 patří akce pro veřejnost: organizace
Pohádkového lesa, Dětského karnevalu, taneční a hudební vystoupení
na Dni Romů, Mikulášská, vystoupení na náměstí - Masopust, Živý betlém,
hudební vystoupení na náměstí u příležitosti Dne charity, účast na taneční
soutěži Show me ve Dvoře Králové, dále různé další aktivity jako např.:
kadeřnictví v klubu, vyrábění na jarmark, turnaje ve fotbálku, diskotéka,
bruslení, hledání pokladu, šití na stroji, vaření, práce na zahrádce, pravidelná
středeční návštěva tělocvičny, výtvarná soutěž Bašaviben.

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Aktivity v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:
1 ) Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
NZDM nabízí svou službu potenciálním zájemcům prostřednictvím distribuce
letáků a informací o klubu. Letáky si mohou děti přečíst v DDM Jednička,
u dětských lékařů, mohou je obdržet od školních poradců, sociálních
pracovníků, kurátorů, letáky jsou distribuovány při některých veřejných
akcích pořádaných Farní charitou.
Práce v terénu – jedno odpoledne v týdnu vedoucí organizují program pro
děti v terénu. Navštěvují tělocvičnu a také vyloučené lokality města.
Zde dochází k oslovování nových zájemců o službu.
Místo poskytování – Královédvorsko.

2) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
Vedoucí mají výjimečně kontakty s rodiči dětí. Rodiče nebo rodinní
příslušníci mohou klub po dohodě s vedoucími na chvíli během otevíracích
hodin navštívit, pracovník s nimi může hovořit na téma výchovy, vzdělávání,
rizikového chování dětí. Rodiče si také mohou s pracovníkem klubu sjednat
osobní schůzku. Setkávání rodičů s vedoucími se nemá odehrávat bez
vědomí dítěte. V roce 201 4 proběhlo 8 kontaktů s rodiči.
Místo poskytování – Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem.

3) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku
V klubu je realizována činnost zaměřená na prevenci rizikového chování dětí
a mládeže. V roce 201 4 proběhly např. tyto preventivní programy a besedy:
Řekni drogám ne, Sex, AIDS, Kyberšikana, Zdraví a nemoc, Pravidla
a normy
Místo poskytování – Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem.
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4) Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka
je poskytováno od 1 . 1 . 2008 v budově fary v Palackého ulici ve Dvoře
Králové nad Labem. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje
o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže
Dvora Králové a okolí. Zabezpečuje podporu pro zvládnutí obtížných
životních událostí, snaží se o snížení sociálních rizik vyplývajících
z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
Pomáhá zvyšovat sociální schopnosti a dovednosti (dodržování pravidel
slušného chování, budování a udržování stabilních mezilidských vztahů
apod.), podporuje sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti,
včetně zapojení do dění místní komunity. Zajišťuje nezbytnou psychickou,
fyzickou, právní a sociální ochranu během využívání služeb a podmínky pro
realizaci osobních aktivit. Poskytuje aktivity a činnosti zaměřené na prevenci,
s cílem snížit riziko sociálně patologických jevů.
Místo poskytování – Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem.

5) Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
V roce 201 4 proběhly
tyto akce: zážitkový
prázdninový pobyt na
Pecce, tábor
na
Chotěborkách,
prázdninový pobyt
v Červeném Kostelci.
Místo poskytování Královéhradecký
kraj.
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Občanské poradny
499 620 431 , 731 598 849

poradna@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/op

Jak v předchozích letech, tak i v roce 201 4 byla sociální služba Odborné
sociální poradenství poskytována v kanceláři v budově Farního úřadu
v Palackého ulici ve Dvoře Králové nad Labem, dále na Městském úřadě
v Jaroměři a v budově bývalé polikliniky v Hořicích.
Služba je poskytována bezplatně a je určena všem lidem, kteří jsou nebo
by mohli být v obtížné životní situaci z důvodu nedostatku informací
či neschopnosti je účinně použít.
Tato služba pomáhá osobám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí se zřetelem na rozvíjení samostatnosti
a soběstačnosti uživatele v jeho přirozeném prostředí.
Naším cílem bylo poskytovat uživatelům informace, rady a pomoc ve
vybraných oblastech, a tím zlepšit jejich schopnost samostatně řešit
každodenní situace.
Občanská poradna nadále poskytovala poradenství v oblasti financí,
potažmo dluhů, které stále zůstávají aktuální otázkou celé naší společnosti.
Klientům byla poskytována pomoc a podpora při orientaci v jejich dluzích,
byly analyzovány konkrétní problémy s dluhy. Klienti byli informováni o svých
právech a povinnostech, byly jim vysvětlovány pojmy ve smlouvách o půjčce
nebo úvěru. Klientům byly předávány informace o právech a povinnostech
věřitelů. Byla poskytována podpora a pomoc při navázání kontaktů s věřiteli,
sdělovány možné postupy vyjednávání, poskytovány informace a podpora při
hrozící exekuci. Klienti byli seznamováni s nezbytností vypracovat si plán
hospodaření, aby se lépe orientovali ve svých výdajích a příjmech. Důležitá
pomoc byla poskytována při podpoře ve sjednávání splátkového kalendáře,
klientům byly poskytovány informace o konkrétní exekuci, pravomoci
exekutora, co exekutor smí a nesmí zabavit.
Dalšími aktuálními problémy byly otázky nájemních smluv, kupních smluv
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podepsaných na předváděcích akcích, pracovní podmínky klientů ve smyslu
nestandardního ukončování pracovních poměrů apod.
V současné chvíli je náš pracovní tým plně profesionalizovaný. Poradna má
dva sociální pracovníky, jednoho právního poradce a jednoho ekonomického
poradce.
Otevírací doba poradny byla i po celý loňský rok v pondělí a v úterý celý den
a ve čtvrtek dopoledne.
Celý tým se scházel na poradách, čtyřikrát ročně na supervizích a dvakrát
ročně na celocharitních schůzích.

Klienti

Dvůr Kr.

Jaroměř

Hořice

celkem

1 076

432

498

ženy
muži
do 1 8 let
1 9-26 let
27-64 let
nad 64 let

373
1 65
0
23
424
91

1 37
79
0
20
1 57
39

1 80
69
0
5
1 95
49

Služby

Dvůr Kr.

Jaroměř

Hořice

Kontakty

1 363

624

647

kontakt - email, dopis
kontakt - tel.
kontakt - návštěva
soc. dávky a pomoc
pojištění
bydlení
rodinné a partnerské
pracovněprávní
majetkoprávní
finanční problematika
právní systém
ostatní
krizová intervence

12
7
632
30
11
31
1 01
43
1 00
361
22
13
0

0
7
280
11
6
15
49
19
60
1 61
0
16
0

5
7
299
32
8
6
26
27
79
1 27
13
18
0
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Osobní asistence
731 401 41 6

asistence@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/oa

Sociální služba osobní asistence při Farní charitě Dvůr Králové
je dlouhodobou terénní službou v regionu Královédvorska a okolí. Služba je
poskytována ze zákona 24 hodin denně a 365 dní v roce již od 1 . 1 2. 2006.
Maximální možná denní kapacita je stanovena na 1 3 klientů.
Cílem naší služby je, aby lidé od 1 roku věku s tělesným, mentálním,
smyslovým nebo kombinovaným postižením a senioři mohli zůstávat
v domácím prostředí a zapojovat se tak do běžného života. Tím jim
umožňujeme vykonávat činnosti přiměřené jejich zdravotnímu stavu a věku.
V roce 201 4 jsme poskytli tuto službu 1 8 klientům (1 2 žen a 6 mužů)
z Královédvorska a okolí. Službu poskytujeme převážně v domácnostech
tj. 1 7 klientům a v jednom případě ve školském zařízení. Celkový počet
poskytnutých hodin činí 5567,55 hodin.
Nejčastěji žádanou činností je orientace a samostatný pohyb s 1 239
hodinami ročně, nácvik a upevňování dovedností 1 021 hodin, podání jídla
a pití se 791 hodinami a WC s 461 hodinami.

Ze statistiky pro rok 201 4 vyplývá:
Rozdělení klientů dle míry podpory:
a) Mírná podpora 0
b) Středně těžká 2
c) Těžká 6
d) Úplná 1 0
Dělení poskytované služby na základě
cílové skupiny klientů:
a) Tělesně postižení
1
b) Kombinované postižení 4
c) zdravotní postižení
6
d) Senioři
7

Věkové kategorie
uživatelů:
1 – 6 let
1
7 – 1 0 let
1
11 - 1 5 let
0
1 6 – 1 8 let 0
1 9 - 26 let
1
27 – 64 let 6
65 – 80 let 4
80 a více let 5
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Sociálně terapeutická dílna Slunečnice
491 61 6 360, 731 401 41 7

slunecnice@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/std

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice (STD Slunečnice) při Farní charitě
Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým
mentálním postižením ve věku od 1 6 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo
udržet své pracovní dovednosti a návyky. Služba je poskytována v pracovní
dny ambulantně a zdarma od 8 do 1 6 hod. V roce 201 4 byla kapacita dílny
navýšena, službu využívalo 20 klientů ze Dvora Králové a okolí.
STD Slunečnice tvoří 5 dílen: dílna ručních prací, zahradní dílna, dílna
úklidových prací, dílna kuchyňských prací a šicí dílna.
V dílně ručních prací se v roce 201 4 začaly vyrábět nové výrobky, např.
obilné polštářky, vlněné koberečky a látkové ošatky na pečivo. Tak jako
minulý rok, tak i letos se osvědčily velikonoční výrobky, dušičkové vazby
a adventní věnce.
V rámci zahradní a úklidové dílny se klienti podíleli na údržbě a zakládání
veřejné zeleně. Slunečnice celoročně udržovala pozemek ŘK farnosti
ve Dvoře Králové nad Labem. Spolupracovala s obcí Nemojov, kde pod
záštitou neziskové organizace „Sázíme stromy“ osadili naši klienti
u obecního úřadu okrasné třešně a živý plot z tavolníku. Po celý rok také
pomáhali s oplocováním stromů, vysazovali trvalky a keře, pleli apod.
Podobné práce vykonávají klienti také na farním pozemku v Kocléřově. Dále
pomáhali s tříděním charitní sbírky oblečení a uklízením a úpravou vnitřních
i vnějších prostor kolem kostela sv. Jana Křtitele v DKnL.
STD Slunečnice se v roce 201 4 zúčastnila mnoha prodejních výstav a měla
tak možnost prezentovat své výrobky, které se těší stále větší oblibě. Tradicí
se staly Svatoanenské zahradní slavnosti v Žirči, Den seniorů, Den charity,
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Vánoční trhy v Hankově domě, Velikonoční prodejní výstava v kostele
sv. Jana Křtitele v DKnL a nově Vítání jara v Lázních Pod Zvičinou. Dílna
prezentovala svoji službu také na Neratovských poutních slavnostech, které
byly spojeny s oslavami 350 let založení královéhradecké diecéze. Při této
příležitosti přidali klienti dílny za Farní charitu v DKnL vlastnoručně
vyrobeného andílka jako jeden z obětních darů. Výrobky dílny je možné
zakoupit přímo ve Slunečnici, v Informačním centru, v Penzionu Za vodou,
na ŘK faře a v Hotelu Pod Zvičinou nebo si je lze prohlédnout
na www.dk.charita.cz/std.
Po celý rok se STD Slunečnice snažila, aby její uživatelé lépe využívali
veřejných služeb a zprostředkovávala tak jejich kontakt se společenskokulturním prostředím, čímž učila klienty orientovat se ve svém přirozeném
sociálním prostředí. Ve spolupráci se Společností pro podporu lidí
s mentálním postižením z Trutnova se účastnila společenského plesu
a Halloweenské zábavy v zábavním centru Zálabí v DKnL. V rámci výměny
pracovních zkušeností navštívili klienti Slunečnice společně s farářem naší
římskokatolické farnosti sociálně terapeutickou dílnu v Nových Hradech
u Skutče.
Uživatelům byla poskytována podpora a pomoc při dodržování hygienických
návyků a osobní hygieně. Naši pracovníci pomáhali klientům při řešení
nepříznivé sociální situace prostřednictvím základního sociálního
poradenství.
Kvalita služeb je neustále zvyšována prostřednictvím porad, školení,
supervizí, kolegií a celocharitních schůzí. V roce 201 4 probíhalo v prostorách
dílny setkání s veřejností ve spolupráci s Institutem projektového řízení, a.s.,
který byl realizátorem veřejné zakázky „Vytvoření analytických podkladů pro
plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice,
Dvůr Králové n/L, Trutnov a Nová Paka“, vycházející z projektu OP LZZ
„Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královehradeckém kraji IV“.
V rámci této zakázky proběhlo setkání se zaměřením na sběr potřeb
a informování o sociálních službách. V roce 201 4 se služba zapojila také
do projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb
v Královehradeckém kraji II“.
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Klub Labyrint
731 598 850

labyrint@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/labyrint

Klub Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem nabízí
v Královéhradeckém kraji, zejména na Královédvorsku formou ambulantních
a terénních služeb podporu a pomoc rodinám s dětmi do 1 8 let, dále pro
rodiče samoživitele s dítětem nebo osobě, které je dítě svěřeno do péče
nebo matce s ještě nenarozeným dítětem. Služby jsou poskytovány
v případech ohrožení nebo zasažení nepříznivou sociální situací, která může
vyústit do krizové sociální situace v oblasti financí, bydlení, rodiny, dětí,
vzájemných vztahů a sociálního prostředí. Určeny jsou výlučně osobám,
které k řešení zmíněných situací nemají dostatečné možnosti, schopnosti
a dovednosti, nedokážou je bez podpory překonat a zároveň je v kompetenci
pracovníka těmto osobám pomoci situaci samostatně řešit.
Celkem jsme v roce 201 4 evidovali 1 90 osob z 45 rodin, z toho 1 83 osob
(40 rodin) jsou uživatelé-osoby, se kterými je sjednána smlouva a pracuje
se s nimi pravidelně na základě individuálního plánu.
Poskytujeme ambulantní a terénní formu služby. V ambulantní (v budově fary
v Palackého ulici ve Dvoře Králové nad Labem) je možnost využít dopoledne
pro rodiče s předškolními dětmi, pomoc s úkoly, hudební, tvořivé, taneční,
sportovní workshopy a poradenství. Uživatelé nejvíce využívali pomoc
s úkoly a workshopy. Co se týká terénní formy, dojížděli jsme celkem do
1 5 rodin, kde jsme pomáhali s hospodařením, výchovou a rozvojem dětí,
hygienou apod. Většina z těchto rodin byla doporučena Orgánem pro
sociálně-právní ochranu dětí (dále jen OSPOD).
Od počátku října 201 4 mají terénní pracovnice nové sídlo. Nová kancelář
se nachází nedaleko od původního místa. Z budovy Farní charity

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.
Palackého 99 se pracovnice přesídlily do sídla bývalého Strojtexu,
nám. Republiky 1 01 . Nejpodstatnější výhodou této změny je větší klid
na jednání. To je příznivé nejen pro zaměstnance, ale v první řadě pro
uživatele a osoby, které s pracovnicemi komunikují.
Společně s NZDM Střelka jsme organizovali tyto akce: Den otevřených dveří,
tradiční Pohádkový les, Mikulášské odpoledne. Jako v předchozích letech
jsme pomáhali i při organizaci Dne charity, na které organizace prezentovala
svou činnost. Ve spolupráci s NZDM Střelka jsme 24. prosince zajišťovali
akci Živý betlém. V létě jsme pořádali tábor na Chotěborkách, akce na Pecce
a v Červeném Kostelci.
Nejen účastí na pořádaných akcích a pravidelným provozem klubu,
ale i individuálním plánováním s každým uživatelem, např. v přípravě do
školy, se pracovnice snažily o začlenění rodin z našeho města a okolí
do širší společnosti.
Jak v roce 201 3, tak i v roce 201 4 byli uživatelé nad 1 5 let podporováni
Evropským operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost.
Pracovnice dbají na zvyšování kvality svých služeb tím, že se pravidelně
setkávají se svými kolegy z jiných sociálně aktivizačních služeb (dále SAS),
a to na kolegiu SAS v Královéhradeckém kraji, dále na kolegiu SAS
královéhradecké diecéze. Reagují na potřeby města, účastní se setkávání
Komise sociálně-právní ochrany dětí a jiných schůzek organizovaných
zastupiteli města.
Kromě toho se celý tým schází každý týden na poradách, čtyřikrát ročně
na supervizích a dvakrát ročně na celocharitních schůzích.

Aktivity v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí:
1 ) Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje
SAS nabízí svou službu potenciálním zájemcům prostřednictvím distribuce
letáků a informací. Letáky roznášíme do ordinací dětských lékařů, do škol,
na městský úřad sociálním pracovníkům a kurátorům, dále letáky
distribuujeme při některých veřejných akcích pořádaných Farní charitou
apod.
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Spolupracujeme s OSPOD, od nichž dostáváme zakázky na spolupráci
s potřebnou rodinou.
Potencionální zájemce o službu můžeme také oslovit v terénu, kam
dojíždíme pracovat s konkrétními rodinami.
Místo výkonu: území Královéhradeckého kraje

2) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů
souvisejících s péčí o dítě
V rámci služby SAS velmi úzce pracujeme s rodiči, dětmi, s celou rodinou.
Nejvíce kontaktů s rodiči probíhalo formou terénní služby, kdy jsme rodičům
pomáhali řešit výchovné i jiné problémy související s péčí o dítě (hygiena,
vzdělávání, tělesný i duševní rozvoj). Co se týká ambulantní formy, rodiče
mohli využít dopoledne pro rodiče s předškolními dětmi, dále odpolední
workshopy a poradenství. Pracovníci jsou v daný čas rodičům k dispozici,
řeší s nimi problémy spojené s péčí o dítě.
Místo výkonu: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
SAS území Královéhradeckého kraje

3) Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku
Prostřednictvím SAS je formou besed ve školách realizována činnost
zaměřená na prevenci rizikového chování dětí a mládeže. V roce 201 4
proběhly např. tyto preventivní programy: Šikana, Závislosti, Kriminalita
mládeže, Finanční gramotnost
Místo výkonu: území Královéhradeckého kraje

4) Zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti
Klub Labyrint při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem nabízí
v Královéhradeckém kraji, zejména na Královédvorsku, formou ambulantních
a terénních služeb podporu a pomoc rodinám s dětmi do 1 8 let, dále pro
rodiče samoživitele s dítětem nebo osobě, které je dítě svěřeno do péče
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nebo matce s ještě nenarozeným dítětem. Služby jsou poskytovány
v případech ohrožení nebo zasažení nepříznivou sociální situací, která může
vyústit do krizové sociální situace v oblasti financí, bydlení, rodiny, dětí,
vzájemných vztahů a sociálního prostředí. Tyto služby jsou určeny výlučně
osobám, které k řešení zmíněných situací nemají dostatečné možnosti,
schopnosti a dovednosti, nedokážou je bez podpory překonat a zároveň
je v kompetenci pracovníka těmto osobám pomoci situaci samostatně řešit.
Místo výkonu: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem a dále území
Královéhradeckého kraje

5) Zřizování a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti
V roce 201 4 proběhly tyto
akce: zážitkový prázdninový
pobyt na Pecce, tábor na
Chotěborkách,
prázdninový
pobyt v Červeném Kostelci.
Místo výkonu: území celé
České republiky

6) Poskytování nebo
zprostředkování rodičům
poradenství při výchově
a vzdělávání dítěte a při péči
o dítě zdravotně postižené
(§ 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 359/1 999 Sb.)
Rodiče mají vyhrazený čas (5 hodin týdně), kdy se mohou přijít poradit s tím,
co se týká výchovy a vzdělávání dítěte. Toto poradenství probíhá také
v terénu (v rodinném prostředí klienta).
Místo výkonu: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem a dále území
Královéhradeckého kraje
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Náhradní rodinná péče Centrum pro rodinu Klubko
605 202 590, 491 61 6 41 8

klubko@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/klubko

Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující,
s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče,
při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče.
Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna
výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
Místo výkonu: náměstí T.G.M. 40, Dvůr Králové nad Labem a dále území
Královéhradeckého kraje
V roce 201 4 se činnost a nabídka Centra pro rodinu Klubko nadále
rozšiřovala. V Centru pro rodinu Klubko pracovaly na plný úvazek
3 pracovnice, které mají na starosti doprovázení pěstounských rodin,
koordinaci respitní péče a zajišťování respitních akcí a pobytů. V průběhu
roku 201 4 jsme měli uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče
s 48 rodinami, z toho byly 3 pěstounské rodiny na přechodnou dobu.
Za základní a nejdůležitější složku naší práce považujeme kvalitní
doprovázení pěstounských rodin, proto byl kladen důraz na průběžné
odborné vzdělávání klíčových pracovnic, probíhala pravidelná supervize.
Poradenství poskytují pracovnice během návštěv v rodinách, v Centru pro
rodinu Klubko v rámci běžné otevírací doby, případně i formou krizové
intervence. Pěstouni často využívali také telefonické a e-mailové
komunikace. Zprostředkovávali jsme odbornou pomoc v rodinách ze strany
dalších odborníků: dětských psychologů, psychoterapeutů nebo také v rámci
Občanské poradny. Realizovali jsme pravidelně asistovaný kontakt
s biologickými rodiči dětí.
Povinnost pěstounů splnit si 24 hodin vzdělávání jsme zajišťovali tak,
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aby naplňovalo jejich dlouhodobou potřebu doplnění odborného vzdělání
a zároveň reagovalo na aktuální situaci v rodinách. V roce 201 4 došlo
k výraznému navýšení počtu vzdělávacích seminářů i akcí pořádaných pro
děti v rámci respitní péče. Celkem jsme realizovali 20 odborných
vzdělávacích seminářů v dopoledních hodinách a 3 vzdělávací víkendové
pobyty pro celé rodiny v Dolní Brusnici v Hotelu Pod Zvičinou a v Janských
Lázních v Penzionu Sola Fide. Zúčastnilo se celkem 33 rodin. V rámci těchto
pobytů byl zajišťován pestrý program pro děti. Vzdělávání se zabývalo např.
komunikací v rodině, náročnými etapami ve vývoji dětí, podporou identity,
vlivem médií a děti, problematikou nového občanského zákoníku, šikanou
a agresivitou.
Nadále se snažíme, aby v rámci vzdělávání pěstounské rodiny nacházely
bezpečný prostor pro vzájemné sdílení svých životních příběhů, mnohé
rodiny navázaly přátelské neformální vztahy.
Nabídka respitní péče zahrnovala několik forem, které mohou pěstouni
ke svému odpočinku využít: jednodenní výlety pro děti, 2 víkendové pobyty,
letní třídenní pobyt, individuální respitní péči formou hlídání osobou blízkou
rodině. Respitní péče byla umožněna také formou finančního příspěvku na
dětské tábory, sportovní soustředění nebo lyžařské kurzy, které podporují
začlenění dětí do běžných dětských skupin. Ve dvou termínech byl zajištěn
dvoutýdenní respitní pobyt v Ozdravovně v Lese Království, ten jsme využili
především pro děti se specifickými potřebami. Hlídali jsme děti v domácím
prostředí nebo v Centru pro rodinu Klubko, pravidelně doučovali v rodinách.
Pomáhali jsme zajistit pro rodiny finanční prostředky formou příspěvků
z nadace J&T.
Do rodin s malými dětmi jsme nadále dodávali pleny, které se nám podařilo
získat v rámci sponzorského daru. V rámci našich služeb pěstouni využívají
možnosti vypůjčit si odborné a populárně naučné knihy a publikace z naší
knihovny. Pěstouny nebo jim svěřené děti jsme doprovázeli na různá jednání
(např. soudy, policie), úřady, podporovali jsme komunikaci se školskými
zařízeními.
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Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
Vyhledávání dětí uvedených v § 2 ods. 2, kterým je třeba zajistit péči
v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo
osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností

Místo výkonu: náměstí T.G.M. 40, Dvůr Králové nad Labem a dále území
Královéhradeckého kraje
Informace a poradenství poskytujeme zájemcům o náhradní rodinnou péči,
kteří přijetí dítěte do své péče zvažují a to především formou osobních
setkání v Centru pro rodinu Klubko nebo telefonických konzultací. Oslovovali
jsme širokou veřejnost, abychom informovali o pěstounské péči a hledali
případné zájemce, kteří zvažují stát se pěstouny nebo osvojiteli, např.
na akcích pořádaných v rámci Farní charity Dvůr Králové nad Labem
(Den charity, Pohádkový les, propagace služby v rámci obcí).
Úzce jsme spolupracovali s orgány sociálně právní ochrany dětí
ve Dvoře Králové nad Labem, v Trutnově a Hořicích, tuto spolupráci
považujeme za nezbytnou a přínosnou.
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Dobrovolníci
776 761 485

dobrovolnici@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/dobrovolnici

K charitativní činnosti odjakživa patří také dobrovolnictví. Možnost realizovat
se v této oblasti nabízí naše Farní charita ochotným lidem ze Dvora Králové
a okolí.
V loňském roce se nám podařilo v seniorském programu sehnat
dobrovolníky ke dvěma seniorkám. Jejich setkávání probíhají jednou
až dvakrát týdně. Náplní je obvykle společně strávený volný čas vycházkami,
povídáním, koncerty, čtením knih apod. Z reakcí těchto seniorek víme,
že jsou velmi spokojené, jejich život je hned bohatší a mohou tak vést aktivní
život i ve svém vysokém věku. Máme také dobré zkušenosti
s navštěvováním seniorek maminkami s dětmi, kde dochází
k mezigeneračním setkáním a alespoň v malé míře je tak osamělým
seniorům nahrazen chybějící přirozený kontakt s rodinou, kterou už třeba
sami nemají.
Naším velkým přáním do příštího roku je získat další dobrovolníky z řad
maminek s dětmi i dobrovolníky z řad dospělých, abychom mohli lépe pokrýt
potřeby všech osob, které se na nás obracejí.
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Charitní sbírka ošacení
734 234 071

propagace@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/sbirka-osaceni

V loňském roce došlo ke změně v organizování charitní sbírky ošacení.
Dříve vždy na jaře a na podzim byly ve Dvoře Králové vylepovány žluté
plakáty oznamující konkrétní datum a týden, v němž mohou občané přinášet
na naší faru oblečení, obuv a jiné věci, které již nepotřebují. Nyní se žluté
plakáty objevovat nebudou, neboť sbírka ošacení probíhá celoročně, a to
vždy v pracovní dny, průběžně po celý rok.
Čisté oblečení, obuv, ložní prádlo, ručníky, utěrky atd. pracovníci Farní
charity roztřídí a ve spolupráci se sociálními pracovnicemi FCHDK
a zaměstnanci městského úřadu rozdělí potřebným. Menší množství ošacení
zůstává ve Dvoře Králové a okolí a zbytek je pak odeslán do broumovské
Diakonie.
Tímto způsobem byly v roce 201 4 patnáctkrát podpořeny rodiny s dětmi,
dvanáctkrát muži a třináctkrát ženy.

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Tříkrálová sbírka
sekretariat@charitadk.cz
491 61 6 381 , 734 435 1 02

www.dk.charita.cz/trikralovasbirka

Každoročně začátkem roku do ulic města Dvora Králové nad Labem, Hořic
a okolních obcí vyráží Tříkráloví koledníci.
Podařilo se nám utvořit 82 skupinek z řad zaměstnanců, dobrovolníků,
farníků, skautů a dalších příznivců tříkrálového koledování – požehnání
a přání všeho dobrého.
V roce 201 4 se podařilo vybrat 244 703 Kč, k využití pro Farní charitu zůstalo
1 62 238 Kč. Tento výtěžek Tříkrálové sbírky byl použit na zajištění provozu
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, pro nákup pracovního materiálu
a zajištění provozu služby Sociálně terapeutická dílna, na zajištění provozu
služeb Občanských poraden ve Dvoře Králové nad Labem Hořicích
a Jaroměři. Část peněz se využilo pro okamžitou pomoc osobám, které
se ocitly v nouzi a na zahraniční projekty zajišťované Diecézní charitou
Hradec Králové.
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Vzdělávání pracovníků ve stylu Desatera
Každý člověk má povinnost se ve své profesi zdokonalovat, vzdělávat
se a získávat dovednosti v různých oblastech, v nichž se pohybuje. Práce
v Charitě, jako církevní organizaci, je specifická tím, že spojuje profesní
odbornost s morálními a etickými hodnotami. Hodnoty, které jsou pro
křesťanství základem, vyplývají z Desatera, které dodržovali již Izraelité před
několika tisíci lety. Přesto nemůžeme tvrdit, že by soubor těchto deseti
životních pravidel byl zastaralý a do života dnešního moderního člověka
neaplikovatelný. Proto jsme v naší Farní charitě od podzimu 201 4 zahájili
v tomto směru vzdělávání všech našich pracovníků.
Profesorka Elisabeth Jünemann z Německa vytvořila velice zajímavý etický
program pro pomáhající profese, který nazvala DekaCert a opírá ho právě
o starozákonní Desatero, jež „přeložila“ a uzpůsobila na podmínky dnešních
sociálních služeb. Vymezila tak 1 0 prostorů svobody, které by měly být pro
pracovníky hodnotami, jichž si nejvíce cení a přizpůsobují jim své chování
vzhledem k uživatelům služeb i kolegům. To posiluje integritu kolektivu
a zvyšuje kvalitu služby.
Naše Farní charita je v ČR prvním zařízením svého druhu, které se přihlásilo
do tohoto programu. Od podzimu 201 4 do léta 201 5 probíhají pravidelná
setkání našich pracovníků s lektorkou, jejichž výstupem je vždy vypracování
vnitřních směrnic pro každou službu tak, aby byly chráněny požadované
hodnoty v jejich specifických
podmínkách.
Jestliže se nám tyto hodnoty
podaří zanést nejen do papírové
dokumentace, ale aplikovat také
do praxe, získáme certifikát,
který bude další zárukou kvality
poskytovaných služeb pro
všechny naše uživatele.

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Pohádkový les
V sobotu 31 . května proběhl 9. ročník "Pohádkového lesa" nad nemocnicí,
který každoročně pořádá Farní charita Dvůr Králové nad Labem. Tentokrát
děti čekala cesta za princeznou Zlatovláskou. Hodná zvířátka pomáhala
předškolákům a mladším školákům zdolat úkoly, které král pro Jiříka
z pohádky připravil. Věřte – nevěřte, malí účastníci hledali zlatý prsten
na dně moře, poztrácené princezniny korále, mluvili zvířecí řečí, doputovali
pro živou i mrtvou vodu a zvládli i nejtěžší úkol - rozpoznat mezi kráskami
tu pravou Zlatovlásku.
Pohodové slunečné odpoledne nabídlo rodinám příjemný zážitek a malým
pomocníkům z řad klientů Farní charity,
ŘK farnosti Dvůr Králové a dalším
dobrovolníkům, kteří akci organizovali, pocit
radosti z dobře využitého času ve prospěch
jiných dětí.

Den charity jsme ve Dvoře Králové oslavili
již počtvrté. Jako obvykle čekaly na
kolemjdoucí výborné trdelníky, které naši
zaměstnanci sami pečou a stánek
s informacemi o službách, jež poskytujeme
na Královédvorsku. Účastníci si mohli
zakoupit originální předměty v prodejním stánku Sociálně terapeutické dílny
Slunečnice a v obchůdku s Fair Trade zbožím.
Hru pro mladší návštěvníky akce jsme pojali ve stylu stolní hry "Člověče,
nezlob se". Naši verzi jsme nazvali "Člověče, zkus si to!" a na jednotlivých
políčcích herního plánu byly pro děti připraveny nejrůznější otázky a úkoly.
Každý kdo došel až do cíle, si mohl vybrat plyšovou hračku v tombole
a obdržel poukázku na půl trdelníku. Doufáme, že i přes chvilkovou nepřízeň
počasí se oslavy Dne charit občanům Dvora Králové líbily a že nás přijdou
podpořit zase za rok.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 4

Teambuildingová akce pro naše pracovníky
V pátek 1 3. června téměř všichni pracovníci ze všech služeb Farní charity
Dvůr Králové n. L. nechali doma nejen své klienty, ale i své rodinné
příslušníky, a vydali se odpočinout si do čisté přírody v Krkonoších. Ubytovali
jsme se v útulných pokojíčcích podnikové chaty JUTA, a.s. na Přední Labské
ve Špindlerově Mlýně. Po večeři, při voňavé kávě a výborných zákuscích
jsme dlouho do noci sdíleli své zkušenosti, starosti i radosti v práci s klienty,
na což nemáme v běžném chodu dní čas a co postrádáme.
Ráno nás probudily dešťové kapky bubnující do oken, alespoň nás nemrzelo,
že začíná pracovní část výjezdního zasedání. Paní ředitelka nás seznámila
s výroční zprávou FCHDK za rok 201 3 a informovala nás o aktuálním dění
v Charitě. Pracovníci ale nebyli jen pasivními posluchači. Otevřela se bohatá
diskuze o tom, co nového bychom mohli klientům nabídnout, jak zlepšit práci
stávajících služeb, jak by si Charita mohla přivydělat peníze, které by sloužily
v různých službách, a hlavně jak dát o naší práci lépe, nápaditěji a efektivněji
vědět. Poté nás paní ředitelka seznámila s projektem Dekacert, který se
zabývá vnesením principů Desatera do charitní práce a v němž budou v roce
201 5 všichni pracovníci proškoleni.
Mezitím se venku vyčasilo a my mohli vyrazit do čerstvě umytých hor. Večer
pokračovala společenská část výjezdu. V neděli ráno jsme odpočati,
plni nových dojmů a
zážitků, obohaceni o
nové
zkušenosti
a s vědomím, že jsme
dobrá parta, odjeli domů
a těšili se do další práce.

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Fundraising
Iva Rejlová
734 435 1 02

fundraising@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/jak-nas-podporit

V roce 201 4 nás podpořili
Poskytovatelé dotací a finančních Firmy, osoby, jiné:
příspěvků:
GAS-THERM - Bohumil Kubík
Ministerstvo práce a soc. věcí
Královéhradecký kraj

Města a obce:
město Dvůr Králové nad Labem
město Hořice
město Jaroměř
obec Bílá Třemešná
obec Vítězná
obec Horní Brusnice
obec Velichovky
obec Kohoutov
obec Mostek
obec Choustníkovo Hradiště
obec Tetín
obec Nemojov
obec Heřmanice
obec Vilantice

Stará lékárna - Pharm Dr. Vít Hojný
paní Monika Jiroušová
Krpa Paper a.s. - Ing. Jaroslav
Lánský
Jednota Dvůr Králové - Mgr. Pavel
Sklář
Římskokatolická farnost Dvůr
Králové nad Labem
Diecézní katolická charita Hradec
Králové

Všem dárcům patřínáš upřímný dík.
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Ekonomika
Hospodaření za rok 201 4
VÝSLEDOVKA ZA ROK 201 4 Hlavní činnost

Hospod. č.
35 000

Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
odpisy, prodaný materiál

476 000
6 000
1 350 000
6 063 000
48 000
2 000

7 945 000

1 77 000

Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy celkem
Přijaté dary
Dotace MPSV
Dotace KHK
Dotace Město DKnL
Dotace ostatní obce
Dotace Úřad práce

3 053 000
2 000
303 000
1 887 000
60 000
325 000
50 000
2 1 31 000

359 000

7 811 000

359 000

Hospodářský výsledek

- 1 35 000

1 81 000

Náklady celkem

Výnosy celkem

Fyzický počet zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců

42
1 9,8

1 000
1 41 000

Celkem
511 000
6 000
1 351 000
6 205 000
48 000
2 000

8 1 23 000
3 41 2 000
2 000
303 000
1 887 000
60 000
325 000
50 000
2 1 31 000

8 1 70 000
46 000

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Přehled nákladů za rok 201 4

Přehled výnosů za rok 201 4
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AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Software
Oprávky celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý majetek celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem

42 000
42 000
- 42 000
204 000
1 452 000
1 1 73 000
75 000

1 452 000

PASIVA
Jmění celkem
Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Závazky vůči zdrav. poj. a soc. zab.
Ostatní daně a poplatky
Závazky ve vztahu ke st. rozpočtu
Dohadné účty pasivní

Pasiva celkem

452 000
452 000
1 30 000
46 000
84 000
1 80 000
690 000
23 000
5 000
324 000
1 64 000
29 000
1 09 000
36 000

1 452 000

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Výrok auditora
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Poděkování
V úvodu jsem se krátce zamýšlela nad časem, který nám byl svěřen a my jej
máme co nejlépe využívat. Proto nyní děkuji těm, kteří svůj čas využili
ve prospěch naší Charity:
děkuji především všem spolupracovníkům za obětavost, trpělivost
a spolehlivost při jejich každodenní práci,
zvláštní poděkování pak patří děkanu naší farnosti P. Janu Czekalovi,
MSF, farnímu vikáři P. Andrzeji Deniziakovi, MSF, sestrám KMBM
a farníkům při kostele sv. Jana Křtitele za duchovní a materiální
podporu,
děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám zdarma věnují svůj čas,
děkuji všem dárcům a příznivcům naší Charity, kteří nás v roce 201 4
podpořili,
děkuji také institucím, které nás podpořily objednávkou našich výrobků
ze sociálně terapeutické dílny,
velký dík patří i všem, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce, ať už jako
vedoucí skupinek nebo jako koledníci,
děkuji i těm, kteří nám pomáhají, ale chtějí zůstat v anonymitě.
Zkrátka děkuji vám všem, kteří myslíte na potřeby lidí kolem nás.
Díky vám mohou všichni zaměstnanci naší Charity dobře vykonávat
svoji práci a efektivně využívat svůj čas.

Záměry organizace na příští rok
V roce 201 5 se opět pustíme do rozvoje našich služeb.
Z mnoha obcí našeho regionu zaznívá poptávka po terénní formě našeho
občanského poradenství.
Chceme dále pokračovat v poskytování osobní asistence a rozvíjet ji,
zejména v oblasti domácí péče u seniorů.
Rádi bychom se také konečně zahájili předškolní výchovu dětí ze sociálně
slabých rodin. Uvidíme, zda budou k dispozici potřebné dotační tituly.
S našimi klienty v sociálně terapeutické dílně plánujeme jejich větší zapojení
v pracovní terapii, případně i v jejich částečném zaměstnávání. Proto
začínáme spolupracovat s Úřadem práce a s místními podnikateli.
V příštím roce bychom také rádi pokračovali v profesním vzdělávání nás,
zaměstnanců Charity. Chceme také dokončit speciální školení s názvem
DekaCert, tedy již v loňském roce započatou certifikaci kvality naší práce.
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