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FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
srdečně vás zdravím a jsem ráda, že jste si udělali čas na
naši výroční zprávu. Úkol napsat úvodník do výroční
zprávy mně každoročně dává příležitost se na okamžik
zastavit a ohlédnout se za prací, která v naší charitě byla
v uplynulém období vykonána. Přijměte nyní mé pozvání
a pojďte se ohlédnout se mnou.
Farní charitu můžeme připodobnit ke stromu, který
během posledních let roste a košatí. Takový rychle
rostoucí strom však potřebuje více živin a vláhy a také je
svou větší velikostí náchylnější k zevním vlivům. K tomu, aby vydával více plodů,
potřebuje i dostatečnou péči. Snažím se se svým týmem o tento charitní strom co nejlépe
pečovat a chránit jej před všemi možnými nepřízněmi.
Loňský rok byl pro nás rokem, ve kterém jsme museli překonat hned několik takových
nepřízní. Uprostřed ledna jsme byli postaveni před nutnost přestěhovat kvůli nevyhovujícímu technickému stavu pronajaté budovy naše správní středisko. V létě pak
následovalo stěhování zbylých dvou služeb ze stejné budovy. Na jaře v našem mladém
týmu Labyrintu otěhotněly tři kolegyně ze čtyř. Na malá „chariťátka“ jsme se všichni
moc těšili, nyní máme dvě holčičky a jednoho chlapečka, ale zároveň bylo nezbytné
prakticky celý tým personálně obměnit a nově vyškolit.
Přes všechna tato úskalí se nám podařila spousta radostné práce a rok 2017 jako celek
považuji za úspěšný. Je to hlavně díky všem mým kolegům, se kterými vytváříme
společenství, jeden celek – Farní charitu Dvůr Králové nad Labem. DÍKY!
A nyní přijměte pozvání a nahlédněte do událostí loňského roku, které se udály v naší
organizaci.
S úctou,
Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 7. 3. 2018
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Kdo jsme
Naším zřizovatelem je Biskupství královéhradecké. Farní charita byla založena
1. 6. 1992 a je složkou Diecézní katolické charity Hradec Králové.
Naše sídlo: Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem
Kancelář vedení: Rooseveltova 315, 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
zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Litošová
IČO: 43464637
Číslo účtu: 1306373349/0800

Poskytované služby
 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka (NZDM) od 1. 1. 2008
 Občanské poradny (OP)
 Dvůr Králové nad Labem od 1. 12. 2004
- pobočky ve Vrchlabí a Hostinném
 Jaroměř od 1. 12. 2005
 Hořice od 1. 7. 2007
 Osobní asistence · Domácí péče (OA) od 1. 12. 2006
 Sociálně terapeutická dílna Slunečnice (STD) od 15. 4. 2011
 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klub Labyrint (SAS)
od 1. 1. 2013

 Centrum pro rodinu Klubko (Náhradní rodinná péče NRP) od 24. 1. 2013
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Organizační struktura
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Naši lidé
Mgr. Kateřina Hojná
Kateřina Veselá
Lucie Rumlová
Ivana Simonová
Gabriela Šulcová
Adéla Kloudová

ředitelka
admin. pracovnice, vedoucí kanceláře
administrativní pracovnice
administrativní pracovnice
uklízečka
uklízečka

Iva Rejlová
Mgr. Kateřina Bernardová
Mgr. Lenka Mazancová

fundraising, PR
projektová manažerka
PR, webmaster

Bc. Petra Vališková
Ing. Zdeněk Bartoš
Bc. Alena Johnová
Helena Kunešová, DiS.
Mgr. Ivana Krajčíková
Bc. Monika Machatová
Mgr. Martina Nyklová

sociální pracovnice, metodik soc.prac., vedoucí OP
odborný poradce, technický pracovník
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
odborná poradkyně

Mgr. Kateřina Litošová
Mgr. Kateřina Kupková
Bc. Jana Vébrová
Kateřina Stránská
Bc. Jana Hozová
Aneta Hurdálková
Miloslava Tyková, DiS.
Simona Kučeráková

sociální pracovnice, vedoucí NZDM Střelka
sociální pracovnice
pracovnice v soc. sl., administrativní pracovnice
pracovnice v soc. službách
sociální pracovnice
pracovnice v soc. službách
sociální pracovnice
administrativní pracovník

Bc. Adéla Bopková
Mgr. Marie Janečková
Bc. Nikol Drbohlavová
Hana Klvanová, DiS.
Mgr. Pavlína Gandurská
Karolína Zemanová, DiS.
Bc. Marcela Zálišová

sociální pracovnice, vedoucí SAS Labyrint
sociální pracovnice, vedoucí SAS Labyrint
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice
sociální pracovnice

Mgr. Šárka Tauchmanová
Bc. Tereza Doubicová

sociální pracovnice, NRP Klubko
sociální pracovnice
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Bc. Michaela Janečková
Bc. Michaela Kuldová
Alena Rufferová
Milan Ruffer
Bc. Marie Jiroušová
Mgr. Barbora Králová

sociální pracovnice
sociální pracovnice
koordinátorka vzd. programů a respit. akcí
respitní pracovník
respitní pracovnice
respitní pracovnice

Mgr. Kateřina Hlaváčková
Renata Kloudová
Simona Bednářová
Jana Šturmová
Miluše Michálková
Ing. Zuzana Kazmirowská
Oldřich Špaček

sociální pracovník, vedoucí STD
pracovnice v soc. službách
pracovnice v soc. službách
pracovnice v soc. službách
pracovnice v soc. službách
odborný poradce
technický pracovník

Mgr. Jana Čudejková
Adéla Cicáková
Jaroslava Čeřovská
Denisa Dražkovičová
Iva Dvorská
Jana Jahelková
Lada Kudrnová
Marie Lišková
Martina Mazáčová
Hana Pojezdná
Veronika Šolcová
Renáta Pospíšilová
Irena Exnarová
Miroslava Malinová
Petra Frodlová

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

MOTTO: „SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ
A VYLOUČENÍ ZE 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

Co nového v klubu
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka pravidelně pracovalo v roce 2017
s více než 50 klienty ve věku 6 - 18 let, což je o několik více než v roce 2016. Svou
působnost totiž rozšířilo do obce Vítězná, kde nabízí jedno odpoledne v týdnu své
služby zejména preventivního a volnočasového charakteru klientům z okolních obcí.
Prevence
V roce 2017 se NZDM Střelka zapojilo do příprav sady preventivních programů
organizovaných pro veřejnost Farní charitou Dvůr Králové nad Labem. Klienti se tak
aktivně zapojili do organizace kurzu
Etiketa v malíčku a Kdo s koho (na téma
výchovných stylů) a zúčastnili se Kurzu
sebeobrany a Péče o zuby.
 22 nových klientů
Kromě veřejných akcí chystají pracovníci
pro klienty NZDM kratší týdenní preventivní programy. Letošními tématy se stala
např. téma Anorexie, Šikana, První pomoc,
Techniky sebeobrany II., Bezpečnost na silnici, Rasismus, Výživové směry, Bezpečnost v létě, Prevence infekčních nemocí,
Nástrahy internetu, Zlozvyky, Partnerství,
Vztahy ve škole.
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 36 realizovaných preventivních
programů
 otevření klubu ve Vítězné
 absolvování cyklu sebeobrany
díky stáži studentů
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Kontakt s veřejností
Mezi další typické činnosti NZDM Střelka patří zprostředkování kontaktu klientů
s veřejností a společenským prostředím. Prostřednictvím návštěvy různých veřejných
zařízení se klienti učí jednat s jinými lidmi, zařídit si své záležitosti, umět si naplánovat
volný čas včetně návštěvy běžně dostupných
organizací. V roce 2017 se jednalo o nácvik
orientace na poště, v obchodě, na městském
úřadě. Společně s pracovníky děti navštívily
několik akcí DDM Jednička, mládež se učila
samostatně zorganizovat akci pro veřejnost:
stanoviště Pohádkového lesa, Den Romů,
Mikulášskou nebo Preventivní programy pro
veřejnost.
Výchova pro život
Pracovníci vedou klienty k aktivnímu trávení volného času, učí je aktivitám
volnočasového i pracovně výchovného charakteru. Klienti se ochotně starají o zvířata
v klubu, pečují o rostliny, pomáhají na zahrádce nebo se učí drobným technickým
pracím. Názorně tak zakoušejí,
že pracovně výchovné aktivity
mohou být kreativní a radostnou záležitostí, kde poznávají
své talenty i zlozvyky, dostávají
zpětnou vazbu na své chování,
a za kterou jsou navíc také
náležitě oceněni.
Těším se do školy
Součástí programu dne je také pravidelná příprava na školní docházku. Nejedná
se tolik o konkrétní pomoc s úkoly (NZDM nenahrazuje rodičovské ani pedagogické
kompetence), jako spíše o zavedení návyků pravidelné a soustředěné přípravy.
Klienti, kteří se spolu s pracovníky na školu chystají, často zakouší zároveň pozitivní
změnu ve škole. Z tohoto důvodu se stává příprava do školy oblíbenou činností
na začátku provozní doby každého dne. V roce 2017 poskytli pracovníci klientům tuto
činnost celkem 550x.
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Občanské poradny
Bc. Petra Vališková
499 620 431, 731 598 849
poradna@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/op

Sociální služba odborné sociální poradenství byla v roce 2017 poskytována
v Občanské poradně ve Dvoře Králové nad Labem, v Jaroměři, v Hořicích, Vrchlabí
a Hostinném.
Společně ve všech poradnách jsme během roku 2017 pracovali s 527 ženami a 298
muži. Proběhlo celkem 1575 konzultací.
Výrazným kladem občanské poradny je rozsáhlá cílová skupina, pro kterou je služba
určena. S tím souvisí i rozsáhlá škála dotazů z různých oblastí.
Dluhová problematika je oblast, kterou s klienty řešíme nejčastěji. Toto téma se
vyskytuje ve všech našich poradnách zhruba při polovině konzultací.
Velkou měrou bylo v letošním roce
využíváno i psychologické poradenství,
které poskytujeme pouze v pondělí
ve dvorské poradně.
Samotná služba je určena lidem
v nepříznivé životní situaci, kteří nemají
dostatek informací, případně neví, jak tyto
informace získat a použít. Cílem je, aby se
klient ve své situaci zorientoval, znal své
možnosti a současně získal znalosti
a dovednosti pro řešení své situace.
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 nejvíce řešenou oblastí jsou
dluhy
 pomohli jsme zpracovat cca 35
návrhů na oddlužení
 proběhlo 1575 konzultací
 spolupracujeme se dvěma
odborným poradci
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Poradenství v občanské poradně je poskytováno bezplatně se zachováním
anonymity klienta a důrazem na jeho individualitu.
Během roku jsme se zúčastnili „Týdne vzdělávání dospělých“ na ÚP v Trutnově
ve dnech 6. - 10. 11. 2017.
K propagaci občanských poraden přispěl také benefiční koncert pořádaný naší
charitou.
K profesionalizaci naší služby patří i vzdělávání zaměstnanců. Převážná většina kurzů
se týkala oblastí, které jsou v poradnách řešeny, a to dle potřeby každého poradce.
V letošním roce jsme opět měli možnost využít manažerského vzdělávání a tím
přispět ke kvalitnější práci v týmu poradců.
S ohledem na náročnost poradenství jsme ocenili spolupráci se supervizorem
a možností individuálních supervizí. Letošní rok by také ve znamení personálních
změn a práce na sjednocení týmu.

Oblasti konzultací

Psych. por.

Soc. dávky

Pojištění

Bydlení

Finanční

Rodinné

Majetkoprávní

Pracovní

Právní a ost.

Krizové por.

Psychlologická poradna 86x
Soc. dávky 52x
Pojištění 19x
Bydlení 89x

Finanční 593x
Rodinné 240x
Majetkoprávní 141x
Pracovní 198x

Právní a ostatní 71x
Krizová 86x

11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Osobní asistence
Domácí péče
Mgr. Jana Čudejková
731 401 416
asistence@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/oa

Velkou událostí v roce 2017 pro službu Osobní asistence  Domácí péče bylo
stěhování kanceláře na novou adresu. Nově sídlíme v Erbenově ulici poblíž prodejny
OKAY. K dispozici máme účelné a důstojné zázemí pro pracovníky, kancelář pro
osobní asistentky, kancelář pro vedoucí služby a sociální pracovnici.
Nové prostory nám umožnily zařídit zácvikové místo pro osobní asistentky, které
je využíváno k praktickým ukázkám a zdokonalování dovedností potřebných při
poskytování služby. Máme k dispozici polohovatelnou postel, invalidní vozík a další
předměty, které jsou nezbytné k péči o člověka, který je dlouhodobě na lůžku.
Během roku jsme se zapojili do projektu, který pomáhá pečujícím „laickým“ osobám.
Nabízeli jsme tak radu a pomoc při náročné životní situaci, jakou je starost
o zdravotně postiženého nebo seniora.
Pečující přicházeli k nám, kde jsme jim
 nová adresa Erbenova 5523,
v zácvikovém místě mohli ukázat techniky
DKnL
péče nebo doporučit možné pomůcky
 nové auto Citigo
či potřeby, které jsou při péči nezbytné.
 vytvoření zácvikového místa
Náš projekt zahrnoval též práci v terénu,
 projekt na podporu pečujících
tedy v domácnostech, kde o někoho na
lůžku pečují. Tento způsob podpory byl
nejvyužívanější. Umožnil zkombinovat
přinesené pomůcky s běžným vybavením
domácnosti, což v praxi znamenalo
maximální využití prostředků pro poskytování dané pomoci.
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V roce 2017 jsme službu poskytovali
34 klientům ze Dvora Králové nad
Labem a jeho okolí. Dojížděli jsme
za obyvateli měst a obcí v okruhu
20 km. Celkem jsme zajistili
6 385,42 hodin přímé péče, což
představuje oproti minulému roku
nárůst o více než 300 hodin. Pomoc
a podporu jsme poskytovali dle
individuálních potřeb klientů v jejich přirozeném prostředí - v domácím prostředí, ve školských zařízeních, u lékaře, na společenských akcích a na dalších
místech, kde to bylo potřeba. A to 365 dní v roce.
Našimi klienty jsou děti a dospělí různého věku, kteří potřebují pomoc druhé osoby,
aby zvládli dělat věci, které dělají jejich vrstevníci.
Máme 4 stálé klienty, se kterými spolupracujeme více jak 65 měsíců. Mezi naše
klienty ale patřili i ti, které jsme měli možnost, z důvodů jejich velmi vážného
zdravotního stavu, doprovázet jen krátkodobě. Naše přítomnost byla součástí
komplexní péče, aby se splnilo přání klienta důstojně dožít v domácím prostředí.
V roce 2017 pokračovala spolupráce se subjekty, které se na našem území věnují
pomoci a podpoře zdravotně znevýhodněných - MěÚ DKnL, Diakonie ČCE,
Pečovatelská služba DKnL, Domov důchodců, Následná péče a další. Důležitými
partnery a spolupracovníky byli jednotliví pečující, kteří
mají odvahu, sílu a ochotu se o své blízké postarat.
Služba osobní asistence však není jen o fyzické pomoci,
o splnění objednaného úkonu dle zákona. Při setkávání
klientů a pracovníků je důležitá projevená lidskost, úcta
a respekt. Mnohdy je tato práce fyzicky i psychicky
náročná. Umožňujeme našim asistentkám vzdělávat
se v oblasti komunikace, získávání nových technik
pomoci. V rámci porad, supervizí a individuálních
konzultací je vedeme k dalšímu zkvalitňování služby
osobní asistence.
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Sociálně terapeutická dílna
Slunečnice
Mgr. Kateřina Hlaváčková
491 616 360, 731 401 417
slunecnice@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/std

Sociálně terapeutická dílna Slunečnice je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým
mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let, kteří nejsou umístitelní na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Naším cílem je vytvoření, rozvíjení a udržení jejich
individuálních schopností v oblasti pracovních dovedností a návyků v co nejširší
možné míře a popřípadě pomoc se zprostředkováním vhodného zaměstnání.
V roce 2017 pracovala dílna od jara do podzimu v rámci zahradních činností
na pozemku v Chotěborkách. Klienti si vyzkoušeli sázení brambor a měli možnost
 výrobkem roku byla mezi
sledovat, jak taková plodina roste a jak
zákazníky oblíbená bižuterie
nelehce se sklízí. Sázeli nové keře
(náramky, náušnice,
a rostliny, pečovali o zasazené stromky,
náhrdelníky).
 celkem se prodalo:
sekali trávu a sklízeli ovoce, kterého se
 307 náramků
letos neurodilo hodně. Novinkou naší
 32 náhrdelníků
zahrady jsou včelí úly a chov včel. Klienti
 41 náušnic
mohli vidět, co vše obnáší krmení, a jak ve
skutečnosti vypadají včelí plástve a
snášení medu.
Mimo těchto zahradních činností mají
možnost klienti získávat zkušenosti z dílny
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ručních a šicích prací, kuchyňské a úklidové dílny a při prodeji zboží v Tréninkovém
obchodu Slunečnice. Pro většinu našich klientů jsou tyto činnosti velkým přínosem
jak v získávání nových dovedností a návyků, tak v osamostatňování se a získávání
větší důvěry v sebe sama.
V průběhu roku se také v prostorách STD Slunečnice konalo setkání, kde byl zástupci
německé chráněné dílny Regensburger Wekstätten v Lapersdorfu představen model
zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Setkání se zúčastnili rodiče, opatrovníci
uživatelů, zástupci dalších sociálních služeb a města Dvůr Králové nad Labem.
Ze společného setkání vyplynula do budoucna snaha přenést tento systém
zaměstnávání do ČR.
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Sociálně aktivizační služba pro
rodiny s dětmi Klub Labyrint
Mgr. Marie Janečková
730 595 793
labyrint@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/labyrint

Rok 2017 byl pro Klub Labyrint rokem stráveným na kolotoči. Ačkoli se asi většině
z nás vybaví zábavní kolotoč spojený s radostným úsměvem, nutno dodat, že se
neodmyslitelně pojí i se změnami. Pojďme se proto společně poohlédnout
za okamžiky, které stojí za to si připomenout.
Začátkem roku byste službu hledali v prostorách farního úřadu a v budově bývalého
Strojtexu, kde se tísnily čtyři sociální pracovnice. Nejzásadnější změnou tedy bylo
stěhování do odpovídajících prostor.
Od začátku října působí služba na nové
 předaná potravinová pomoc
adrese Erbenova 2355, kde vzniklo nejen
pomohla minimálně 23x
zázemí pro pracovníky, ale i oddělená
v jednotlivých rodinách
konzultační místnost pro rodiny. Služba
 ve službě se vystřídalo celkem
8 sociálních pracovnic na
byla také plná očekávání, díky těhotenství
úvazek 2, 95
tří pracovnic. Logicky tudíž došlo k velké
 počet narozených dětí
personální obměně pracovního týmu,
- pracovnice 3
následnému zaučování a stmelování.
- klienti 2
Při práci s rodinami v loňském roce na celé
čáře kralovala terénní forma služby. Do
terénu – tj. přirozeného prostředí
v domácnostech, na ulici, úřadech i ško-
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lách a všude tam, kde bylo zapotřebí být společně se členy rodin, jsme vyráželi
na smluvené schůzky. Palčivým tématem pro klienty bylo udržení nebo nalezení
stabilního bydlení. Najít bydlení pro matku samoživitelku nebo třeba šestičlennou
rodinu není dnes úplně jednoduché. Zcela totiž chybí funkční koncept sociálního
bydlení.
V rámci síťování jsme se zapojili do pracovní skupiny Rodina, děti a mládež při
komunitním plánování. Dále jsme se účastnili setkání školních metodiků prevence
s pracovníky OSPOD a navázali i nový kontakt s lokálním síťařem.
Našim záměrem pro následující rok je zefektivnění komunikace a spolupráce
se školami.
Na začátku jsme mluvili o kolotoči změn, kterým si služba prošla. Čemu ovšem
zůstala věrná, je komplexní práce s rodinou. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
našim rodinám, které jsou více či méně motivované ke spolupráci a bez nichž
se služba neobejde. Stejné díky patří i dalším institucím, organizacím a městům,
které s námi spolupracují nebo nás v naší činnosti podporují a věří tomu, co děláme.
Bez nich by to totiž nešlo.
S čím tedy konkrétně rodinám pomáháme:











S rodinnými vztahy a komunikací v rodině
S bytovou situací: při udržení nebo hledání vhodného typu bydlení
azylového/městského/komerčního, komunikací s majiteli…
S péčí o děti: v oblastech trávení společného času, denního režimu,
hygieny, stravování…
S efektivním vedení domácnosti: sestavením rodinného rozpočtu,
informováním a pomoci při vyřízení možných dávek, dluhové
problematice…
Se školou: při vytváření vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy,
společnou přípravou dítěte a rodiče do školy, přípravou dítěte do školy, při
komunikaci se školami a dalšími školskými zařízeními
S jednáním a doprovodem: všude tam, kde potřeba, nejčastěji ve škole
a na úřadech
Se zaměstnáním: při sepsání životopisu, komunikací se zaměstnavateli
a úřadem práce apod.
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Centrum pro rodinu Klubko
Náhradní rodinná péče
Mgr. Šárka Tauchmanová
605 202 590, 491 616 418
klubko@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/klubko

Centrum pro rodinu Klubko je pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí.
V rámci své činnosti uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče, poskytuje pečujícím
osobám s uzavřenou dohodou výchovnou a poradenskou péči. Vyhledává fyzické
osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, vyhledává děti, kterým je třeba
zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo
osvojením v souladu se zákonem č. 359/1999.
Klubko je členem asociace Dítě a rodina a je zapojeno do kampaně Hledáme rodiče a
Právo na dětství. V oblasti vzdělávání se naši zaměstnanci pravidelně účastní setkání
doprovázejících organizací, konferencí a kolegií náhradní rodinné péče a odborného
vzdělávání. Pracovníci se rovněž účastní
pravidelných supervizí. V loňském roce
jsme aktivně spolupracovali s KHK
 v roce 2017 jsme spolupracovali
a Centrem pěstounských rodin v rámci
s 56 pěstounskými rodinami
projektu „Práce s ohroženým dítětem“
 uskutečnili jsme 25 vzdělávacích
a 6 respitních akcí
na tvorbě metodik. V roce 2017 se pod naší

zprostředkovali jsme 15
záštitou uskutečnilo 15 asistovaných
asistovaných kontaktů
kontaktů, které přispívají ke zlepšení
vztahových vazeb s biologickou rodinou
a blízkými osobami dítěte. Další činnost
Klubka byla zaměřena na oslovení
zájemců o pěstounství prostřednictvím
pořádaných akcí např. Pohádkový les,
Benefiční koncert Kamila Střihavky.
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V průběhu uplynulého roku bylo zájemcům o informace týkající se pěstounství
poskytováno poradenství především formou telefonického či osobního rozhovoru.
Vzdělávání pěstounů
V roce 2017 Centrum připravilo
Klubko pro své pěstouny nabídku
vzdělávání, která byla přizpůsobena
jejich možnostem (e-learning, školení s pozvanými lektory, četba
doporučené literatury...). V průběhu
roku se uskutečnily 3 víkendové a 22
dopoledních a odpoledních vzdělávacích akcí. Program těchto
vzdělávacích akcí byl vždy vybírán
s ohledem na aktuální potřebu a časové možnosti doprovázených rodin.
V říjnu 2017 Klubko organizovalo
vzdělávací seminář pro přechodné
pěstouny, kterého se účastnili i zájemci z ostatních doprovázejících
organizací.
Respitní péče
V loňském roce Klubko pořádalo 6 respitních akcí. Dvakrát se děti z pěstounských
rodin zúčastnily jednodenního výletu, třikrát víkendového pobytu a jednou letního
5 denního tábora.
Respitní péče byla poskytnuta v 11 případech formou finančního příspěvku na hlídání
dítěte osobou blízkou, ve 21 případech příspěvkem na tábor nebo pobytové školní
akce.
V jednom případě byla poskytnuta krátkodobá pomoc v době nemoci pěstouna
ze zákonných důvodů.
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Poděkování za spolupráci:
MMHK, KÚ KHK, OSPOD v Trutnově, Dvoře Králové n. L., Hořicích, Jičíně, Náchodě,
Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové n. L.
Odborníkům a lektorům:
MUDr. Hadašové a MUDr. Hadašovi PhD., PhDr. Ing. Nýdrlemu, Mgr. Klabanové,
Mgr. Romančákové, Mgr. Bartoňové, Mgr. Zvolánkové, Mgr. Žilkové PhD.,
Mgr. Jendekové, Mgr. Nyklové a PhDr. Vyhnálkovi.

Spolupracujícím organizacím:
OCH Trutnov Maják –
centrum náhradní rodinné
péče,
Salinger z.s. – Stopa čápa,
Centrum pěstounských
rodin z.s., Diamant,
Dětské centrum Dvůr
Králové a Centrum
náhradní rodinné péče
Domov a rodina.
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Dobrovolníci
Mgr. Kateřina Litošová
731 604 695
dobrovolnici@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/dobrovolnici

Co znamená být dobrovolníkem
Dobrovolník je člověk, který dělá něco pro druhé bez finanční odměny. Dává část
svého času, energie a schopností, aby byl užitečný lidem, kteří potřebují pomoc
a podporu. Je to člověk, který nečeká, až ho někdo vyzve, ale sám se zapojí
do prospěšné činnosti. V organizacích poskytujících sociální služby mají dobrovolníci
nezastupitelnou úlohu. Dávají klientům především najevo, že má stále o ně někdo
zájem. Svým přístupem přímo ovlivňují dobrý psychický a duševní stav klientů.
Samotnou odměnou dobrovolníka není jen dobrý pocit z prospěšné práce,
ale i získání zkušeností, které lze využít později v zaměstnání nebo při studiu v jinak
nedostupné oblasti. Odměnou pro dobrovolníka za nezištnou pomoc jsou úsměvy,
slzy dojetí a slova díků. Takto jsou dobrovolníci často odměňováni dary
nejcennějšími, dary z opravdové lásky, které nemohou být ničím nahrazeny.
V roce 2017 působili v naší charitě 4 dobrovolníci:
Marie Lišková
Alena Jírová
Irena Pečenková
Štěpánka Pečenková
Věnovali kolem 100 hodin svého času ve službě seniorům.
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Tříkrálová sbírka
Iva Rejlová
734 435 102
fundraising@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/trikralovasbirka

Již tradičně se na začátku roku v našem městě a okolních obcí konala Tříkrálová
sbírka. V roce 2017 koledníci vyrazili do ulic navečer ve čtvrtek 5. ledna. Koledování
pokračovalo až do neděle 8. ledna. Celkem bylo během čtyř dní do sbírky zapojeno
více než 100 skupinek. V roce 2017 sbírka vynesla 292 255 Kč. Z celkové částky
se v našem městě vybralo 140 105 Kč.
Poděkování patří v první řadě všem
malým i velkým koledníkům a jejich
vedoucím, kteří navštěvovali v těchto
dnech domácnosti našich spoluobčanů.
Dále pak dvorským základním školám,
které již třetím rokem pomohly při náboru
malých koledníků ve třídách prvního
stupně. Zvláště velmi dobrá spolupráce je
každoročně s vedením ZŠ Podharť.
Naše charita připravila pro malé
koledníky dárek, kterým bylo filmové
představení. Konalo se v sobotu 21. ledna
v kině Svět a sešlo se téměř na dvě stovky
koledníků. Malí diváci shlédli pohádku
Řachanda.
Výtěžek sbírky bude použit na přímou
podporu občanů Královédvorska.
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Charitní sbírka ošacení
Mgr. Lenka Mazancová
734 234 071
propagace@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/sbirka-osaceni

Charitní sbírka ošacení je mezi občany Královédvorska velmi dobře známá a nechybí
nám pravidelný přísun potřebného ošacení a bytového textilu. Přinesené věci jsou
následně tříděny. Část je odložena pro potřebné osoby, další oblečení je pak
pracovníky a klienty STD Slunečnice vypráno, vyžehleno a nabízeno k prodeji
v Tréninkovém obchodě. Věci, které nevyužijeme, jsou předány firmě Dimatex CS,
spol. s r. o. k dalšímu zpracování – za rok 2017 se jednalo o 3 420 kg textilu. Nic tak
nepřichází nazmar.
Příjem ošacení
Čisté a použitelné oblečení (také obuv, látky, bytový textil) můžete přinášet na ŘK
faru (Palackého 99) v pracovní dny. Oblečení zabalené v pytlích nebo krabicích
můžete nechávat na dolní chodbě.
Výdej ošacení
Pracovnice charitního šatníku je
k zastižení pouze tři dny v týdnu.
Prosíme o dřívější domluvu
schůzky telefonicky nebo emailem. V roce 2017 byl textil
vydán celkem 69x a to 23
osobám. Z toho 8x byli
podpořeni muži, 15x ženy a 17x
rodiny s dětmi.
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Vzdělávání pracovníků
I v roce 2017 jsme věnovali hodně úsilí, času i peněz na vzdělávání nás všech. Kromě
tradičního celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních
pracovníků podle zákona 108/2006 O sociálních službách (24 povinných hodin
vzdělávání za rok), jsme zapojili vrcholový management a střední management
do cyklu manažerského vzdělávání. Chceme se zlepšit v umění vést lidi, umět
komunikovat, umět lépe hodnotit výkony svých podřízených a též umět lépe ocenit
práci druhého.
Vzhledem k tomu, že vloni v naší organizaci došlo z mnoha důvodů k významné
obměně pracovníků, rozhodli jsme se v létě podat do výzvy 71 OPZ žádost
na vzdělávání pracovníků v přímé péči tak, abychom co nejefektivněji vyškolili
obměněné týmy. V současné chvíli víme, že naše žádost byla úspěšná. Máme tedy
na příští dva roky opět naplánované nepřeberné množství vzdělávacích aktivit.
Nezapomínáme i na vzdělávací aktivity v oblasti, která je pro charitativní zařízení
typická, tedy na vzdělávání v duchovní oblasti. Loni jsme s projektem DekaCert příliš
nepokročili, letos nás však čeká jednak opakování a jednak zaškolování nových
zaměstnanců. V minulém roce jsme se rozhodli zapojit do projektu spirituálního
posuzování našich klientů. Bude to pro nás nová výzva.

24

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Potravinová sbírka
Farní charita Dvůr Králové n. L. je členem Potravinové banky
Hradec Králové, z. s., která je součástí České federace
potravinových bank.
Důvodem, proč vznikly Potravinové banky (PB) je snaha
zabránit plýtvání potravinami na jedné straně a současně
zmírnit chudobu a hlad na straně druhé.
www.potravinovabanka.cz
Velká část potravin v PB pochází z Národní potravinové
sbírky, která je na mnoha místech republiky organizována
vždy v listopadu. www.potravinypomahaji.cz
Ve spolupráci se sociálními pracovníky ostatních organizací a institucí zajišťujeme
distribuci potravinové pomoci potřebným. Před předáním potravin se vždy
ověřuje, zda je žadatel opravdu v nouzi.
Jak můžete pomoc získat:
1) Požádat o potravinovou pomoc můžete přímo v kanceláři Farní charity. Sociální
pracovnice pro oprávněnost přidělení potravinové pomoci
musí provést sociální šetření, což znamená, že s Vámi
pohovoří ve Vaší domácnosti a udělá záznam o Vaší
sociální situaci.
2) Pokud již spolupracujete s nějakou naší sociální službou,
nebo pracovnicemi Sociálního odboru Města Dvůr Králové
n. L., můžete požádat o zprostředkování potravinového
balíčku přímo přes ně.
V současné době rozdělujeme také potraviny z projektu
FEAD II, který potrvá do září 2018.
V roce 2017 bylo podpořeno 29 žadatelů, většinou celých rodin.
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Pohádkový les
Začátek června je jako obvykle naplněný programy pro děti a rodiny. Náš pohádkový
les k nim patří již od roku 2007.
Z poměrně malé akce pořádané Nízkoprahovým zařízením Střelka za ty roky o hodně
povyrostl. Letos se na organizaci podíleli nejen pracovníci Farní charity Dvůr králové
n. L., ale také 1. roj světlušek ze střediska Zvičina, Mateřské centrum Žirafa,
ŘK farnost Dvůr Králové n. L. a jako hlavní aktéři mladí šermíři z oddílu Legenda
Aurea. Proč zrovna šermíři?
Děti, které do pohádkového lesa přišly, byly letos pážaty. Podrobily se devíti
zkouškám, v nichž musely prokázat své dovednosti, zručnost a hbitost, za což na
každém stanovišti obdržely drobný předmět. V cíli je pak čekal král, který s nimi
pohovořil o cestě lesem, a poté je pasoval na rytíře. Rozzářené děti, nyní už rytíři
a rytířky, obdržely diplom, odměnu z královského pokladu a mohly se po zásluze
občerstvit. Obohacením byly také ukázky šermu, předváděné členy Legendy Aurey
a možnost lukostřelby.
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Benefiční koncert
V úterý 5. prosince se v Hankově domě konal již IV. benefiční koncert pořádaný naší
Farní charitou.
Výtěžek akce byl určen na podporu dvou služeb, které zajišťujeme: Osobní asistence
 Domácí péče a Občanská poradna.
Vystupujícím hostem byl Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic band s vánočně
laděným programem.
Děkujeme všem štědrým sponzorům, příznivcům a podporovatelům za jejich pomoc,
dary a finanční příspěvky.
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Fundraising
Iva Rejlová
734 435 102
fundraising@charitadk.cz
www.dk.charita.cz/trikralovasbirka

V roce 2017 nás podpořili:
Poskytovatelé dotací a finančních
příspěvků:
Ministerstvo práce a soc. věcí
Královéhradecký kraj
Města a obce:
Bílá Třemešná
Cerekvice nad Bystřicí
Česká Skalice
Dolní Brusnice
Doubravice
Dubenec
Dvůr Králové nad Labem
Hajnice
Heřmanice
Horní Brusnice
Hořice
Hostinné
Janské Lázně
Jaroměř
Jasenná
Kocbeře
Kohoutov
Lanžov
Lukavec
Miletín
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Mostek
Nemojov
Nový Ples
Ostroměř
Velichovky
Vilantice
Vrchlabí Třebihošť
Vítězná
Žacléř
Firmy a individuální dárci:
Pavlína Brablcová
Pavel Koblížek
BOBY – FLEISCH, spol. s.r.o.
CARLA spol. s.r.o.
GAS-THERM - Bohumil Kubík
Chirpet s.r.o.
INECO průmyslová ekologie s.r.o.
INZAT spol. s.r.o.
JUTA a.s.
Stará lékárna s.r.o.
Stavební společnost Žižka,
spol. s.r.o.
ŠKOP klima s.r.o.
Protivitr-Invest s.r.o.
Vinotéka – nápoje Goldšmídovi
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Poděkování
ředitelky Mgr. Kateřiny Hojné
 Děkuji všem spolupracovníkům za obětavost, trpělivost a spolehlivost při
jejich každodenní práci.
 Zvláštní poděkování pak patří administrátoru farnosti P. Andrzeji
Deniziakovi, MSF, emeritnímu děkanovi naší farnosti P. Janu Czekalovi,
MSF, sestrám KMBM a farníkům při kostele sv. Jana Křtitele za duchovní
a materiální podporu.
 Děkuji všem firemním dárcům, zejména společnosti JUTA, a. s. a jmenovitě
generálnímu řediteli ing. Jiřímu Hlavatému za podporu naší organizace.
 Děkuji všem soukromým dárcům a příznivcům naší Charity, kteří nás v roce
2017 podpořili.
 Děkuji také institucím, které nás podpořily objednávkou našich výrobků
ze sociálně terapeutické dílny Slunečnice.
 Velký dík patří i všem, kteří se podíleli na Tříkrálové a Národní potravinové
sbírce, ať už jako organizátoři nebo dobrovolníci nebo jako koledníci.
 Děkuji i organizaci Junák – český skaut, středisku Zvičina, za dlouhodobou
podporu naší organizace v dobrovolnických aktivitách.
 Děkuji i těm, kteří nám pomáhají, ale chtějí zůstat nezveřejněni.

Děkuji Vám všem, kteří myslíte na potřeby lidí kolem nás. Díky Vám může naše
Charita dobře vykonávat svoji práci a efektivně využívat svůj čas.
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Záměry organizace na příští rok
V příštím roce 2018 bychom rádi rozšířili svoje působení do okolních obcí na
Královédvorsku, zejména v oblasti odborného sociálního poradenství, v činnosti
Střelky a v Osobní asistenci  Domácí péči. K tomu budeme podávat žádost
o podporu v grantovém řízení vyhlášeném MAS Královédvorsko.
V osobní asistenci chceme dále pokračovat a rozvíjet domácí péči zejména
u seniorů.
Na Chotěborkách chceme dále rozvíjet terapeutické činnosti s našimi klienty
ze Sociálně terapeutické dílny Slunečnice.
V sociálně terapeutické dílně Slunečnice plánujeme ještě větší zapojení klientů
v zahradních činnostech a sadovnictví na Chotěborkách.
V příštím roce zahajujeme velký vzdělávací projekt určený zejména pracovníkům
přímé péče. Projekt potrvá 24 měsíců. Bude zahájen v květnu 2018 a ukončen bude
v dubnu 2020. Věřím, že aktivity v něm naplánované zásadním způsobem přispějí
k profesnímu růstu nás, zaměstnanců Charity.
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