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FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L. 

Úvodní slovo 

Vážení přátelé, 

právě jste otevřeli první stránku výroční zprávy naší Charity 

za rok 2018. Čas vymezený kalendářním rokem jsme se 

i v tomto roce snažili beze zbytku využít ve prospěch našich 

klientů.  

S touto hlavní činností jde ruku v ruce i nezbytná a nikdy 

nekončící práce na profesionalizaci a zkvalitňování námi 

poskytovaných sociálních služeb. K tomu nám od května 

začaly pomáhat finanční prostředky z fondů EU, které jsme 

získali díky úspěšně podané žádosti. Tento nový vzdělávací 

projekt je rozložený do dvou let. Pod vedením zkušených 

inspektorů kvality se nám podařilo provést ve čtyřech službách audit kvality poskytovaných 

služeb a mohli jsme tak začít pracovat na úpravách stávajících metodik jednotlivých služeb. 

Z projektu jsme financovali různé druhy supervizí a všem našim odborným pracovníkům 

se dostalo kvalitnějšího a rozsáhlejšího vzdělávání.  

Jsem ráda, že i v tomto roce se nám podařilo finančně udržet všechny naše služby. K tomu 

nám pomohly dotace od státu, kraje a obcí. K finanční stabilitě významně napomohlo 

financování dvou z našich služeb z Individuálního projektu Královéhradeckého kraje, 

Tříkrálová sbírka, tržby z našeho tréninkového obchůdku Slunečnice a z pečení trdelníků. 

V neposlední řadě nám pomohly i dary od štědrých dárců. 

Myslím, že je důležité neztratit profesní dovednosti, zachovávat poslání organizace i kvalitu 

pomoci. To znamená, že nestačí jen „chodit do práce“. Charitní práce se nedá dělat bez lásky. 

Musíme ji umět dávat, ale i přijímat. Proto za velmi důležité považuji i spolupráci s farnostmi 

a všemi lidmi dobré vůle.  Společně se nám potom daří formovat takové životní hodnoty, 

které nám pomáhají být citliví k potřebám druhých. 

Závěrem děkuji všem, kteří mají bytostnou touhu pomáhat druhým a umějí naslouchat volání 

ve svém srdci. 

S úctou, Mgr. Kateřina Hojná, ředitelka 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 30. 4. 2019 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

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   

Datová schránka: fx2bsri  

 

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 
o 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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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 

Naši lidé 

Mgr. Kateřina Hojná    ředitelka 
Mgr. Kateřina Litošová  zástupkyně ředitelky 
Kateřina Veselá    administrativní pracovnice, vedoucí kanceláře  
Lucie Rumlová    administrativní pracovnice 
Ivana Simonová    administrativní pracovnice 
Gabriela Šulcová   uklízečka 
Adéla Kloudová   uklízečka 
 
Iva Rejlová    vedoucí Fundraising a PR 
Mgr. Kateřina Bernardová projektová manažerka 
Mgr. Lenka Mazancová  PR, webmaster 
Romana Kubíčková  administrativní pracovnice 
 
Bc. Petra Vališková  sociální pracovnice, metodik, vedoucí OP 
Ing. Zdeněk Bartoš   odborný poradce, technický pracovník 
Mgr. Ivana  Krajčíková  sociální pracovnice 
Bc. Monika Machatová  sociální pracovnice 
Mgr. Martina Nyklová   odborná poradkyně 
Miloslava Tyková/Vinopalová DiS. sociální pracovnice 
Ing. Bc. Hana Malinová  sociální pracovnice 
Jana Mikásková   sociální pracovnice 
 
 
Mgr. Kateřina Litošová  sociální pracovnice, vedoucí NZDM Střelka 
Bc. Jana Vébrová   pracovnice v sociálních službách 
Kateřina Stránská  pracovnice v sociálních službách  
Bc. Jana Hozová   sociální pracovnice 
Kristýna Uveričová  pracovnice v sociálních službách 
Jiří Burda   pracovník v sociálních službách 
Monika Sefraniová  pracovník v sociálních službách, šatník, trdelníky,      
    potraviny 
 
Mgr. Marie Janečková/Fingrová sociální pracovnice, vedoucí SAS Labyrint 
Hana Klvanová, DiS.  sociální pracovnice 
Bc. Marcela Zálišová/Tomášková sociální pracovnice 
Mgr. Jaroslav Šolc  sociální pracovník 
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Bc. Šimková Alena  sociální pracovnice, vedoucí NRP Klubko 
Mgr. Šárka Tauchmanová  sociální pracovnice  
Bc. Michaela Kuldová  sociální pracovnice 
Eva Pavlová, DiS.  sociální pracovnice 
Alena Rufferová    koordinátorka programů a respitních akcí 
Milan Ruffer    respitní pracovník 
Bc. Marie Jiroušová/Krétová respitní pracovnice 
Mgr. Barbora Králová  respitní pracovnice 
Aneta Bednářová  respitní pracovnice 
Adéla Tauchmanová  respitní pracovnice 
 
Mgr. Kateřina Hlaváčková  sociální pracovník, vedoucí STD 
Renata Kloudová   pracovnice v sociálních službách 
Simona Bednářová   pracovnice v sociálních službách 
Jana Šturmová     pracovnice v sociálních službách 
Miluše Michálková    pracovnice v sociálních službách 
Hana Ponikelská   pracovnice v sociálních službách  
Oldřich Špaček    technický pracovník 
 
Mgr. Jana Čudejková  sociální pracovnice, vedoucí OA 
Adéla Cicáková    pracovnice v sociálních službách 
Jaroslava Čeřovská  pracovnice v sociálních službách 
Iva Dvorská     pracovnice v sociálních službách 
Jana Jahelková    pracovnice v sociálních službách 
Lada Kudrnová    pracovnice v sociálních službách 
Martina Mazáčová  pracovnice v sociálních službách 
Hana Pojezdná    pracovnice v sociálních službách  
Veronika Šolcová  pracovnice v sociálních službách 
Renáta Pospíšilová  sociální pracovnice/pracovnice v sociálních službách 
Irena Exnarová   pracovnice v sociálních službách 
Miroslava Malinová  pracovnice v sociálních službách 
Petra Frodlová   pracovnice v sociálních službách 
Andrea Karbanová  pracovnice v sociálních službách 
Petra Poláková   pracovnice v sociálních službách 
Kristýna Rochová Fantová pracovnice v sociálních službách 
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Nízkoprahové zařízení  

pro děti a mládež Střelka 

 

 

 

 

Rok 2018 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Střelka 

Klub Střelka se v roce 2018 zaměřil zejména na preventivní témata. Proběhlo 

50 různých programů na 30 témat:  Finanční gramotnost, Počítačové dovednosti, 

Pravidla cvičení psa, Vybírání střední školy, Šikana ve škole, Kybernetická šikana, 

Šikana očima agresora, Pravidla chování ve škole, Pravidla chování ve společnosti, 

Kamarádství, Záškoláctví, Fair play, Výběr povolání, Kouření, Drogy, Holčičí témata, 

Sebeobrana, Zdravá výživa, Péče o zuby, Hygiena, Zvládání stresu, Bezpečnost na 

ulici, Zvládání vzteku, Doprava, Krizové chování v tísni, Etapy dětství a životní úkoly, 

První pomoc.  

Za rok to bylo celkem 350 programů, kterých se zúčastnilo 60 dětí a mládeže 

z Královédvorska.  

Kromě preventivních aktivit pomáhá 

NZDM svým klientům s tématy, jak trávit 

volný čas a s přípravou do školy. Otevřeno 

má ve Dvoře Králové 4x týdně a v obci 

Vítězná 1x týdně do pozdních odpoledních 

hodin. Klub v obci VítěznáKocléřov 

navštěvuje pravidelně 15 dětí mladšího 

školního věku.   

V klubu jsou zaměstnány 4 osoby se 

sociálním vzděláním. Práce je psychicky 

i fyzicky náročná, vyžaduje týmového 

Mgr. Kateřina Litošová 
731 604 695 

strelka@charitadk.cz 

 V klubu je celoročně ke 

shlédnutí výstava o 

současných inspirativních 

romských osobnostech z 

našeho prostředí.  

 8. dubna jsme slavili již 

14. Mezinárodní den Romů. 

Je to příležitost, jak poznat 

jinou kulturu a také její 

bohatství a specifika. 
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FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L. 

ducha a mladistvé myšlení. Zaměstnanec, který se v práci v klubu zaučí, získává 

důvěru klientů. Skrze tuto důvěru má možnost působit na jejich názory i chování. 

Má možnost dát přirozeně svým klientům zpětnou vazbu ohledně jejich chování. 

Pracovníci tak mají možnost zasahovat ve chvíli, kdy klienti v nejrůznějších oblastech 

nemají rovné šance spolu se svými vrstevníky. Pracovníci mohou rovněž se souhlasem 

klientů jednat s rodiči nebo dalšími osobami, např. vedoucími kroužků.  

Klub Střelka prošel úspěšně cvičným auditem. Byl oceněn zejména za to, že se věnuje 

skutečně potřebným osobám z Královédvorska, pracuje efektivně a díky pečlivě 

vedené dokumentaci je také schopen řádně vykázat svou činnost.  
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Občanské poradny 

 

 

 

 

 

Občanské poradny Farní charity Dvůr Králové nad Labem mají několik míst, kde 

poskytují své služby. Jedná se o Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Jaroměř, Vrchlabí 

a Hostinné. Celkově poskytujeme poradenství 42 hodin týdně. V podstatě stejnou 

dobu věnujeme zpracovávání návrhů na oddlužení, zápisům z poradenství, 

vzdělávání apod. 

Rok 2018 považuji za úspěšný. Podařilo se nám dohromady vytvořit tým, který 

společně roste, vzdělává se a co je neméně důležité, rád se vidí. Rozrůstáme se. V této 

chvíli náš tým tvoří 4 hlavní poradci a 3 odborní poradci, z čehož jeden poskytuje 

přímé poradenství v psychologické oblasti. Jsme velmi vděční, že máme v týmu 

právničku a ekonoma, se kterými můžeme nejasné záležitosti konzultovat, a kteří 

jsou ochotni s námi dlouhodobě spolupracovat.  

Díky změnám v týmu jsme se v roce 2018 

zaměřili na vyškolení nových pracovníků, 

aby se co nejrychleji stali plnohodnotnými 

poradci. Hlavním tématem jsou v naší 

poradně dluhové záležitosti, proto se 

převážná část školení orientovala tímto 

směrem. Jedná se o nekončící běh, neboť 

v roce 2019 dojde k dalším změnám v této 

oblasti a naším úkolem je umět s těmito 

změnami pracovat. 

Nejčastějším tématem, které tíží naše 

klienty, jsou dluhy. Jako akreditovaná 

osoba podáváme návrhy na oddlužení.  

Bc. Petra Vališková 
499 620 431, 731 598 849 

poradna@charitadk.cz  

 5 měst, ve kterých máme 

poradnu 

 42 hodin poradenství týdně 

 51 návrhů na oddlužení 

 4 hlavní poradci 

 3 odborní poradci 

 Psychologické poradenství 
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FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L. 

V loňském roce jsme jich podali celkem 51. Ve všech případech bylo oddlužení 

povoleno. Poté záleží na samotném klientovi, zda obstojí v 60-ti měsíční výzvě, 

na jejímž konci je tak lákavé osvobození od zbytku dluhu. 

Ne vždy je pro nás tato práce jednoduchá, a to nejen z hlediska znalostí. Často se při 

své práci dotýkáme etických dilemat s přihlédnutím k důvodům a historii vzniklých 

dluhů. Klademe si otázky, zda klientovi podáním návrhu na oddlužení spíše 

neublížíme nebo zda to máme být právě my, kdo návrh za klienta podá. Etická 

dilemata se týkají celé naší práce a provázejí všechny oblasti, ve kterých poskytujeme 

poradenství.  

V těchto chvílích nám velmi pomáhá skutečnost, že jsme sociální pracovnice a ne 

právníci. Tento pohled nám dovoluje někdy situaci zlidštit a jindy je důvodem 

k odmítnutí zájemce s doporučením právních služeb. Z tohoto důvodu oceňujeme 

možnost supervizí, které nám jsou díky vedení naší charity k dispozici a také že máme 

možnost dalšího vzdělávání v jiných, pro nás důležitých tématech. 

Děkujeme za důvěru, která nám byla v roce 2018 poskytnuta. 

Za celý náš tým 

Bc. Petra Vališková, vedoucí občanských poraden 
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Osobní asistence  

Domácí péče 

 

 

 

 

Při ohlédnutí za rokem 2018 ve službě Osobní asistence  Domácí péče musím 

zkonstatovat, že to byl rok příprav na nové projekty, na auditní zhodnocení naší práce 

při běžném, což znamená mnohdy velmi hektickém, pracovním nasazení.  

Připravovaným projektem byl projekt na podporu neformálních pečujících, kteří 

nejsou v péči profesionálové, ale v rámci rodiny nebo komunity se starají 

o potřebné. Tento projekt navazuje na aktivitu z minulého roku, kdy jsme 

za pečujícími přijížděli s praktickými ukázkami technik péče. Nabízeli jsme radu 

a pomoc při náročné životní situaci, jakou je starost o zdravotně postiženého nebo 

seniora.  

Velkou pozitivní změnou byla posila druhé sociální pracovnice a tří nových osobních 

asistentek. Zaškolení a zapojení do služeb 

proběhlo u nových pracovnic velice dobře, 

takže naši klienti se mohou těšit z nových 

podnětných návštěv. 

Něco ze statistiky – za každým číslem 

si představte klienta 

V roce 2018 jsme službu poskytovali 

40 klientům ze Dvora Králové nad Labem 

a jeho okolí. Dojížděli jsme za obyvateli 

měst a obcí v okruhu 20 km. Celkem jsme 

zajistili 5 923,65 hodin přímé péče. Pomoc 

a podporu jsme poskytovali dle indivi-

Mgr. Jana Čudejková 
731 401 416 

asistence@charitadk.cz 

 Získali  jsme nové auto Škoda 

Fabie, můžeme tedy být na více 

místech zároveň. 

  Označení služebních aut 

logem naší Charity 

 Počet návštěv u klientů 3532 

 Příprava projektu na podporu 

pečujících 
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duálních 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 

z toho důvodu, aby zvládli dělat věci, které dělají jejich vrstevníci.  

Služba osobní asistence je práce fyzicky i psychicky náročná. Umožňujeme našim 

pracovnicím vzdělávat se v oblasti komunikačních dovedností, získávání nových 

technik pomoci nebo absolvování seminářů s preventivním charakterem proti 

syndromu vyhoření. 
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Sociálně terapeutická dílna 

Slunečnice 

 

 

 

 

Službu Sociální terapeutické dílny Slunečnice využilo v loňském roce 19 klientů 

ze Dvora Králové a okolí. Klienti pracovali v dílně ručních a šicích prací, zahradních 

a úklidových prací a dílně kuchyňských prací.  

V tréninkovém obchodu Slunečnice se učili klienti komunikovat s lidmi, nabízet 

a prodávat zhotovené výrobky, na kterých se sami podíleli. 

Dílna se prezentovala na pravidelných 

prodejních trzích ve Dvoře Králové nad 

Labem a okolí. Nově byla služba oslovena 

elektrárnou ČEZ v Trutnově, kde v jejich 

prostorách úspěšně prezentovala svoji 

činnost. 

Pro klienty, jejich rodiče a opatrovníky byla 

ve Slunečnici uspořádána beseda 

se zástupkyní Pracovního Úřadu Trutnov na 

téma „Pracovní rehabilitace“, kde byly 

přítomným nabídnuty možnosti pro 

zaměstnávání lidí s mentálním handicapem.  

Mgr. Kateřina Hlaváčková 
491 616 360, 731 401 417 

slunecnice@charitadk.cz 

Během roku 2018 se prodalo: 
 

 32 kusů riflových tašek 

 58 levandulových polštářků 

 62 kusů obilných sáčků 

 94 kuchyňských rukavic 
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Po celý rok byly pracovnice vzdělávány v rámci porad, školení, supervizí, kolégií 

a celocharitních schůzí. V STD Slunečnice i tento rok probíhal individuální projekt 

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“. Bude ukončen k 30.6.2019. 

V roce 2018 prošla služba úspěšně inspekcí z MPSV. Probíhala po dobu tří dnů 

v běžném provozu a byla pro pracovní kolektiv velkou zkušeností. Celý tým dokázal 

velmi dobře v praxi splnit požadované směrnice a postupy. 

Pro službu a celou organizaci Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem byl tento 

výsledek pozitivní zpětnou vazbou a důkazem profesionálního přístupu k práci. 
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Sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi Klub Labyrint 

 

 

 

 

 

Klub Labyrint již 5 let podporuje rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či 

znevýhodněním a ocitly se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez podpory 

překonat. Těmito situacemi jsou například výchovné potíže u dětí, záškoláctví, hrozící 

ztráta bydlení, nízký příjem rodin spojený s obtížným uplatněním na trhu práce, 

nedostatečná péče o domácnost, komunikace s úřady a další.  

Služba je poskytována sociálními pracovníky bezplatně, ambulantní i terénní formou.  

V roce 2018 jsme se snažili zlepšit a pro-

hloubit spolupráci s dalšími organizacemi, 

které jsou pro nás důležitými partnery. 

Jednalo se především o pracovníky 

sociálně právní ochrany dětí a pedagogy ze 

základních škol. Pravidelně jsme se 

setkávali i s kolegy z dalších služeb 

působících na Královédvorsku v rámci 

komunitního plánování. Byli jsme 

aktivními aktéry na setkání se zástupci 

škol, které se uskutečnilo v listopadu. 

Rovněž jsme se účastnili tvorby brožury 

Mgr. Marie Janečková 
730 595 793 

labyrint@charitadk.cz 

 Počet kontaktů – 1458 

 Zprostředkovaná potravinová 

pomoc – 62x 

 Zprostředkovaná hygienická 

pomoc – 5x 
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pro pedagogy základních škol v našem ORP „Podpora dítěte (a jeho rodiny) 

v ohrožení/problematické situaci“.  

Uskutečnili jsme stáž i v jiné sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, kde jsme 

načerpali inspiraci pro své další působení.  

Naším cílem pro příští rok je personálně posílit tým. Rádi bychom také pořídili druhý 

služební automobil a vybavili službu novými pomůckami pro práci s rodinou, jako 

je například tablet nebo karty emocí.  

Závěrem bychom na tomto místě chtěli poděkovat za podporu, přízeň i spolupráci 

institucím, organizacím, městům, rodinám i pracovníkům, kteří vkládají důvěru 

do naší služby.  

Bludištěm putuje dobrodruh, labyrintem poutník. 

Jeden poznává svět, druhý duši. 

Jeden hledá štěstí, druhý spásu. 

Dobrodruh kráčí vstříc nepokoji, poutník rostoucímu 

klidu. 

Cesta bludištěm bere dech, cesta labyrintem vede  

ke klidnému vědomému dýchání. 

 

(Zdroj: Labyrint – cesta k vlastnímu středu,  
Uwe Wolf, Portál 2003) 
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Centrum pro rodinu Klubko 

Náhradní rodinná péče 

 

 

 

 

Centrum pro rodinu Klubko je pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní 

ochrany dětí. 

Dlouhodobě podporujeme rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči a posilujeme vazby 

dětí v jejich přirozeném prostředí. Snažíme se napomoci tomu, aby děti nemusely 

vyrůstat v ústavních zařízeních. 

V roce 2018 došlo v Klubku k personálním změnám, které stabilizovaly pracovní tým. 

Po celý rok jsme v Centru pracovali v následujícím složení. Vedoucí služby, dvě 

sociální pracovnice na plný úvazek, jedna sociální pracovnice na poloviční úvazek 

a koordinátorka respitních a vzdělávacích akcí na částečný úvazek. V oblasti 

vzdělávání jsme se pravidelně účastnili setkání doprovázejících organizací, 

konferencí a kolegií náhradní rodinné péče, 

odborného vzdělávání a pravidelných 

supervizí. V roce 2018 jsme aktivně 

spolupracovali s KHK na propagačních 

akcích, které veřejnost seznamovaly 

s problematikou náhradní rodinné péče. 

Tato propagace probíhala formou besed, 

které se uskutečnily v Hořicích a ve Dvoře 

Králové nad Labem. Formou přednášky se 

pak konala ještě v rámci Týdne vzdělávání 

dospělých v Trutnově.  

V uplynulém roce proběhla kompletní 

revize pracovních postupů, včetně auditu 

Bc. Alena Šimková 
605 292 798 

klubko.nrp@charitadk.cz 

 V roce 2018 jsme spolupracovali 

s 55 pěstounskými rodinami, 

které pečovaly o 67 dětí 

 Uskutečnili jsme 24 vzdělávacích 

akcí v rozsahu 128 hodin  

 Realizovali jsme 4 respitní akce  

 Zprostředkovali jsme 8 

asistovaných kontaktů   
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služby, který pomohl provést úpravy nevyhovujících pravidel. V loňském roce byl 

rovněž vytvořen kompletní propagační materiál, který důstojným způsobem 

reprezentuje naši činnost. Vytvořili jsme také elektronickou dokumentaci, která 

pomáhá vytvářet potřebné statistické výstupy.    

Asistovaný kontakt 

V roce 2018 se pod naší záštitou uskutečnilo 8 asistovaných kontaktů, které přispívají 

ke zlepšení vztahových vazeb s biologickou rodinou a blízkými osobami dítěte. 

Vzdělávání pěstounů 

V uplynulém roce Centrum připravilo pro své pěstouny nabídku vzdělávání, která byla 

přizpůsobena jejich možnostem (školení s pozvanými lektory, e-learning, četba 

doporučené literatury...). V průběhu roku se uskutečnily 4 víkendové a 20 dopo-

ledních a odpoledních vzdělávacích akcí. Program těchto vzdělávacích akcí byl vždy 

vybírán s ohledem na aktuální potřebu a časové možnosti doprovázených rodin. 

Vzdělávání jsme připravili v celkovém rozsahu 128 hodin.  

Respitní péče 

V loňském roce Klubko pořádalo 4 respitní akce. Dvakrát se děti z pěstounských rodin 

zúčastnily jednodenního výletu, jednou víkendového pobytu a jednou pětidenního 

letního tábora.  

Respitní péče byla dále 

poskytnuta rodinám 

formou finančního pří-

spěvku na hlídání dítěte 

osobou blízkou, příspěv-

kem na tábor, nebo 

pobytové školní akce.  
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Poděkování za spolupráci: 

KÚ KHK, OSPOD v Trutnově, Dvoře Králové n. L., Hořicích, Rychnově nad Kněžnou 

a Vrchlabí.  

Odborníkům a lektorům:  

MUDr. Hadašové a MUDr. Hadašovi PhD., PhDr. Ing. Nýdrlemu, Mgr. Klabanové, 

Mgr. Bartoňové, Mgr. Zvolánkové, Mgr. Žilkové PhD., Mgr. Jendekové, Mgr. 

Nyklové, PhDr. Mgr. Nádvorníkové, PhDr. Vyhnálkovi a Mgr. Martinu Haiclovi. 

Spolupracujícím organizacím: 

OCH Trutnov Maják – centrum náhradní rodinné péče, SVP Varianta Trutnov, 

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 

 

 

 

 

 

Dobrovolník je složené slovo a vyjadřuje člověka, který má dobrou vůli. Dobrovolník 
nemusí, ale chce. Ví, proč to dělá. Umožňuje potřebným lidem smysluplně strávit 
volný čas, pomáhá jim navrátit pocit lidské důstojnosti a společenské sounáležitosti. 
Dává část svého času, energie a schopností bez nároku na finanční náhradu 
a odměnou se mu stávají úsměvy klientů, slova díků a slzy dojetí. 
 
Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co 
může nabídnout druhým. Uvítáme pomoc ochotných dobrovolníků, kteří se nebojí 
zapojit se do prospěšných činností, a tak rozšířit profesionální péči zaměstnanců 
charity o další nadstavbové hodnoty lidského života. 
 
V roce 2018 nám pomáhali 
tři dobrovolníci, kteří 
odpracovali celkem 100 
hodin. Vážíme si toho. 
Děkujeme Vám. 

 

 

  

Romana Kubíčková 
  735 745 997 

dobrovolnici@charitadk.cz 
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Tříkrálová sbírka 

 

 

 

 

 

Již tradičně se na začátku roku v našem městě a okolních obcí konala Tříkrálová 

sbírka. Letos koledníci vyrazili do ulic navečer ve čtvrtek 4. ledna. Koledování 

pokračovalo až do neděle 7. ledna. Celkem bylo během čtyř dní do sbírky zapojeno 

116 skupinek. 

Poděkování patří v první řadě všem malým i velkým koledníkům a jejich vedoucím, 

kteří navštěvovali v mrazivých lednových 

dnech domácnosti našich spoluobčanů. 

Poděkování také patří dvorským základním 

školám, které již třetím rokem pomohly při 

náboru malých koledníků ve třídách prvního 

stupně. Zvláště velmi dobrá spolupráce je 

každoročně se ZŠ Podharť. 

Naše charita připravila pro malé koledníky 

dárek ve formě filmového představení. 

Konalo se v sobotu 13. ledna v kině Svět 

a sešlo se téměř na dvě stovky koledníků. 

Promítal se český film Špunti na vodě. 

V letošním roce sbírka vynesla rekordních 

357 310 Kč. Z celkové částky se v našem 

městě vybralo 145 704 Kč. Výtěžek bude 

použit na přímou podporu občanů 

Královédvorska.   

Iva Rejlová 
734 435 102 

fundraising@charitadk.cz 



 

 

23 

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ N. L. 

Charitní sbírka ošacení 

 

 

 

 

 

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 2018 se jednalo o 3 300 kg textilu.  

 PŘÍJEM OŠACENÍ  

Čisté a použitelné oblečení (také obuv, látky, bytový textil) můžete v pracovní dny 

přinášet na Římskokatolickou faru (Palackého 99). Oblečení zabalené v pytlích nebo 

krabicích můžete nechávat na dolní chodbě.   

VÝDEJ OŠACENÍ  

Pracovnice charitního šatníku je k zastižení každý den od 8.00 – 12.00 hod. Prosíme 

o dřívější domluvu schůzky telefonicky nebo e-mailem.  

V roce 2018 byl textil vydán osmi rodinám, deseti ženám a sedmi mužům. Někteří 

přicházeli opakovaně, celkově jsme oděvy vydali téměř šedesátkrát. 

 

 

  

Monika Sefraniová 
731 602 077 

satnik.dk@gmail.com 
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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. 

V roce 2018 bylo podpořeno 32 žadatelů, většinou celých rodin. 
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Vzdělávání pracovníků 

 
V roce 2018 jsme věnovali hodně úsilí, času i peněz na vzdělávání nás všech. 

Ke kvalitnímu vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků 

podle zákona 108/2006 o sociálních službách (24 povinných hodin vzdělávání za rok) 

nám od května začaly pomáhat finanční prostředky z úspěšně podaného projektu do 

výzvy 71 OPZ. Kromě vzdělávání nám prostředky posloužily i k provedení auditů 

sociálních služeb s následnými konzultacemi s odborníky a také k supervizím. 

Vrcholový management a střední management pokračoval v cyklu manažerského 

vzdělávání.  

Nezapomínáme i na vzdělávací aktivity v oblasti, která je pro charitativní zařízení 

typická, tedy na vzdělávání v duchovní oblasti. Loni jsme se znovu zapojili do projektu 

DekaCert, letos nás čeká jednak opakování a jednak zaškolování nových 

zaměstnanců v tomto systému. Se systémem DekaCert také propojíme spirituální 

posuzování našich klientů. Bude to pro nás nová výzva. 
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Benefiční koncert 

 
V úterý 16. října se v Hankově domě konal V. benefiční koncert pořádaný naší farní 

charitou. Výtěžek akce byl jako v roce minulém určen na podporu dvou služeb, které 

zajišťujeme: Osobní asistence  Domácí péče a Občanská poradna. 

Vystupujícím hostem byl známý český houslový virtuos Václav Hudeček & Barocco 

sempre giovane z Pardubic. 

Děkujeme všem štědrým sponzorům, příznivcům a podporovatelům za jejich pomoc, 

dary a finanční příspěvky.  
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Fundraising 

 

 

 

 

V roce 2018 nás podpořili: 

Poskytovatelé dotací a finančních 
příspěvků: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Královéhradecký kraj 

 
Města a obce: 

Borovnička 
Bílá Třemešná 
Cerekvice nad Bystřicí 
Černilov 
Česká Skalice 
Dolní Brusnice 
Doubravice  
Dvůr Králové nad Labem 
Hajnice 
Heřmanice 
Horní Brusnice 
Horní Maršov 
Hořice 
Hostinné 
Jaroměř 
Jasenná 
Kocbeře 
Kohoutov 
Kunčice nad Labem 
Lánov 
Lanžov 
Miletín 
Mostek  

Nemojov 
Ostroměř 
Trotina 
Třebihošť 
Úpice 
Vilantice 
Velichovky 
Vrchlabí 
Vítězná 

 
Firmy a individuální dárci:  

ThMgr. Andrzej Deniziak 
Pavlína Brablcová 
ANOAR PRAGUE, spol. s r.o. 
BOBY – FLEISCH, 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. 
Nadace J&T 
Protivitr-Invest s.r.o. 
Stará lékárna s.r.o. 

        Stavební společnost Žižka, spol. s r.o. 
        Vinotéka – nápoje Goldšmídovi 

Škop Klima s.r.o. 
        Veteran Car Club Dvůr Králové n/L 
      

 

Iva Rejlová 
734 435 102 

fundraising@charitadk.cz 
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Ekonomika 
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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, za podporu naší 

organizace. 

 Děkuji všem soukromým dárcům a příznivcům naší Charity, kteří nás v roce 

2018 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, v roce 2019, bychom rádi zahájili schválený projekt Pečující osoby, 

který jsme podali prostřednictvím MAS Královédvorsko. Projekt bude působit 

i v okolních obcích na Královédvorsku, zejména v oblasti podpory pečujících osob 

a domácí péče.   

Rádi bychom obnovili materiální a technické vybavení naší Střelky. K tomu nám 

poslouží prostředky získané z IROP prostřednictvím MAS Královédvorsko. 

V osobní asistenci chceme dále pokračovat a zlepšovat domácí péči zejména 

u seniorů.  

Na Chotěborkách chceme i nadále rozvíjet zahradní terapeutické činnosti s našimi 

klienty ze Sociálně terapeutické dílny Slunečnice. 

V sociálně terapeutické dílně Slunečnice plánujeme otevřít další z dílen, tentokrát 

dílnu dřevařskou, kde očekáváme ještě větší zájem klientů o tyto činnosti. 
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