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Vážení a milí příznivci, 
 

následné stránky Vám přinášíme jako obraz života 
 Farní charity Náchod v roce 2014, který je jako mozaika složený 
z věcných informací a souvisejících střípků činnosti našich     
odborných nestátních zdravotnických a sociálních zařízení  
včetně návazných a souvisejících aktivit. 

Jsem potěšen z Vaší přízně a vážím si Vaší podpory 
v modlitbě i jakékoliv jiné subvence v hmotné formě. Děkuji  
za spolupráci vedoucí k rozvoji naší organizace a za pomoc  
při dosahování stanovených cílů pro uskutečňování našeho 
poslání. 

                                              

                                                   S úctou za Farní charitu Náchod 

                                                   Ing. Bc. Jan Čada 
                                                         ředitel, statutární zástupce 

             

 

 

Vita non est vivere sed valere vita est. 
Život je víc než být naživu. 
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Základní údaje 

Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod 
GPS: 50.4142122°N, 16.1619100°E   IČ: 46524282 
Tel.: 491 433 499, 777 699 399, 777 699 399 
E-mail: charita.nachod@mybox.cz 
www.charitanachod.cz, http: //nachod.charita.cz 
číslo účtu: 275 416 363 / 0300     

     Ředitel organizace, statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Čada 

Přehled poskytovaných služeb  
a vedoucích pracovníků Farní charity Náchod: 

• Ošetřovatelská služba:   Charitní ošetřovatelská služba Náchod 
                                        Vrchní sestra: Václava Němcová 

• Pečovatelská služba:      Charitní pečovatelská služba Náchod 
                                        Vedoucí střediska: Václava Němcová 

• Půjčovna pomůcek:        Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 
Zodpovědný pracovník:   Marie Malinová 

• Azylový dům:                  SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
                                        Vedoucí střediska: Ing. Bc. Radka Holubová 

• Dům na půl cesty:          Dům na půli cesty – Náchod 
                                        Vedoucí střediska: Věra Voborníková 

     Farní charita Náchod je nestátní nezisková organizace a je součástí sítě 
Diecézní katolické charity Hradec Králové, současně tak i Charity ČR. 
Hlavní činností Charity České republiky je pomoc potřebným na území ČR  
/v oblasti zdravotní a sociální péče/, tato organizace se též podílí  
na humanitární pomoci do zahraničí. 

Poslání organizace: 
     Posláním organizace je pomáhat lidem, kteří se ocitli v  těžké životní situaci, 

nebo jsou jí nějakým způsobem ohroženi, 
 a  to na základě respektování jejich individuálních potřeb. 
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Organizační struktura a členění organizace: 
 

Biskupství královéhradecké – zřizovatel 

Diecézní katolická charita Hradec Králové 
 

Vedení Farní charity Náchod  
Statutární zástupce – ředitel 

Administrativní pracovník 

Externí supervizor, externí odborníci 

Externí auditor, externí účetní 

Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

Vrchní sestra  

Odborní pracovníci  

Ostatní pracovníci (studenti, praktikanti) 

Charitní pečovatelská služba Náchod 

Vedoucí zařízení  

Odborní pracovníci 

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 

Zodpovědný pracovník 

Dům na půli cesty - Náchod 

Vedoucí zařízení 

Odborní pracovníci  

 Návazná spolupráce 

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod  

Vedoucí zařízení 

Odborní pracovníci  

 Návazná spolupráce 

Individuální aktivity organizace 

Spolupracovníci a příznivci organizace 

Evidenční počet zaměstnanců:      34 
Přepočtený počet prac.  úvazků:    33,90 
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  Zpráva o hospodaření za rok 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Výrok auditora: 
 

      Na základě použitých auditorských metod jsem nezjistil žádnou skutečnost, 
která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly vedeny v souladu s platnými zákony  
a čerpání finančních prostředků jsou v souladu s projektovými smlouvami a pravidly 
programu. Podle mého názoru i účetní závěrka zobrazuje ve všech významných 
ohledech majetek, závazky a vlastní jmění účetní jednotky Farní charita Náchod  
k 31. 12. 2014, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2014 v souladu  
se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 

 
V Hejtmánkovicích  19. června  2015 

Auditorské ověření jsem provedl jako nezávislý  
auditor zapsaný v Komoře auditorů ČR 
dne 10. 7. 1996 pod pořadovým číslem  1608.  
Ing. Jiří Huml, Hejtmánkovice 4, 550 01  

Spotřeba materiálu a energie   3 174 711,61 Kč 
Náklady na služby  1 628 809,56 Kč 
Mzdové náklady  11 761 357,00 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění  4 221 254,00 Kč 
Ostatní náklady    518 175,48 Kč 
Odpisy  503 408,00 Kč 
Náklady celkem  21 807 715,65 Kč 

 
          z toho na správu organizace  187 010,77 Kč 
Tržby za služby  1 118 797,00 Kč 
Tržby od zdravotních pojišťoven  13 398 873,55 Kč 
Dotace ESF  4 176 000,00 Kč 
Dotace kraj  0,00 Kč 
Dotace obec  700 000,00 Kč 
Dotace ministerstva  2 454 000,00 Kč 
Tříkrálová sbírka  330 491,00 Kč 
Dary  161 230,66 Kč 
Ostatní výnosy  992 372,51 Kč 
Výnosy celkem  23 331 764,72 Kč 
Daň z příjmu   260 120,00 Kč 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
PO ZDANĚNÍ 

   
1 263 929,07 Kč 

Celkem investiční výdaje   0,00 Kč 
Celkem investiční zdroje   0,00 Kč 
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Sociálně právní ochrana dětí 

Sociální zařízení SV. ANNA Domov pro matky s  dětmi Náchod má Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje uděleno pověření k  výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí v rozsahu: 
 

• Vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje 
• Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů 

souvisejících s péčí o dítě 
• Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy 

a předcházení jejich vzniku podle § 31 a § 32 
• Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství 

při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené 
• Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, 

sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu. 
 

Pracovníci monitorují plnění rodičovských povinností plynoucích z rodičovské 
odpovědnosti, a to i ve smyslu případných omezení nebo porušení práv dítěte, 
např. zda na dětech nebyl spáchán trestný čin ohrožující jejich zdraví a lidskou 
důstojnost. V případě individuálně-specifických záležitostí jsou tyto řešeny 
v úzké spolupráci se specializovanými externími odborníky. 

 
Kromě výše uvedených skutečností je cílem projektu vytvářet předpoklady 
pro vzdělávací, zájmovou, sportovní a kulturní činnost dětí včetně celkového 
působení směřujícího k obnovení narušených funkcí rodiny za stávající pomoci 
při uplatňování práv a nároků dítěte. 

 
Pracovníci projektu se aktivně věnují jednotlivým uživatelům zařízení, matkám 
i jejich dětem, a to především při řešení aktuálních situací a případných 
nedostatků v rámci péče a výchovy dětí, např. situacím, kdy děti zanedbávají 
školní docházku, požívají alkohol nebo jiné návykové látky, živí se prostitucí, 
opakovaně páchají přestupky nebo spáchaly trestný čin. 

Místo výkonu sociálně-právní ochrany je SV. ANNA  Domov pro matky s dětmi  Náchod, 
Borská 616/621, 54701 Náchod.  
Pracovníci vykonávající SPOD v roce 2014 : Ing. Bc. Radka Holubová,  
Bc. Hana Hrabčuková, Bc. Kateřina Cejzlarová, Markéta Lašťovičková Dis., 
Alena Michelová, Jitka Doležalová, Michaela Ivančicová, Diana Lavičková. 
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SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
 

         SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod poskytuje pomoc a podporu 
zletilým těhotným ženám a zletilým matkám s dětmi (děti do 18 let) v nepříznivé 
sociální situaci, která souvisí se ztrátou bydlení a tuto situaci nejsou schopny 
řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Cílem zařízení je taková 
podpora a pomoc, která směřuje k rozvoji schopností a dovedností  
uživatelů, snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem  
života uživatelů a především směřující k samostatnému životu uživatele tak, 
aby i nadále zůstával součástí společnosti a přirozené vztahové sítě a mohl žít 
běžným způsobem - nebyl závislý na poskytování soc. služeb a dokázal řešit 
svoji situaci vlastními silami. Uživatel sociální služby v daném zařízení  
má právo podat své podněty stížnosti. 

    

   Poskytujeme tyto formy pomoci 

• Dočasné ubytování 

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a pomoc při obstarávání osobních záležitostí 

• Základní sociální poradenství 
 
Provoz zařízení je celoroční, nepřetržitý, zajištění 24 hodinovou službou. 
Kapacita je 72 lůžek (22 lůžek pro matky, 50 míst pro děti). Služba uživateli je zpravidla 
poskytována nejdéle po dobu jednoho roku. V roce 2014 byla sociální služba poskytnuta 
celkem 149 uživatelům, z toho 50ti   matkám, 99ti dětem. 

 

Kontakt: 
SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
Borská 616/621, 547 01 Náchod 
Tel.: 491 427 746 
E-mail:charita.nachod@mybox.cz 
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

 



 

Výroční zpráva 2014                                                                                                            

 

 

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
 

 
       Součástí podpory a pomoci jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, mezi něž lze zařadit například pomoc ve výchově a péči dětí, pomoc  
ve finančním  hospodaření a vedení domácnosti, zprostředkování návazných 
zdrojů a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, základní materiální 
zajištění, podpora při rozvíjení vlastních možností a schopností uživatele  
vč. realizace volnočasových aktivit a kulturně sportovních akcí.  
        Tato sociální služba je založena na principu respektování lidských práv  
a svobod - především vůle, důstojnosti a cti uživatele, na individuálním přístupu  
a aktivní spolupráci s uživatelem, spolehlivosti a flexibilitě.  
 

Z dopisu: 
 

  „První dny v azylovém domě, smutek ze samoty a strach, jak to sama zvládnu. 
Po týdnu poznání jsem přišla na to, že ochota a zájem všech v kanceláři mi dala sílu  
a tím jsem přišla na to, že s jejich pomocí a laskavostí to zvládnu. Co by se mělo zlepšit: 
Podle mne je to tady v nejlepším pořádku. A to proto, že to tady funguje jak doma, uklízí 
se tady, ale pro mne je to tady lepší než doma. Mám tady klid. Paní v kanceláři,  
která mne vyslechne, když mám problém. A pomůžou, což můj přítel ne. A za to jim patří 
velký dík.“                   
               L.V.    
 

 

 

 

 

 

 

V rámci zařízení se uskutečnila v roce 2014 různá setkání pracovníků  
a uživatelů, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity - Karneval, Sportovní 

odpoledne, Společné grilování, Mikuláš, Vánočnění na charitě - setkání 
pracovníků a uživatelů s kulturním programem, Vánoční schůzka matek, 

Adventní setkání pracovníků. 
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

 

Jste nemocní? 
Onemocněl někdo z vašich blízkých? 

Dáváte přednost domovu před nemocnicí? 

Doporučil Vám lékař domácí péči? 
 

      Cílem Charitní ošetřovatelské služby /CHOS/ je poskytovat odbornou 
zdravotní péči pacientům s  akutním nebo chronickým onemocněním  
včetně domácí hospicové péče a to v domácím prostředí pacienta s respektem 
k jeho jedinečnosti a důstojnosti v každé životní situaci. 

Domácí hospicová péče 
Domácí hospicová péče je služba pro onkologicky nemocné pacienty v jejich 
domácím prostředí, o které se starají odborně vyškolené zdravotní sestry. 
Spolupracujeme s praktickými lékaři, s odbornými lékaři, sociálním 
pracovníkem, psychologem, duchovním a s rodinou nemocného.  
 

Charitní ošetřovatelská služba Náchod, vykonávající ošetřovatelskou  
a hospicovou péči, je dostupná 24 hodin, včetně víkendů a svátků.  
 
Poskytujeme 

• Celková péče o onkologicky  
a dlouhodobě nemocné 

• Prevence a léčba proleženin 
• Převazy ran, defekty kůže, 

bércových vředů 
• Odběry biologického materiálu 
• Měření krevního tlaku, pulsu 
• Rehabilitace a pohybová léčba 
• Aplikace inzulínu, injekcí  

a infuzní terapie 
• Cílená kontrola stavu 

pacienta  
• Příprava a podání léků 

 
Počet návštěv v r. 2014: 53 855 
Počet klientů   v r. 2014:      930 
 
Kontakt:  
Charitní ošetřovatelská služba Náchod 
Denisovo nábřeží 665, 547 01  Náchod 
Tel.: 491 424 166, 603 831 064 
E-mail:charita.na@worldonline.cz 
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

Napsali o nás v tisku: 
 

„Mé poděkování patří všem sestřičkám z Charity Náchod,  
které mi s velkou péčí a ochotou pomáhaly v posledních dnech života  
mého manžela, pana M. H. Jejich pomoci si velice cením. Velké díky“. 

 

                                            E. H. 

„Děkuji Náchodské oblastní charitě – hospicové péči  
a všem sestřičkám za vzornou a obětavou péči o mého manžela,  
                               pana P. K. z Jaroměře.“  
               

                    Manželka 

„Velice ráda bych touto cestou poděkovala  
sestřičkám z náchodské Ošetřovatelské charitní služby za profesionální  

přístup a vzornou péči, kterou prokazovaly mému vážně nemocnému manželovi  
v posledních dnech jeho života. Také bych chtěla popřát  

všem sestřičkám z charity hodně zdraví, optimismu a síly ke zdolávání  
tak nelehkého povolání“. 

 

                                                                                          S úctou Z. D. s rodinou 

Z dopisu: 
 

  Vážení zaměstnanci Charity Náchod, děkujeme všem sestrám, 
 které dlouhodobě pečovaly o zdravotní stav našeho zemřelého manžela  
a tatínka pana F. K. Svou obětavostí a příkladnou péčí mu zpříjemnily poslední 
dny jeho života, a za to jim všem patří upřímné – děkujeme.“ 
 

                                                                   A. K. – manželka, Věra, Hana, Petr – děti 

Působnost: 
Babí, Bakov, Bohuslavice nad Metují, Borová, Černčice, Česká Čermná, Česká 
Skalice, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Dolsko, Doubravice, Hronov, 
Velká Jesenice, Jizbice, Jestřebí, Kleny, Komárov, Kramolna, Křižanov, Lhotky, 
Libchyně, Lhota u Nahořan, Lipí, Malé Poříčí, Mezilesí, Mezilečí, Miskolezy, 
Nahořany, Náchod, Nové Město nad Met., Nový Hrádek, Pavlišov, Provodov, 
Přibyslav, Rokytník, Rýzmburk, Řešetova Lhota, Sendraž, Slavětín, Spy, 
Slatina nad Úpou, Starkoč, Studnice, Šonov, Velké Poříčí, Velký Třebešov, 
Veselice, Vrchoviny, Vestec, Vršovka, Vysokov, Zájezd, Zákraví, Zblov, Žďárky, 
Žernov. 
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Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 

 

   Cílovou skupinou jsou občané, kteří se v důsledku onemocnění nebo úrazu 
stali závislými na kompenzačních pomůckách. Krátkodobé i dlouhodobé 
zapůjčení pomůcek je určeno pro usnadnění manipulace s nemocnými 
osobami a s osobami se zdravotním postižením.  
 

Pomůcky usnadňují pohyb pacientům, rozšiřují možnosti rehabilitace  
a především usnadňují rodinám a pečujícímu personálu nelehkou práci  
s imobilním člověkem.  
 
Pomůcky k zapůjčení: 

• Antidekubitní matrace 
• Polohovací elektrické a mechanické 

postele 
• Invalidní vozíky, toaletní křesla 

a různá chodítka 
• Oxygenátory 
• Biolampy a další kompenzační 

pomůcky dle dohody a potřeby 
 

Služba je hrazena  klientem  podle aktuálního ceníku. 
V Charitní půjčovně zdravotních pomůcek si v roce 2014 vypůjčilo kompenzační 
pomůcky celkem 295 klientů.  
 

Půjčovna je otevřena:  Po – Čt: 7,00 – 9,00 hod., 13,00 – 15,00 hod. 
                                             Pá 7,00 – 9,00 hod.                                     
Kontakt: 
Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 
Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod 
Tel.: 491 424 166, 603 831 064 
E-mail: charita.na@worldonline.cz 
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 

 
                               

 

 

Charitní  

 

 

Fotodokumentace CHOS 
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Charitní pečovatelská služba Náchod 

      Charitní pečovatelská služba /CHPS/ má za úkol zajišťovat pomoc 
uživatelům a podporovat jednotlivce co nejdéle zachovat dosavadní způsob  
a kvalitu života v jejich domácím prostředí. Vést seniory, chronicky nemocné  
a lidi se zdravotním postižením k samostatnosti a soběstačnosti. 
 
Nabízíme: 

• Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 
• Pomoc při osobní hygieně 
• Pomoc při přípravě a podávání stravy, zajištění /rozvoz/ obědů 
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 
Služba je poskytována v pracovních dnech od 7 hod. do 15 hod. 
 
Data roku 2014:  
Počet návštěv 5 765 a počet uživatelů 35. 
 

Kontakt: 
Charitní pečovatelská služba 
Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod 
Tel.: 491 424 166, 603 831 064 
E-mail: charita.na@worldonline.cz 
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz  
 
    Fotodokumentace: archiv CHPS, CHOS 
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Dům na půli cesty – Náchod 

 
       Dům na půli cesty Náchod zajišťuje pomoc mladým dospělým lidem, ženám  

i mužům ve věku 18-26 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální  situaci. 
Uvedené sociální zařízení poskytováním profesionální sociální služby usiluje o 
pozitivní změnu života uživatelů a podporuje jejich zapojení se do dění  
ve společnosti. Cílovou skupinou jsou mladí lidé, kteří po dosažení zletilosti 
opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které 
jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby  
po odchodu z nefunkční rodiny nebo ulice. 

  Již 13 let zajišťujeme podporu výše uvedeným osobám v nepříznivé sociální  
situaci bez ohledu na národnost a náboženství, při dodržování lidských práva 
svobod, a to zajištěním bezpečné a odborné sociální služby. 

  Pobyt v zařízení lze využít zpravidla nejdéle po dobu 1 roku. 
 

   
 

  Poskytujeme tyto formy pomoci 
 

• Poskytování ubytování 
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
• Sociálně terapeutické činnosti 
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání 
osobních záležitostí 

 
Provoz zařízení je nepřetržitý.  
Maximální kapacita je 11 uživatelů. 
 
 V roce 2014 využilo službu: 
 38 osob, z toho 6 žen a 32 mužů. 

Kontakt: 
Mlýnská 189, 547 01 Náchod 
Tel.: 491 423 710, 777 344 733 
E-mail: charita.nachod@mybox.cz  
www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 
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Dům na půli cesty – Náchod 

 
     Zařízení Dům na půli cesty - Náchod poskytuje plnohodnotnou sociální 
službu včetně rozsahově a kvalitativně odpovídajícího zázemí s návazností  
na vhodná dispoziční řešení ve vztahu k druhu sociální služby a metodám 
sociální práce.  Během roku probíhal trvalý růst a profesionalizace pracovníků 
za pomoci oborných kurzů a supervizí, taktéž aktivně probíhala podpora  
a rozšíření aktivit v rámci spolupráce s návaznými zdroji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uskutečnily se také kulturní, vzdělávací, sportovní akce. 
V rámci sociálně – terapeutických činností se uskutečnila akce malování  

na kameny, promítání filmů s resocializační tématikou, poznávací pěší výlet  
na Náchodský zámek, pečení mazanců a vánoček, soutěž o nejlepší štrůdl, 
výuka angličtiny a španělštiny pro začátečníky, předvánoční vázání věnců  

a Vánočnění. 
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Tříkrálová sbírka 
 

      Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky 
koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé 
místní charity. V roce 2000 uspořádali poprvé dobročinnou sbírku spojenou 
s tradičním koledováním v olomoucké arcidiecézi. Na základě zkušeností 
s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, se o rok později 
Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé České republiky. 

 
      Tříkrálová sbírka je nyní největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi,  
že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji mohli v roce 2014 
zorganizovat již počtrnácté. 

      Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, 
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu  

sbírky je každoročně určena také  
na humanitární pomoc do zahraničí. 
 
 
Za celou oblast, která spadá v rámci 
této sbírky pod Farní charitu Náchod,  
se podařila vybrat částka: 709 866 Kč 

Počet skupinek tří králů 
za naší oblast: 157 
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Vybraná částka se v roce 2014 rozdělila na: 

° 330 491 Kč na podporu provozu sociálních zařízení 
 Farní charity Náchod 

° 140 151 Kč na přímou podporu v jednotlivých oblastech 
 konání sbírky 

° 239 224 Kč na humanitární a charitní díla včetně ostatních aktivit 
v ČR a v zahraničí 

    

Děkujeme všem za pomoc  
při organizaci sbírky, dobrovolníkům,  
oblastním koordinátorům, 
dětem a dospělým z celé naší 
spádové oblasti a též všem štědrým 
dárcům, kteří přispěli do tříkrálových 
pokladniček v oblastech: 

Náchoda, Hronova, Broumova, České 
Skalice, Hořiček, Nového Hrádku, 
České Čermné, Police nad Metují, 
Teplice nad Metují, Stárkova, 
Vernéřovic, Meziměstí, Velkého Poříčí, Machova, Bezděkova nad Metují, Suchého 
Dolu, Vysokova, Jizbice a dalších. 

 

V rámci Tříkrálové sbírky proběhl 
„Tříkrálový koncert“  v kostele   

Sv. Vavřince v Náchodě.  
Děkujeme všem členům Polyfonního 
sdružení z Nového Města nad Met. 

 „Tříkrálové bruslení“ 11. 1. 2014          
setkání pro koledníky a příznivce 
organizace na Zimním stadionu 

v Náchodě 

 

 

 

 

 

Předání daru TS v Jizbici 1 Předání Tříkrálového daru v Jizbici 
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Naše historie 
 

Farní charita Náchod /FCH/ 
byla založena  v roce  1992   
PhMr. Libuší Kašparovou.  
V tomto roce byla také zahájena první 
profesní činnost – dnešní Charitní 
ošetřovatelská a pečovatelská 
služba.  

       V roce 2000 byl jmenován novým 
ředitelem Farní charity Náchod Jan Čada. Na FCH Náchod byl převeden 
spolkem sv. Vavřince objekt v Mlýnské ulici čp. 189, který se stal následně 
sídlem organizace a místem pro sociální zařízení Dům na půli cesty - Náchod. 

V roce 2001 byla dokončena celková studie potřebnosti  předpokládané 
rekonstrukce, přičemž koncem uvedeného roku začaly první stavební práce  
a  celková rekonstrukce střechy. 

V roce 2002 byla zahájena hlavní část rekonstrukce darovaného domu. 
K desátému výročí vzniku organizace se v prosinci téhož roku podařilo dokončit 
první stavební kapitolu a zahájit tak v  částečném rozsahu provoz sociálního 
projektu v  rámci Královéhradeckého kraje s názvem Dům na půli cesty - 
Náchod.  

Na základě rozsáhlé analýzy a následně úspěšného výběrového řízení  
se v pololetí roku 2003 zrodil další projekt – azylový dům SV. ANNA Domov 
pro matky s dětmi Náchod. 
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Naše historie 
 

V roce 2004 - 2005 proběhlo dokončení prioritních stavebních úprav v zařízení 
Dům na půli cesty - Náchod včetně zprovoznění bezbariérového přístupu  
- zajištění výtahu pro celý objekt. V objektu SV. ANNA Domov pro matky 
s dětmi Náchod byla následně zahájena celková rekonstrukce dvorního areálu  
- zahrady pro volný čas uživatelů. Současně probíhala obnova vnitřního 
technického a nábytkového vybavení střediska. V zařízení Charitní 
ošetřovatelské a Charitní pečovatelské služby byla provedena oprava vnitřních 
prostorů a uskutečnila se modernizace materiálového vybavení.  

V letech 2006 - 2012 se rozšiřovala technická, profesní a materiální 
vybavenost středisek. Byly dokončeny kamerové systémy pro zvýšení 
bezpečnosti uživatelů a ochrany zařízení. Současně proběhly stavební opravy 
sklepních prostor a opravy terénních přechodů areálu SV. ANNA Domov  
pro matky s dětmi Náchod. Ve středisku Dům na půli cesty - Náchod  
byl zprovozněn návazný prostor objektu a dokončeny opravy povrchů dvorní 
části. Charitní ošetřovatelská služba Náchod a Charitní pečovatelská služba  
Náchod rozšířila své působení vč. profesního zázemí a souvisejícího  vybavení, 
jako např. zajištění obnovy vozového parku a technického zázemí. 
 
V roce 2013 zahájila činnost Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod.  

 
V roce 2014 v zařízení SV. ANNA Domov 
pro matky s dětmi Náchod byla dokončena 
příprava bezbariérového přístupu, který byl 
financován také z prostředků Tříkrálové sbírky.  
V zařízení Dům na půli cesty - Náchod  
se uskutečnil záměr podporující prevenci 
kriminality v podobě úpravy vnitřních interiérů  
k volnočasovým aktivitám. Na obnově stávajících 
interiérů se podíleli i uživatelé, kteří v rámci 
pracovních terapií vymalovali a uklidili dané 
prostory. Ve středisku Charitní ošetřovatelská 
služba a pečovatelská služba Náchod 
byly rozšířeny prostory pro personál vč. průběžné  

            obnovy vybavení a technického zařízení. 
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Farní charita Náchod 

Mlýnská 189, 547 01 Náchod 

Tel.: 491 433 499 

E-mail: charita.nachod@mybox.cz 

Web:www.charitanachod.cz 

http://nachod.charita.cz/ 
 


