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Vážení a milí příznivci naší organizace, 

 

  v oceánu skutečných lidských příběhů a přílivů administrativních 

požadavků jsme šťastně překonali hranici dalšího roku,  

ze kterého vám tímto přinášíme poselství písmem a obrazem,  

a které směřuje dle kurzu určeného majákem charitního poslání.  

  Jsem velmi potěšen vaší přízní, podporou a modlitbou, jež nám 

pomáhají naplňovat stanovené plány, úkoly a cíle a jenž přináší 

svěží vítr do našich plachet. Děkuji tímto za aktivní přístup 

pracovníkům a za spolupráci vám všem, kteří se na životě  

Farní charity Náchod jakkoliv podílíte. 

 

za Farní charitu Náchod 
 

            Ing. Bc. Jan Čada 

 ředitel, statutární zástupce 

 

 

 

 

 

 

„Být bez domova neznamená pouze nemít fyzický dům z cihel,  

ale znamená to také být odmítaný, nechtěný, nemilovaný.“ 

Matka Tereza 
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Základní údaje 

Farní charita Náchod je nestátní nezisková organizace a je součástí sítě 

Diecézní katolické charity Hradec Králové a současně i Charity ČR.   

Charita České republiky nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí  

a provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb a funguje  

jako sdružení více než 300 charit. Při své práci vychází z křesťanských 

hodnot a principů. 
 

Vedení organizace: 

Ředitel, statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Čada 
 

Poskytované sociální a zdravotní služby: 

 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 

                                          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, IČ: 46524282  
Mlýnská 189, 547 01 Náchod,  GPS 50.4142122°N, 16.1619100°E 
E-mail: charita.nachod@mybox.cz, číslo účtu: 275 416 363 / 0300 

www.charitanachod.cz, http://nachod.charita.cz 
Tel. kontakty:   491 433 499 
ředitel organizace:  777 699 399  
hospodářský pracovník:    776 477 399 
administrativní pracovník: 776 339 339 
 
 

http://www.charitanachod.cz/
http://nachod.charita.cz/
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Organizační struktura a členění organizace 

 

Biskupství královehradecké, zřizovatel 

Diecézní katolická charita Hradec Králové  

      

     Farní charita Náchod 

               

 

 

  

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová  
 

Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

Vrchní sestra, odborní a jiní prac. (praktikanti, studenti) 

Charitní pečovatelská služba Náchod 
Vedoucí zařízení, odborní pracovníci 

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 

Zodpovědný pracovník 

Vedení organizace 
Statutár. zást, ředitel, zást. řed. 

Evidenční počet zaměstnanců:    36,81 

Přepočtený počet prac. úvazků:  35,07 

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi 

Vedoucí zařízení, odborní pracovníci, návazná spolupráce 

Dům na půli cesty - Náchod 

Vedoucí zařízení, odborní pracovníci, návazná spolupráce 

Ostatní činnosti a individuální aktivity organizace 

Spolupracovníci a příznivci organizace 

Administrativ. a hospodář. prac.  
Externí účetní, exter. supervizor 
Externí aditor, externí odborníci 
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         Přehled hospodaření za rok 2015 

Spotřeba materiálu a energie   3 786 427,15 

Náklady na služby 
 

  2 016 983,44 

Mzdové náklady 
 

  12 194 035,00 

Sociální a zdravotní pojištění   4 099 233,00 

Ostatní náklady 
 

  1 011 148,39 

Odpisy 
  

  603 186,00 

Náklady celkem: 
 

  23 711 012,98 

Z toho na správu organizace 
 

386 073,26 

Tržby za služby 
 

  1 102 227,00 

Tržby od zdravotních pojišťoven 13 843 181,70 

Dotace ESF 
 

  5 178 296,00 

Dotace kraj 
 

  0 

Dotace ministerstva 
 

  1 937 000,00 

Dotace město Náchod   750 000,00 

Tříkrálová sbírka 
 

  403 562,00 

Dary 
  

  567 525,24 

Ostatní výnosy  
 

  696 017,62 

Výnosy celkem 
 

  24 477 809,56 

Daň z příjmu 
 

  129 180,00 

Hospodářský výsledek po zdanění 637 616,58 
 

Celkem investiční výdaje   589 441,00 
Celkem investiční zdroje   589 441,00 

 

Výrok auditora k čerpání finančních prostředků 

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 není v souladu s projektovými smlouvami a pravidly 

programů. Podle mého názoru i účetní závěrka zobrazuje ve všech významných ohledech 

majetek, závazky a vlastní jmění účetní jednotky Farní charita Náchod k 31. 12. 2015, 

výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2015 v souladu se zákonem o účetnictví  

a příslušnými předpisy České republiky. 
 

 

    V Hejtmánkovicích dne: 27. května 2016 
     

    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 Broumov 
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                            Naše historie 
 

Farní charita Náchod byla založena v roce 1992 PhMr. Libuší Kašparovou 

a byla zahájena první profesní činnost – dnešní Charitní ošetřovatelská  

a pečovatelská služba. 
 

Na Farní charitu Náchod byl převeden spolkem sv. Vavřince objekt v Mlýnské 

ulici čp. 189, který se následně stal sídlem organizace a také místem jednoho 

z budoucích sociálních zařízení organizace. V roce 2000 byl jmenován novým 

ředitelem Jan Čada. 
 

Koncem roku 2001 začaly první stavební práce a celková rekonstrukce  

střechy objektu v Mlýnské 189. V prosinci 2002 se podařilo zahájit provoz 

ojedinělého sociálního projektu v rámci Královehradeckého kraje s názvem 

Dům na půli cesty – Náchod. 
 

Roku 2003 se zrodil další sociální projekt naší organizace – azylový dům  

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod. V následujících letech  

se v azylovém domě rozšiřovala profesní, technická a materiálová 

vybavenost. Byl zajištěn odpovídající stav vybavení včetně aktualizace 

elektronických systémů a komunikačních sítí.  
 

V průběhu času obě sociální střediska absolvovala obnovu a plnohodnotné 

zprovoznění vnějších prostor a v objektech byly dokončeny úpravy prostor 

dle stoupajících provozních nároků. Byla dokončena realizace bezbariérového 

přístupu u obou pobytových zařízení a zrealizována byla rovněž obnova 

vnitřního technického a nábytkového vybavení. 
 

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod zahájila svou činnost v roce 

2013.  
 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Náchod v průběhu let současně 

rozšířila svou oblast působnosti v regionu. V zařízení se obnovil vozový park, 

technické zázemí spolu s profesním zázemím a zajištěním modernizace 

materiálového vybavení.  
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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 – trvalá spolupráce 

s OSPOD obcí, monitorování oblasti péče a výchovy při poskytování sociální služby   
 

 pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě  

– oblast je řešena v době poskytování sociální služby prostřednictvím individuálního 

plánování a v tomto ohledu je v zařízení kladen důraz na řádné plnění rodičovských 

povinností. Individuální práce je zaměřena na jednotlivé uživatele a řešení aktuálních 

situací, případně na odstranění nedostatků v dané oblasti. Pracovníci se svými svěřenými 

uživateli aktivně pracují na aktuálních tématech, mezi které patří citové pouto matky 

a dítěte a podpora jejich vztahu, volnočasové aktivity, řádná a zdravá výživa, zajištění 

zdravotní péče, pravidelná školní docházka, následné vzdělávání apod.  V případě 

individuálně - specifických záležitostí jsou tyto řešeny v úzké spolupráci  

se specializovanými externími odborníky 
 

 činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku  

podle § 31 a § 32 – spolupráce s uživatelkou se zaměřením na daná specifika s řešením 

v rámci individuálního plánování, vč. návazných zdrojů (OSPOD, školská zařízení, 

pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče aj.) 

- poradenská činnost: poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství  

při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené – individuální 

plánování dle potřeb v dané oblasti s návazností na odborná nebo specializovaná 

pracoviště 

- pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních  
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - dvě  přednášky na téma 
finanční gramotnost, vzdělávání, oblast zdraví a zdravotní péče   
 

      Místo výkonu sociálně-právní ochrany je zařízení SV. ANNA Domov  
      pro matky s dětmi Náchod, Borská čp. 616/621, 547 01 Náchod. 
 

       Pracovníci vykonávající SPOD v roce 2015:  
       Ing. Bc. Holubová R., Bc. Hrabčuková H., Bc. Cejzlarová K., Lašťovičková M. Dis.,  
       Doležalová J., Lavičková D., Bc. Kuldová M., Bc. Michelová A. 
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SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 

 

Cílem této sociální služby je podpora a pomoc směřující k  rozvoji 

schopností a dovedností uživatele, snížení sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících se způsobem života uživatelů a především podpora a pomoc 

směřující k samostatnému životu uživatele tak, aby uživatel i nadále 

zůstával součástí společnosti a přirozené vztahové sítě a mohl žít běžným 

způsobem - nebyl závislý na poskytování sociálních služeb a dokázal řešit 

svoji situaci vlastními silami. Dílčími cíli služby je zejména předcházet  

rozvoji kriminality a sociálně-patologických jevů, příp. je účinně řešit,  

rozšiřovat spolupráci s návaznými zdroji a poskytovat potřebné informace 

o dané sociální službě, jak veřejnosti, tak i možným zájemcům. 

 

Sociální služba v tomto zařízení  

je poskytována od poloviny roku 

2003. Provoz služby je nepřetržitý – 

celoroční a je trvale zajištěn  

24 hodinovou službou s kapacitou 

72 lůžek (22 lůžek pro matky,  

50 lůžek pro děti). 

 Základní činnosti služby:  

 poskytnutí ubytování 
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí 
 základní sociální poradenství 
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SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 

 

Sociální služba je poskytována na principu 

respektování lidských práv a svobod. 

Především vůle, důstojnosti a cti uživatele.  

Je uplatňován individuální přístup a aktivní 

spolupráce s uživatelem, přičemž důraz  

je kladen na spolehlivost a flexibilitu. 

 
V roce 2015 byla sociální služba poskytnuta 

celkem 158 uživatelům, z toho 52 matkám 

a 106 dětem. 

 
Cílem dané sociální služby je vytvářet 

předpoklady pro vzdělávací, výchovné, 

zájmové, kulturní a sportovní činnosti, 

které poskytují uživatelům nové znalosti, 

napomáhají k rozvoji schopností a dovedností, podporují jejich začlenění  

do společnosti a utvářejí smysluplné vztahy s ostatními lidmi.  

 

V roce 2015 zařízení SV. ANNA zorganizovalo tyto aktivity: 

Karneval pro uživatele, Sportovní odpoledne, Loučení s prázdninami,  

Den otevřených dveří, Mikuláš, Adventní setkání s uživateli a pracovníky, apod. 

 

   Kontakt: 
 

   Borská 616/621, 547 01 Náchod 
   Tel.: 491 427 746 
   E-mail: charita.na@mybox.cz,  
   www.charitanachod.cz, 
   http://nachod.charita.cz 
 
 
 

 

Fotoarchiv FCH Náchod  

mailto:charita.na@mybox.cz
http://nachod.charita.cz/
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 
 

Výše uvedená zdravotní organizace je návštěvní služba kvalifikovaných zdravotních 

sester ve vašem domácím prostředí / v domácím prostředí pacienta. 

Naším cílem je zajištění odborné zdravotní péče o pacienta v jeho domácím prostředí 

na základě ordinace praktického nebo odborného lékaře. Mezi nejčastější úkony patří 

převazy pooperačních ran, chronických ran, aplikace injekcí, inzulínu, odběr krve  

a péče o dlouhodobě ležícího pacienta. 
 

Poskytujeme současně také domácí hospicovou péči, která zahrnuje komplexní péči  

o onkologického pacienta včetně podání infuzí, tlumení bolestí a celkové doprovázení  

dle potřeb a situace pacienta ve spolupráci s lékařem, odborným personálem 

v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb (př. fyzioterapeut, nutriční terapeut, 

klinický psycholog, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách), duchovním  

a pečující rodinou.  
 

Ošetřovatelská a hospicová služba je hrazena ze zdravotního pojištění.   
 

Nabídka služeb:  

 prevence proleženin 

 péče o žilní vstupy, porty 

 celková péče o onkologicky a dlouhodobé nemocné 

 aplikace inzulínu, injekcí a infuzní terapie 

 cílená kontrola stavu pacienta, příprava a podání léků 

 odběry biologického materiálu,  

 měření krevního tlaku, pulsu 

 převazy ran, defekty kůže, bércových vředů 

 rehabilitace a pohybová léčba 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 Fotoarchiv FCH Náchod  
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

 

 

 

 

 

 
 

   Služba je poskytována 7dní v týdnu po dobu 24hodin v těchto městech a obcích: 

Náchod, Hronov, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Babí, Bakov, Bohuslavice n. Metují, 

Borová, Bystré, Černčice, Česká Čermná, Dlouhé, Dobrošov, Dolní Radechová, Dolsko, 

Doubravice, Hořičky, Horní Dřevíč, Jizbice, Jestřebí, Kleny, Komárov, Kramolna, Křižanov, 

Lhotky, Libchyně, Lhota pod Hořičkami, Lhota u Nahořan, Lipí, Machov, Malé Poříčí, Mezilesí, 

Mezilečí, Miskolezy, Nahořany, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Pavlišov, 

Provodov, Přibyslav, Rokytník, Rýzmburk, Řešetova Lhota, Sendraž, Slavětín, Spy,  

Slatina nad Úpou, Sněžné, Stárkov, Starkoč, Studnice, Šonov, Trubějov, Velké Poříčí,  

Velký Třebešov, Velká Jesenice, Velký Dřevíč, Veselice, Vrchoviny, Vestec, Vršovka, Vysokov, 

Zájezd, Zákraví, Zblov, Žďárky, Žernov. 

V roce 2015 jsme uskutečnili 51 901 návštěv u 986 pacientů,  

z toho návštěv u 48 pacientů v hospicové péči. 

 

Kontakt: 
 
 

Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod 
Tel./fax.: 491 424 166, 603 831 064 
E-mail: charita.na@worldonline.cz 
www.charitanachod.cz, 
http://nachod.charita.cz 
 
 
 
 

 
 Fotogalerie FCH Náchod  

mailto:charita.na@worldonline.cz
http://www.charitanachod.cz/
http://nachod.charita.cz/
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 
 

 Napsali o nás:  

 „Dovolte, abych jménem naší rodiny P. poděkovala vašim sestřičkám  

 za vynikající péči, kterou věnovaly naší mamince paní D. P. z Libchyně. Díky jejich   

 pomoci, starostlivé a obětavé péči mohla naše maminka trávit své poslední chvíle doma 

v rodinném kruhu, tak jak si přála.  

Vaše práce, jak jsem zjistil, není prací,  

ale posláním a službou druhým, což velmi 

obdivuji. Děkuji ještě jednou“.  
 

Rodina P. 

       
 

 „Chtěli bychom touto cestou poděkovat   

 sestřičkám z Charity Náchod za úžasný   

 profesionální a lidský přístup  

 při nepřetržité péči o nemocného  

 a velkou podporu pro rodinu v těžkých   

 chvílích“.  
      

     Rodina R. 
 

 

 „Vážený pane řediteli, v březnu se Vaše sestřičky T. W., K. A., L. M. staly  

 na pár dnů součástí naší rodiny. Svoji vlídnou pomocí mému tatínkovi a naší rodině   

 umožnily, abychom pár posledních chvil strávili společně a doma. Obdivovali jsme   

 kompletní lékařské vybavení, ale také hlavně ochotu být s námi kdykoliv  

 a svojí přítomností nám dávat sílu a snad i trochu radosti v těžkých chvílích. Myslím,  

 že je to víc, než profesionalita. Děkuji Vám i sestřičkám za to všechno“.   
                                

 J. V. s rodinou 

                   Fotoarchiv FCH Náchod  
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Charitní pečovatelská služba Náchod 
 

Charitní pečovatelská služba je terénní sociální služba, probíhající prostřednictvím 

návštěv kvalifikovaných pracovnic ve vašem domácím prostředí / v domácím 

prostředí uživatele služby. 
 

Naším cílem je zajistit pomoc uživatelům - zachovat dosavadní způsob a kvalitu 

života včetně vedení k dosažitelné míře samostatnosti a soběstačnosti.  

Mezi obvyklé úkony patří například pomoc při osobní hygieně a oblékání, pomoc  

při přípravě nebo při dovážce a podání stravy a pomoc při zajištění chodu 

domácnosti. 
 

Pracovní tým charitní pečovatelské služby tvoří odborné pracovnice - pečovatelky 
(sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách).  
 
Služba je poskytována v Náchodě, v pracovních dnech v době od 7:00 – 15:00 

hodin.                                    

Pečovatelská služba je hrazena dle aktuálně platného ceníku. 

     V roce 2015 jsme uskutečnili 

     5 082 návštěv u 37 klientů.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontakt: 

Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod 
Tel./fax.: 491 424 166, 603 831 064 
E-mail: charita.na@worldonline.cz, 
http://nachod.charita.cz,  
www.charitanachod.cz  

 
 Fotoarchiv FCH Náchod  

mailto:charita.na@worldonline.cz
http://nachod.charita.cz/
http://www.charitanachod.cz/
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Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 

 

Zdravotní pomůcky usnadňují pohyb pacientům, rozšiřují možnosti 

rehabilitace a především usnadňují rodinám a pečujícímu personálu 

nelehkou práci s imobilním člověkem. 
 

Krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení pomůcek je určeno pro občany,  

kteří se v důsledku onemocnění nebo úrazu ocitli v situaci, kdy jsou  

závislými na kompenzačních pomůckách. 
 

V Charitní půjčovně zdravotních pomůcek si v roce 2015 vypůjčilo zdravotní 

pomůcky 306 klientů. 
 

Služba je hrazena klientem podle aktuálního ceníku. 
 

 

Půjčujeme: 

 Antidekubitní matrace 

 Polohovací elektrické a mechanické postele 

 Chodítka různých velikostí 

 Invalidní vozíky 

 Toaletní křesla 

 Oxygenátory 

 Biolampy 

 Berle, francouzské hole 

 Nástavce na WC 

 Sedátka do vany 

 Elektrické zvedáky 
 

Kontakt: 
 

Denisovo nábřeží 665, 547 01 Náchod 
Tel./fax.: 491 424 166, 603 831 064 
E-mail: charita.na@worldonline.cz 
http://nachod.charita.cz, 
www.charitanachod.cz 

 

mailto:charita.na@worldonline.cz
http://nachod.charita.cz/
http://www.charitanachod.cz/
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              Dům na půli cesty - Náchod 
  

 
 
Cílovou skupinou jsou ženy a muži ve věku 18 - 26 let, 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. Mezi cílovou skupinu patří 
také osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody  
nebo ochranné léčby a osoby po odchodu z nefunkční rodiny či ulice.  

 

Sociální služba zajišťuje pomoc a podporu výše uvedeným osobám v nepříznivé 
sociální situaci – bez ohledu na národnost a náboženství v souladu dodržování lidských 
práv a svobod při zajištění bezpečné a odborné sociální služby. 
 

Dům na půli cesty – Náchod zastává individuální přístup, principy dobrovolnosti  
a seberealizace, respektování soukromí a důstojnosti člověka. S cílem zapojení 
uživatele do samostatného běžného života spolu s minimalizací závislosti  
na sociální pomoci. 

Základní činnosti poskytované služby: 

 poskytnutí ubytování, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 sociálně terapeutické činnosti, 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  

a při obstarávání osobních záležitostí.     

              Fotoarchiv FCH Náchod  
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Dům na půli cesty - Náchod 
 
Provoz zařízení je nepřetržitý, celoroční a pobyt v zařízení je maximálně 1 rok. Kapacita 
zařízení je pro 11 uživatelů se standardním vybavením dvoulůžkové bytové jednotky. 
Uživatelé mají možnost v rámci areálu  zařízení využít posilovnu, učebnu vybavenou 
počítači, dílnu, venkovní posezení nebo si zapůjčit kolo, knihy, hudební nástroje, stolní 
hry a míče za účelem rozvoje svých dovedností a schopností.  
 
Uživatelé se aktivně účastnili aktivit pracovních terapií včetně nácviku pečení 
a vaření, zdokonalování se v rukodělných činnostech (malování na kameny  
a květináče, malování obrázků na sklo, jarní, podzimní a zimní výzdoba zařízení, 
nácvikové aktivity v rámci údržby areálu zařízení). Probíhala také výuka základů cizích 
jazyků a výuka základů práce s počítači, nácvik komunikace s úřady 
a zaměstnavateli (př.: tvorba životopisů, motivačních dopisů). Uživatelé v rámci 

pracovních terapií rozvíjeli své schopnosti  
a dovednosti. 
 
Ve volném čase probíhaly sportovní akce,  
např. turnaj ve stolním tenise. V zařízení  
se v říjnu uskutečnil Den otevřených dveří,  
na kterém se uživatelé prezentovali svými 
výrobky.  
 

V roce 2015 využilo službu 45 osob,  

z toho 9 žen a 36 mužů. 
 

 
 

Kontakt: 
 

Mlýnská 189, Náchod, 547 01  
Tel./fax.: 491 423 710, E-mail: 
charita.na@worldonline.cz 
www.charitanachod.cz, 
http://nachod.charita.cz 

 
 
 

                   Fotoarchiv FCH Náchod  

mailto:charita.na@worldonline.cz
http://www.charitanachod.cz/
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                          Tříkrálová sbírka 

V tomto roce pořádala Farní charita Náchod celostátní sbírku na pomoc lidem 

v nouzi u nás i v zahraničí. Navazujeme na lidovou tradici tříkrálového koledování, 

kdy koledníci chodí po domácnostech, přejí vše nejlepší do nového roku, zpívají a 

vybírají dobrovolné příspěvky do zapečetěných pokladniček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při Tříkrálové sbírce v roce 2015 se za oblast, která je v rámci této sbírky 

zajišťována Farní charitou Náchod, vybrala tato částka: 

                                       857 043 Kč 

                                                 (na sbírce se podílelo 173 skupinek koledníků) 
 

        Výše uvedená částka byla použita na: 

 Přímou pomoc v jednotlivých oblastech konání sbírky   = 163 450 Kč 

 Podporu provozu sociálních zařízení Farní charity Náchod = 403 562 Kč 

 Humanitární a charitní díla včetně aktivit v ČR i v zahraničí    = 290 031 Kč 

  

Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v nouzi, 

nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi 

v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí  

a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. 

 

Fotoarchiv FCH Náchod  
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TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT se uskutečnil 

v neděli 11. ledna 2015 v 15 hodin 

v kostele Sv. Vavřince v Náchodě. 

Děkujeme Polyfonnímu sdružení Nové 

Město nad Metují s dirigentem  

p. Lukášem Jankem za krásný kulturní 

zážitek. 
 

V rámci pořádání sbírky proběhla 

fotografická soutěž o „nej“ fotografii 

z průběhu Tříkrálové sbírky /část 

vítězných fotografií je uvedena  

  na obálce této VÝROČNÍ ZPRÁVY/.  Výsledek fotografické soutěže byl zveřejněn  

  při Setkání příznivců Tříkrálové sbírky v kině Vesmír v Náchodě dne 1. února 2015, 

  kde byl také promítnut dětský animovaný film. 

                       
 

 

 Děkujeme všem dobrovolným účastníkům, oblastním koordinátorům,   

 dětem a dospělým z celé naší spádové oblasti při pomoci s organizací sbírky  

 a též všem štědrým dárcům z těchto oblastí: 
  

 Náchod, Dolní Radechová, Hronov, Broumov, Česká Skalice, Hořičky,  

 Nový Hrádek, Česká Čermná, Police nad Metují, Teplice nad Metují, Stárkov,   

 Vernéřovice, Meziměstí, Jetřichov, Velké Poříčí, Bezděkov nad Metují,   

 Machov, Suchý Důl, Vysokov, Jizbice, Česká Metuje, Žďár nad Metují  

 a dalších. 

 

Fotoarchiv FCH Náchod  
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Události, akce a setkávání v roce 2015  
 

 Den otevřených dveří 
 

         Ve dnech 19. – 21. 10. 2015  
se uskutečnila prezentace naší 
neziskové organizace v prostorách 
Městské knihovny Náchod a otevřeli 
jsme prostory našich sociálních  
a zdravotních zařízení pro veřejnost. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 Noc kostelů                                                 Sv. Vavřinec, v Náchodě 29. 5. 2015 

 

               Fotoarchiv FCH Náchod  
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 Setkání příznivců Tříkrálové sbírky v kině Vesmír  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Školení pracovníků – sociální tematika  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Praktické ukázky ze školení bezpečnosti práce a požární ochrany 

 
 
 
 

 
 
 
 

              Fotogalerie FCH Náchod  
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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/ 
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