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Vážení a milí,             

    

Přinášíme Vám tímto, na následujících stránkách, mozaiku 

textů, čísel a obrazů ze života Farní charity Náchod,  

které jsme vytvářeli svou účastí na našem společném díle  

v roce 2016. 

Děkuji Vám všem a vážím si Vaší přízně, podpory slovem, 

činem nebo i modlitbou, čímž se na našich aktivitách a rozvoji naší 

organizace nezastupitelně podílíte. 

 

                         Za Farní charitu Náchod  
                        Ing. Bc. Jan Čada, ředitel, statut. zástupce 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        „Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba;  

        ale mnohem více je těch, kdo zoufale touží  

        po malém kousku lásky.“ 

         M. T. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Charitní ošetřovatelská služba Náchod 
Vrchní sestra, odborní a jiní prac. (praktikanti, studenti) 

Charitní pečovatelská služba Náchod 
Vedoucí zařízení, odborní pracovníci 

Dům na půli cesty - Náchod 
Vedoucí zařízení, odborní pracovníci, návazná spolupráce 

VEDENÍ Farní charity Náchod 
 

Statutární zástupce - ředitel 
Statutární zástupce - zástup. ředitele 

SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 
Vedoucí zařízení, odborní pracovníci, návazná spolupráce 

Biskupství královéhradecké – zřizovatel 

Diecézní katolická charita Hradec Králové 

Charitní půjčovna zdravotních pomůcek Náchod 
Zodpovědný pracovník 

Administrativní pracovník 
Hospodářský pracovník 

Externí pracovníci 
(účetní, auditor,   
  supervizor, další) 
 

Individuální aktivity organizace  
Spolupracovníci a příznivci organizace 

Ostatní návazné, rozvojové a hospodářské činnosti  
Podpůrné a smluvní subjekty, návazná spolupráce 



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 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/ 

                                     Bc. Pavel Zeman, DiS. 

 

 
 

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:  776 339 339 
hospodářský pracovník:      776 477 399 
administrativní pracovník: 777 699 399 

 

 

 

http://www.charitanachod.cz/


Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 
 

NÁKLADY 

Spotřeba materiálu a energie 3 460 647 

Opravy a udržování 520 082 

Náklady na služby 1 495 835 

Mzdové náklady - pracovní poměr 12 936 829 

Sociální a zdravotní pojištění 4 386 423 

DPČ a PPP 454 770 

Sociální a zdravotní pojištění - DPP a DPČ 85 255 

Ostatní náklady 1 010 147 

Odpisy 561 499 

NÁKLADY CELKEM 24 911 487 
  

VÝNOSY 

Tržby za vlastní výkony a služby 1 197 761 

Tržby za služby v rámci IP 7 057 472 

Tržby od zdravotních pojišťoven 14 592 320 

Dotace MPSV 0 

Dotace ostatní ministerstva 0 

Dotace kraje 0 

Dotace obec 750 000 

Ostatní dotace 0 

Ostatní výnosy 894 582 

Dary tuzemské 560 851 

Dary ze zahraničí 0 

Sbírky církevní 0 

Čerpání TKS 425 201 

Sbírky ostatní 0 

VÝNOSY CELKEM 25 478 187 
  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 566 700 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 522 450 

  

Pořízení investice - stavby, pozemky 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE 0 

  

Dotace na investice 0 

Ostatní zdroje investic 619 072 

OSTATNÍ INVESTIČNÍ ZDROJE 619 072 
  

POČET ZAMĚSTNANCŮ 

Fyzický 38,12 

Přepočtený 36,09 

 

 



Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2016 
 

AKTIVA Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 

A Dlouhodobý majetek celkem 10 395 909 10 453 482 

 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0 

  - Software 0 0 

  - Ostatní 0 0 

 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 15 864 808 17 059 740 

  - Pozemky 0 0 

  - Stavby 9 359 650 9 359 650 

  - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 936 912 7 167 470 

  - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 568 246 532 620 

  - Ostatní 0 0 

 III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 

 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -5 468 899 -6 606 258 

B Krátkodobý majetek celkem 7 985 006 8 471 012 

 I. Zásoby celkem 131 184 129 661 

  - Materiál na skladě 131 184 129 661 

  - Ostatní 0 0 

 II. Pohledávky celkem 3 695 281 3 534 162 

  - Odběratelé 2 000 715 2 161 902 

  - Poskytnuté provozní zálohy 783 562 803 728 

  - Ostatní pohledávky 0 0 

  - Pohledávky za zaměstnanci -14 328 -15 948 

  - Jiné a ostatní pohledávky 925 332 584 480 

 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 3 777 280 4 454 863 

  - Pokladna 138 295 128 071 

  - Ceniny 0 0 

  - Účty v bankách 3 638 985 4 326 792 

 IV. Jiná aktiva celkem 381 261 352 326 

AKTIVA CELKEM 18 380 915 18 924 494 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Fotoarchiv FCH Náchod 

 

 



 

PASIVA 

Stav  k  

1.1.2016 

Stav k  

31.12. 2016 

A Vlastní zdroje celkem 16 107 012 16 629 463 

 I. Jmění celkem 10 323 619 10 323 619 

  - Vlastní jmění 10 323 619 10 323 619 

  - Fondy 0 0 

  - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 

 II. Výsledek hospodaření celkem 5 783 393 6 305 844 

  - Účet výsledku hospodaření 0 522 450 

   

  - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 637 616 0 

  - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 5 145 777 5 783 394 

B Cizí zdroje celkem 2 273 903 2 295 031 

 I. Rezervy 0 0 

 II. Dlouhodobé závazky 0 0 

  - Dlouhodobé bankovní úvěry 0 0 

  - Ostatní 0 0 

 III. Krátkodobé závazky 2 270 078 2 293 887 

  - Dodavatelé 251 957 86 510 

  - Přijaté zálohy 0 0 

  - Ostatní závazky 0 0 

  - Zaměstnanci 0 1 728 

  - Závazky k ins. soc. zab. a veř. zdr. poj. 372 350 472 668 

  - Ostatní a jiné závazky 1 645 771 1 732 981 

 IV. Jiná pasiva cekem 3 825 1 144 

PASIVA CELKEM 18 380 915 18 924 494 

 

Výrok auditora k čerpání finančních prostředků 
 

 Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky 

pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné  

a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy  

je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu  

se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem  

na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplívající z uvedených předpisů. 

Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ  

pro vyjádření mého výroku. Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv 

a pasiv Společnosti k 31. 12. 2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící  

31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. 

      
V Hejtmánkovicích dne 19. května 2017 

Ing. Jiří Huml, číslo osvědčení 1608, Hejtmánkovice 4, 550 01 Broumov 

 

 

 

 



Sociálně právní ochrana dětí 
 

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 v oblasti péče a výchovy dítěte, 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: 
 

o 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. 
 

o Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních  
a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu - dvě  přednášky  
na téma vzdělávání, dávky hmotné nouze, oblast 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 2016: 
Ing. Bc. Holubová R., Bc. Hrabčuková, H., Lašťovičková M. Dis, Doležalová J., Lavičková D.,  
Bc. Kuldová M., Bc. Michelová A., Bc. Šafářová M., Špásová I. 

 

 

 



SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod 

   

Zřizovatelem sociálního zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod  
je Farní charita Náchod. Sociální služba v tomto zařízení je poskytována od poloviny roku 
2003 -  celoročně, nepřetržitě, provoz je zajištěn 24 hodinovou službou, s kapacitou  
72 lůžek (22 lůžek pro matky, 50 lůžek pro děti). V roce 2016 byla sociální služba poskytnuta 
celkem 152 uživatelům, z toho 48 matkám a 104 dětem. 

 
     

    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 

  

 
Cílovou skupinou zařízení jsou zletilé těhotné ženy a zletilé matky s dětmi (děti do 18 let), 
které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a tuto situaci nejsou 
schopny řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí. Služba uživateli  
je zpravidla poskytována nejdéle po dobu jednoho roku. Uživatel má v zařízení právo podat 
své podněty a stížnosti. Služba zajišťuje pomoc a podporu výše uvedeným ženám v obtížné 
životní situaci spojené se ztrátou bydlení -  bez ohledu na národnost a náboženství,  
při dodržování lidských práv a svobod, a to zajištěním bezpečné a odborné sociální služby.  

 

 

Cílem této 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 uživateli 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 
jsou 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. 

 

 

 

 

 

   Fotoarchiv FCH Náchod 

 



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, 
důraz je kladen na spolehlivost  
a flexibilitu. 

 
        V návaznosti na základní činnosti je cílem dané sociální služby vytvářet 
předpoklady pro vzdělávací, výchovné, zájmové, sportovní a kulturní aktivity, které 
poskytují uživatelům nové znalosti, napomáhají k rozvoji schopností  
a dovedností, podporují jejich začlenění do společnosti a utvářejí smyslu plné 
vztahy s ostatními lidmi. V tomto ohledu se jedná například o pomoc  
ve výchově a péči dětí, pomoc při hospodaření v domácnosti – možnost řízeného 
hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů a odborné pomoci,  
nácvik praktických dovedností, podpora při rozvíjení vlastních schopností  
a dovedností, základní materiální zajištění. 

 
       V roce 2016 proběhly tyto aktivity:  Ples princů a princezen (únor), Hledání 

prázdninového pokladu (červen), Sportovní odpoledne (říjen), Mikuláš, Adventní 

ANNA, Sněhulák (prosinec). 
 

 

 
 
  
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 
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Dům na půli cesty – Náchod 
   

 
 
Cílovou skupinou, jsou muži a ženy 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 a pro osoby, které jsou 
propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, 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 při dodržování lidských práv 
a svobod a to zajištěním 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 

 



Dům na půli cesty – Náchod 
 

Dům na půli cesty - Náchod zajišťuje sociální službu v podobě celoročního 
nepřetržitého provozu, který je zajištěn kvalifikovaným personálním obsazením. 
Služba sociální prevence je poskytována mladým dospělým lidem,  
kteří nepřesahují věkovou hranici 26 let a to v maximální délce trvání jednoho roku 
pobytu. Kapacita zařízení umožňuje sociální službu 11 uživatelům, kteří mají 
k dispozici dvoulůžkové, standardně vybavené bytové jednotky. Dále zařízení 
disponuje dalšími prostory pro uživatelé - počítačová učebna, posilovna 
a společenská místnost. Uživatelé mají také možnost zapůjčení vybavení, například: 
jízdní kola, knihy, hudební nástroje, stolní hry atd., které jsou důležitou stránkou 
pro rozvoj schopností a dovedností. 
 

Uživatelé jsou podporováni v rámci sociálně 
terapeutických činností, při kterých mohou 
získat nové zkušenosti, vč. osvojování 
vhodných návyků, například: společenské  
a pracovní návyky, finanční gramotnost, 
gastronomie – příprava studených i teplých 
pokrmů, rukodělné a nácvikové činnosti – 
drobné manuální a technické záležitosti, 
volnočasové a sportovní aktivity, kulturní  
a vzdělávací aktivity – výuka základů cizích 
jazyků, základy práce s počítačem. Dále  
si uživatelé osvojují komunikaci s úřady, 
lékaři, potencionálními zaměstnavateli. 
 
 

V roce 2016 využilo službu 32 osob,  

 z toho 8 žen a 24 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 
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

 
Výše uvedená zdravotní organizace je návštěvní služba kvalifikovaných 

zdravotních sester 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. Ošetřovatelská rehabilitace,  

příprava a podání léků. 
 

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:  

 péče o žilní vstupy, porty 

 prevence proleženin 

 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 

 péče o stomie 
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 

 
Služba je poskytována 7 dní 

v týdnu po dobu 24 hodin 

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 2016 jsme uskutečnili 51219 návštěv  

                                                           u 993 klientů, z toho 1629 návštěv 

                                                           u 51 klientů v domácí 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 
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Charitní ošetřovatelská služba Náchod 
 

Ošetřovatelská služba v TV: 

Názorná ukázka Charitní ošetřovatelské služby Náchod byla odvysílána Českou 

televizí v pořadu „Klíč“, ve kterém naše zdravotní sestra Dana Cvrčková 

ošetřovala pacienta p. Jaroslava Křepelku. 

(Uvedený pořad je možné shlédnout na ČeskáTelevize.cz/iVysílání) 

Napsali o nás: 
 

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat sestřičkám KAČENCE, OLINCE, LINDĚ  

A TEREZCE; ze zdravotnické charitativní služby za lidský přístup 

 při péči o pana Václava Erlebacha z Náchoda.“ 
 

                                                                                  Děkuje manželka a dcera 

 

„Rádi bychom touto cestou poděkovali zdravotním sestřičkám TEREZCE, KATCE 

A LINDĚ z Charity Náchod, Denisovo nábřeží, za významnou pomoc, podporu  

a citlivý přístup v domácí péči o moji drahou manželku paní M. Ježkovou 

v posledních dnech jejího života. Ještě jednou srdečně děkujeme.“  
 

                                  Manžel s rodinou 
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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 2016 vypůjčilo zdravotní 

pomůcky 240 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 
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Charitní pečovatelská služba Náchod 

 
Charitní pečovatelská služba je terénní sociální služba, probíhající prostřednictvím 

návštěv kvalifikovaných pracovnic 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 h.                                    

Pečovatelská služba je hrazena dle aktuálně platného ceníku. 

 

V roce 2016 jsme uskutečnili   

6 256 návštěv u 40 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  
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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 Náchod. 

 

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 pozdějších letech  

se v azylovém domě rozšiřovala technická a materiálová vybavenost.  
 

 

V průběhu let 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 času současně 
rozšířila svou oblast působnosti v regionu. V zařízení se obnovil vozový park, 
technické zázemí spolu s profesním zázemím a zajištěním modernizace 
materiálového vybavení. 

 

 



Události, akce a setkávání v roce 2016  
       

                                                                                                                              Setkání příznivců 

                                                                                                     Tříkrálové sbírky 

                                                                                                     v kině Vesmír 

                                                                                                     14. 2. 2016 

                                                                                                     Pro děti byl promítán 

                                                                                                     film Snoopy. 

 

                        

 Postní den: 

 Dne 5. 3. 2016 proběhlo setkání 

 pracovníků, které bylo spojeno 

 s návštěvou kostela 

 a výletem po okolí. 

              
 

 

                                                                         Praktické ukázky 

                                                                                sebeobrany: 

                                                                                                      naši pracovníci 

                                                                                                     4. 5. 2016 

 

 

 

 

 

   Fotoarchiv FCH Náchod 

 



   

Školení pracovníků: 

sociální tématika 

8. - 10. 6. 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                             Noc Kostelů: 

                                                                             Sv. Vavřinec v Náchodě 10. 6. 2016 

                                                                             Sv. Michael v Náchodě 10. 6. 2016 

          

          

          

           

„Jenom život, který žijeme 

  pro ostatní, stojí za to“ 

  Albert Einstein        

          

         

                                                                       Festival sociálních služeb:  

                                                                              Dne 4. 10. 2016 se uskutečnila 

                                                                              prezentace naší neziskové organizace 

                                                                              v prostorách Městské knihovny 

                                                                              Náchod. 
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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 2016 se za oblast, která je v rámci této sbírky 

zajišťována Farní charitou Náchod, vybrala tato částka:  889 501 Kč 

(na sbírce se podílelo 182 skupinek koledníků) 

 

        Výše uvedená částka byla použita na: 
 

 přímou pomoc v jednotlivých oblastech konání sbírky 92 256 Kč 

 podporu provozu sociálních zařízení Farní charity Náchod 425 201 Kč 

 humanitární a charitní díla včetně aktivit v ČR i v zahraničí 57 400 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. 
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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, D. Radechová, Lipí, Jizbice, Č. Čermná, 

Borová, N. Hrádek, Vysokov, Kramolna, Babí, V. Poříčí, Žďárky, Hronov, V. Srbská, 

Police n. M., Bukovice, S. Důl, Žďár n. M., Č. Metuje, Meziměstí, Vernéřovice, 

Stárkov, Broumov, Martínkovice, Křinice, Jetřichov, Teplice n. M., Machov, 

Bezděkov, Hořičky, Litoboř, Libňatov, Mezilečí, Č. Skalice, Říkov, Rychnovek, 

Žernov, Studnice, V. Třebešov, V. Jesenice, Dolany a dalších… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotoarchiv FCH Náchod 

 



 

 

 

 

 

   

               
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 „Vodu neoceníme,  
 dokud nám nevyschne  

studna  a  to  platí  
 o  všem  v  životě.“ 

       Benjamin Franklin 
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