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Vážení přátelé, 

dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti 
Oblastní charity Náchod za rok 2018. Tento rok byl 
pro organizaci zlomový, protože se v ní odehrálo 
mnoho změn. Velmi důležitou změnou bylo 
přejmenování organizace z Farní charity Náchod na 
Oblastní charitu Náchod k datu 16. 7. 2018 a ke 
stejnému datu došlo také ke střídání na pozicích 
statutárních zástupců organizace. 

V roce 2018 se organizace potýkala s několika novými 
výzvami. Intenzivně se angažovala v oblasti získávání 
evropských dotací - bylo podáno několik projektových 
žádostí zaměřených na rozvoj organizace. Zaměřila se 
na zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb, s 
čímž souvisela i částečná personální obměna. 
Rozšířila se působnost Charitní pečovatelské služby 
do menších obcí v oblasti okolo Náchoda, takže bude 
častěji pomáhat nejen v Náchodě, ale i v jeho okolí. 
Zefektivnila procesy vnitřního řízení jednotlivých 
svých středisek a zavedla nové účetnictví. Nově se 
angažovala v oblasti dobrovolnické práce tak, aby 
mohla ke konci roku otevřít Dobrovolnické centrum.  

 

Aby organizace mohla vyvíjet další aktivity, bylo ke 
konci roku také založeno charitní s.r.o. Musely být 
také provedeny nutné opravy na budově, kde 
organizace sídlí, protože do ní zatékalo. Další opravy 
včetně kanalizace jsou pak plánovány na rok 2019.  

Naším cílem bylo zmapovat si slabé a silné stránky 
organizace a následně silné stránky ještě více 
posilovat a slabé odstraňovat, tak aby organizace byla 
připravena v případě potřeby dokázat efektivně 
pomáhat přesně tam, kde je to třeba. 

Děkuji všem pracovníkům naší organizace za odvahu 
nadchnout se novými cíli a podílet se na jejich 
dosahování. Velký kus cesty jsme již ušli, ale další 
máme ještě před sebou.  

Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
našich aktivitách a všem dárcům a podporovatelům, 
bez Vás by nebylo možné v takové míře pomáhat 
potřebným. 

Marek Špelda, ředitel 
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Poslání 

 

Jsme součástí sítě charit, stojících na křesťanských 
hodnotách. Společně pomáháme lidem v nesnázích. 
Bojujeme i tam, kde schází naděje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytované služby 

 

Služby pro mladé a rodiny 

 SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 

 Dům na půli cesty 

Služby pro nemocné a seniory 

 Domácí zdravotní péče 

 Domácí hospicová péče 

 Domácí pečovatelská služba 

Dobrovolnictví 

 Dobrovolnické centrum 

  

https://nachod.charita.cz/jak-pomahame/sv-anna-domov-pro-matky-s-detmi/
https://nachod.charita.cz/jak-pomahame/dum-na-puli-cesty/
https://nachod.charita.cz/jak-pomahame/domaci-zdravotni-pece/
https://nachod.charita.cz/jak-pomahame/domaci-hospicova-pece/
https://nachod.charita.cz/jak-pomahame/domaci-pecovatelska-sluzba/
https://nachod.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum/
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Základní údaje 

Oblastní charita Náchod je nestátní nezisková 
organizace patřící do sítě Diecézní katolické charity 
Hradec Králové a současné Charity ČR. Ta patří mezi 
největší nestátní poskytovatele sociálně zdravotních 
služeb v České republice s více než stoletou historií. 
Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na 
území České republiky v oblasti sociální a zdravotní 
péče. Stále větší měrou se podílí také na humanitární 
a zejména rozvojové pomoci do zahraničí. 

název: Oblastní charita Náchod 
sídlo: Mlýnská 189, 547 01  Náchod 
IČ: 46524282 
právní forma: Právnická osoba evidovaná podle zák. č. 

3/2002 Sb., zákon o církvích a nábožen-
ských společnostech, v platném znění. Je 
zaevidována v Rejstříku evidovaných 
právnických osob jako účelové zařízení 
Církve římskokatolické ve smyslu § 15a 
odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. 

 

registrace:  U Ministerstva kultury ČR pod č. 8/1-04-
710/1996 ze dne 30. 10. 1996.  

 

 
 

 
web: www.nachod.charita.cz 
email: charita@nach.hk.caritas.cz 
tel.: 491 433 499 
 

 
 

číslo účtu:  275416363/0300 
 

 
 

statutární orgán:  Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D. 
 ředitel 
                       Ing. Bc. Jana Ungrová 
  zástupce ředitele 
 

 
 

 



  
 
 

7 
 

Organizační struktura 

Oblastní charita Náchod 

 

 

 
 

 

Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 - 47 
Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 - 36,7 

ředitel

Domácí zdravotní 
péče

Domácí hospicová 
péče

Charitní 
pečovatelská 

služba

SV. ANNA Domov 
pro matky s 

dětmi 

Sociálně-právní 
ochrana dětí

Dům na půli 
cesty - Náchod

Charitní půjčovna 
zdravotních 

pomůcek

Dobrovolnické 
centrum

administrativa

zástupce ředitele
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Hospodaření organizace a výrok auditora 

NÁKLADY k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)   

Provozní náklady Spotřeba materiálu a energie 3.360 

 Opravy a udržování 391 
 Náklady na služby 1.497 

 Odpisy a ostatní 1.914 

Osobní náklady Mzdové náklady 14.171 

 Zákonné a sociální pojištění 4.694 

Celkem  26.027 

 
 

VÝNOSY k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)   

Tržby Tržby za vlastní výkony a služby 1.448 

 Tržby za služby v rámci IP 7.057 

 Tržby od zdravotních pojišťoven 15.092 

Dotace Královéhradecký kraj 810 

 Obce 800 

Dary Právnické a fyzické osoby 295 

 Tříkrálová sbírka 464 

Jiné výnosy  1.024 

Celkem  26.990 
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Domácí zdravotní péče 

Domácí zdravotní péče je zdravotní ošetřovatelská 
služba, v rámci které tým kvalifikovaných zdravotních 
sester poskytuje komplexní odbornou zdravotní péči 
pacientům v jejich domácím prostředí. Je poskytován 
takový rozsah služeb, aby pacienti nemuseli s 
námahou docházet do ordinací mimo domov nebo 
být umístěni v nemocnici.  

 Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu. 

 Péče je předepsána lékařem a je plně hrazena 
zdravotním pojištěním. 

 Zdravotní sestry prováděné úkony konzultují s 
ošetřujícím případně specializovaným lékařem. 

 Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry 
Oblastní charity Náchod, která je nestátním 
zdravotnickým zařízením na základě registrace 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování. 

V roce 2018 bylo společně s domácí hospicovou péčí  
uskutečněno 52.363 návštěv u 1022 pacientů. 

 

Služba je poskytována v těchto obcích 

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, Lhota u Nahořan, Libchyně, Lipí, Malé Poříčí, 
Mezilesí, Mezilečí, Miskolezy, Nahořany, Náchod, Nové 
Město nad Metují, 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  

NONSTOP DISPEČINK  

tel: 491 424 166, 603 831 064 

vrchní sestra Lenka Matyášová 

tel. 734 355 339 

email lenka.matyasova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Denisovo nábřeží 665 
547 01  Náchod 
(budova bývalé polikliniky, 3. patro) 
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Domácí hospicová péče 

Domácí hospicová péče je zdravotní ošetřovatelská 
služba, v rámci které specializovaný tým kvalifikovaných 
zdravotních sester ve spolupráci s lékaři poskytují 
odbornou zdravotní péči onkologicky nemocným 
pacientům včetně podání infuzí, tlumení bolestí a dalších 
zdravotních úkonů dle potřeb pacienta v domácím 
prostřední pacienta. Ve spolupráci s poradnou paliativní 
péče Oblastní charity Náchod je zajištěna komplexní péče 
o potřeby pacienta a pečující rodiny, které jsou k dispozici 
sociální pracovníci, psycholog a duchovní.  

 Služba je poskytována 24 hodin 7 dní v týdnu. 

 Péče je předepsána lékařem a je plně hrazena 
zdravotním pojištěním. 

 Zdravotní sestry prováděné úkony konzultují s 
ošetřujícím případně specializovaným lékařem. 

 Péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry 
Oblastní charity Náchod, která je nestátním 
zdravotnickým zařízením na základě registrace 
dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování. 

 

Služba je poskytována v těchto obcích 

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, Lhota u Nahořan, Libchyně, Lipí, Malé Poříčí, 
Mezilesí, Mezilečí, Miskolezy, Nahořany, Náchod, Nové 
Město nad Metují, 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  

NONSTOP DISPEČINK  

tel: 491 424 166, 603 831 064 

vrchní sestra Lenka Matyášová 

tel. 734 355 339 

email lenka.matyasova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Denisovo nábřeží 665 
547 01  Náchod 
(budova bývalé polikliniky, 3. patro) 
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Charitní pečovatelská služba 

Domácí pečovatelská služba je terénní služba 
poskytována kvalifikovanými pracovníky v domácím 
prostředí osobám se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli 
v nepříznivé sociální situaci. Cílem služby je pomoci 
uživatelům co nejdéle zachovat dosavadní způsob života 
a prožívat stáří aktivně a ve svém přirozeném prostředí. 

 Služba je poskytována od 7 do 20 hod. 7 dní v týdnu.  

 Služba je poskytována v Náchodě a okolí do 
vzdálenosti 15 km. 

 Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci 
Oblastní charity Náchod, na základě registrace 
poskytovatelů sociálních služeb dle zákona  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Pečovatelská služba je financována z rozpočtu 
Královéhradeckého kraje, z dotací obcím, darů a úhrad  
od uživatelů služby. 

V roce 2018 bylo uskutečněno 10.124 návštěv u 55 
klientů. 

 

Poskytované služby 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

 

NONSTOP DISPEČINK  

tel: 491 424 166, 603 831 064 

vedoucí zařízení Marie Malinová 

tel. 605 401 713 

email marie.malinova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Denisovo nábřeží 665 
547 01  Náchod 
(budova bývalé polikliniky, 3. patro) 
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SV. ANNA Domov pro matky s dětmi 

Zařízení poskytuje pomoc a podporu matkám a jejich 
dětem a těhotným ženám z Náchoda a okolí, které se 
nachází v těžké životní situaci a řeší ztrátu bydlení. 
Poskytuje jim dočasné ubytování, potravinovou pomoc, 
poradenství a pomoc při péči o děti. Zprostředkovává 
kontakt s institucemi, které pomáhají řešit ztrátu bydlení. 
Zařízení pro děti organizuje vzdělávací, výchovné, 
sportovní a kulturní aktivity, aby byl zajištěn správný 
rozvoj jejich schopností a dovedností. 

Cílová skupina 

osoby bez přístřeší nebo oběti domácího násilí - zletilé 
matky, které mají svěřené ve vlastní péči max. 4 děti ve 
věku zpravidla do 18 let a zletilé těhotné ženy 

 Provoz zařízení je celoroční 24 hodin 7 dní v týdnu. 

 Kapacita zařízení 72 lůžek (22 matek a 50 dětí). 

 Zřizovatelem zařízení je Oblastní charita Náchod 
na základě registrace poskytovatelů sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách. 

V roce 2018 byla služba poskytnuta 154 osobám, 
z toho 47 matkám a 107 dětem. 

 

Zázemí azylového domu 

 ubytování v pokojích a bytových jednotkách 

 využívání potravin Potravinové banky ČR 

 přístup k PC, společenská místnost, herna 
a vzdělávací místnost pro děti 

 podpora sociálních pracovníků a pedagoga 

 aktivity pro děti - čtení pohádek, rozvoj motorické 
zručnosti, sportovní aktivity, doučování školáků a jiné 

 

vedoucí zařízení Jitka Doležalová 

tel. 491 427 746 

email jitka.dolezalova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Borská 616/621, 547 01  Náchod 
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SV. ANNA Domov pro matky s dětmi  
Sociálně právní ochrana dětí 

Zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi 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 vý-
chovné péče aj.) 

- poradenská činnost: poskytování nebo zprostřed-
kování 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   
 

Pracovníci vykonávající SPOD v roce 2018 

Ing. Bc. Holubová R., Ing. Bc. Ungrová J., Mgr. Stolínová Š., 
Doležalová J., Holečková R., Jarolímková M., Lánská G., 
Macánová E., Pašťálková I., Ulmanová R. 



  
 
 

15 
 

Dům na půli cesty - Náchod 

Zařízení poskytuje pomoc a podporu mladým, kteří se 
ocitají v těžké životní situaci - nemají kde bydlet a často 
také nemají zaměstnání. Poskytuje dočasné ubytování 
ženám a mužům od 18 do 26 let. Poskytuje jim 
potravinovou pomoc, poradenství a pomoc při hledání 
zaměstnání, trvalého bydlení a zapojení se do 
samostatného života.  

Cílová skupina 

osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící 
školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, 
osoby od 18 do 26 let 

 Provoz zařízení je celoroční 24 hodin 7 dní v týdnu. 

 Kapacita zařízení 11 lůžek.  

 Zřizovatelem zařízení je Oblastní charita Náchod 
na základě registrace poskytovatelů sociálních 
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.  

 

V roce 2018 byla služba poskytnuta 30 osobám, z toho 
3 ženám a 27 mužům. 

 

 

 
 

vedoucí zařízení Bc. Michaela Kollertová 

tel. 491 423 710 

email michaela.kollertova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Mlýnská 189, 547 01  Náchod 
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Charitní půjčovna zdravotních pomůcek 

Nabízíme možnost zapůjčení zdravotních pomůcek, které 
usnadňují nemocným léčbu a pohyb a jejich rodinám péči 
a manipulaci s nimi. Pomůcky umožňují kompenzovat 
zdravotní handicap, zkvalitňují život lidem upoutaným na 
lůžko a pomáhají při jejich rehabilitaci. 

Ilustrativní výčet pomůcek k zapůjčení 

 antidekubitní matrace 

 polohovací elektrické postele 

 chodítka různých velikostí 

 invalidní vozíky 

 toaletní křesla 

 oxygenátory 

 biolampy 

 berle, francouzské hole 

 nástavce na WC 

 sedátka do vany 

 elektrické zvedáky 
 

V roce 2018 měla půjčovna 323 klientů. 

 

Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 
nabízí dispozici mnoho druhů a kusů pomůcek - běžně 
a často používaných, ale specializovaných. Jedná se o 
často vyhledávanou službu, u níž každým rokem 
dochází k nárůstu klientů. Často se jedná o samotné 
pacienty, ale také o osoby, které o ně pečují. A právě ze 
vzrůstajícího počtu těchto osob, které se snaží pečovat 
o své blízké a poskytnout 
jim tu nejlepší možnou 
péči máme velikou radost. 
Svědčí to o tom, že vzrůstá 
počet osob, kterým osudy 
druhých nejsou lhostejné. 

  

vedoucí zařízení Marie Malinová 

tel. 605 401 713 

email marie.malinova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Denisovo nábřeží 665 
547 01  Náchod 
(budova bývalé polikliniky, 3. patro) 
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Dobrovolnické centrum 

Každý dobrovolník je u nás vítán. Dobrovolnické centrum 
koordinuje pomoc dobrovolníků v rámci našich činností 
a zařízení a najde uplatnění pro každého. Dobrovolníkem 
se může stát kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co 
může poskytnout druhým. 

Z těchto myšlenek jsme vycházeli, když jsme na sklonku 
roku 2018 Dobrovolnické centrum zakládali. Z počátku 
jsme měli jisté obavy, jak se nám v tomto úsilí bude dařit, 
ale již několik málo prvních dnů po otevření ukázalo, že 
tyto obavy byly liché.  

Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval všem 
dobrovolníkům, kteří se do našich aktivit nezištně zapojili, 
vždyť bez nich by nemohly být realizovány. Děkujeme za 
práci s dětmi v našem azylovém domě, za pomoc v 
administrativě, při organizování sbírek a v rámci Charitní 
pečovatelské služby. Uvědomme si, že ne každý třeba má 
takové štěstí, že má v dostupné blízkosti kolem sebe 
pečující rodinu a často i taková návštěva u seniora a 
obyčejné popovídání si s ním či procházka pomáhá a 
udělá velikou radost. 

 

Tříkrálová sbírka 2018 

Mezi aktivity Dobrovolnického centra neodmyslitelně 
patří také organizování Tříkrálové sbírky. Sbírka se 
uskutečnila počátkem ledna a to již po osmnácté.  
Na sbírce se podílelo 203 skupinek koledníků a bylo 
vybráno  1.017.335 Kč. 

Podpořené projekty 

 přímá pomoc potřebným v obcích 
Náchodska 

 provoz SV. ANNY Domova pro matky 
s dětmi Oblastní charity Náchod 

 provoz Domu na půli cesty 
Oblastní charity Náchod 

 provoz Charitní pečovatelské 
služby Oblastní charity Náchod 

 humanitární díla Diecézní charity 
Hradec Králové v ČR a v zahraničí 

Děkujeme všem, kteří se do sbírky jakýmkoliv způsobem 
zapojili a pomohli s její realizací.  
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Mimořádné akce roku 2018 

3. 1. 2018 exkurze studentů SOŠ Evangelická 
akademie Náchod 
Dům na půli cesty 

 

5. 1. 2018 Živý betlém Náchod 
všechna střediska 

 

6. 1. 2018 Tříkrálová sbírka 
všechna střediska 

 

14. 3. Veselá ANNA 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 

 

18. 3. 2018 Bruslení s dobrovolníky 
všechna střediska 

 

10. 5. Přáníčka ke dni matek 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 

 

18. 6. 2018 exkurze studentů SOŠ Evangelická 
akademie Náchod 
Dům na půli cesty 

 

20. 6. 2018 Festival sociálních služeb Náchod 
všechna střediska 

 
23. 9. 2019 společné grilování 
Dům na půli cesty 

 

31. 10. Halloweenské dlabání dýní 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 

 

3. 12. 2018 exkurze z věznice Odolov 
Dům na půli cesty 

 

5. 12. Mikulášská nadílka  
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 

 

21. 12. 2018 "Štědrovečerní" večeře 
Dům na půli cesty 
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Realizované projekty EU 

V roce 2018 byly realizovány dvě aktivity v rámci projektu 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052 Služby sociální 
prevence v Královéhradeckém kraji IV, který je financován 
z prostředků ESF, Operační program zaměstnanost. 

V rámci zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi a 
Domu na půli cesty byly realizovány tyto činnosti: 

 

 Individuální práce s uživateli - Intervence. 

 Monitorování potřeb a cílů uživatelů - Dohody  
o cílech (dlouhodobé, krátkodobé). 

 Informovanost uživatelů o veřejně dostupných 
službách v dané lokalitě. 

 Navázání vhodných kontaktů s primární rodinou. 

 Zprostředkování informací a zajišťování  
návazného bydlení. 

 

 

 

 

 
 Zjišťování možností uplatnění na trhu práce, 

motivace ke zvyšování vzdělání, poskytování 
informací o rekvalifikačních kurzech. 

 Finanční gramotnost - aktivity zaměřené na 
získání znalostí a schopností v dané oblasti, 
plánované hospodaření, práce s obdrženými 
dávkami hmotné nouze a příjmu ze zaměstnání. 

 Zjištění dluhů uživatelů, analýza možností 
realizace splácení, zajištění nárokových dávek 
hmotné nouze a aktivity zaměřené na získání 
příjmu ze stálého zaměstnání. 

 Vzdělávání pracovníků. 

 Exkurze v zařízení, tiskové zprávy, letáky, webové 
stránky apod. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBLASTNÍ CHARITA  

NÁCHOD 


