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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

 

Vážení přátelé, 

i v roce 2021 dění v naší organizaci, stejně tak, jako celou 

společnost, ovlivňovala pandemie Covid-19. Připravené plány 

jsme museli různě měnit a některé odložit na pozdější dobu, 

protože naší nejdůležitější starostí bylo mít v každém okamžiku dostatek ochranných pomůcek 

a zdravých pracovníků, abychom nemuseli omezovat služby. Situace však byla přeci jen oproti 

předchozímu roku jiná, pomůcky již na trhu nechyběly, za to nemocných pracovníků jsme 

oproti minulému roku zaznamenali více. Obdivuji naše pracovníky, kteří se při příchodu ke 

klientům museli zas a znovu oblékat do speciálních obleků a nasazovat ochranné pomůcky. 

Díky jejich velké obětavosti a obrovskému nasazení se nám ale povedlo všechny služby udržet  

v provozu. A stejně tak, jako v minulém roce, se Charitní pečovatelské službě dařilo zajišťovat 

nad rámec svých činností i nákupy pro seniory. 

V letních měsících jsme pak pomáhali s organizováním sbírky a benefičních akcí zaměřených 

na pomoc pro obyvatele z obcí na Moravě zasažených tornádem. 

Nejvíce mě těší, že se po několika letech příprav podařilo zahájit rekonstrukci našeho dvorního 

objektu v ulici Mlýnská. Stávající vlhká hospodářská budova vyroste o další patro a promění se 

v moderní zázemí několika služeb. Akce byla intenzivně připravována od roku 2018 a je 

financována z fondů EU. Je úžasné sledovat, jak pod rukama dělníků stavba nyní roste. Věříme, 

že se vše podaří, i přes problémy s nedostatkem stavebních materiálů, dokončit v 

dohodnutých termínech a v roce 2023 již bude moci budova sloužit svému účelu. Bude to pro 

naši organizaci další významný milník v naší historii.  

Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří obětovali svůj volný čas a pomáhali nám, ať v rámci 

pandemie, Tříkrálové sbírky či pořádaných akcí pro děti. Oblastní charita Náchod, díky 

obětavým zaměstnancům a dobrovolníkům obstála v této těžké době na výbornou a já za to 

všem upřímně děkuji!  

 

 

Marek Špelda, ředitel  
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Poslání 

 

Jsme součástí Charit stojících na křesťanských hodnotách. Společně pomáháme lidem  

v nesnázích, i tam, kde schází naděje. 

 Naším posláním je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti 

a náboženství, obzvláště pak v oblasti sociální a zdravotní péče - každý člověk je pro nás 

důležitý. 

 Pro společnost, partnery a klienty jsme stabilní a důvěryhodnou organizací, která dokáže 

pružně reagovat na mimořádné události a poskytnout účinnou pomoc. 

 Svým zaměstnancům nabízíme smysluplnou a naplňující práci v bezpečném prostředí, 

fungujícím dle morálních křesťanských zásad, které jim umožňuje seberealizaci  

a profesní rozvoj. 
 

 

 

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 

 Poradna hospicové a paliativní péče 

 Domácí pečovatelská služba 

 Půjčovna zdravotních pomůcek CHARplus s.r.o. 

 

Dobrovolnictví a další služby 

 Humanitární sklad 

 Dobrovolnické centrum 

 Edukační 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 náboženských 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 

datová schránka: jejh5xu 

tel.: 491 433 499 
 

 
 

číslo účtu:  275416363/0300 
 

 
 

statutární orgán:  Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D., ředitel 

                       Ing. Bc. Jana Ungrová, zástupce ředitele 
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Domácí zdravotní péče 

Domácí hospicová péče  

Poradna hospicové a paliativní péče 
 

Domácí zdravotní péče je zdravotní ošetřovatelská služba, v rámci které tým kvalifikovaných 

zdravotních sester poskytuje komplexní odbornou zdravotní péči pacientům, i onkologicky 

nemocným, v jejich domácím prostředí. Je poskytován takový rozsah služeb, aby pacienti 

nemuseli s námahou docházet do ordinací mimo domov nebo být umístěni v nemocnici. Jedná 

se např. o odběry krve, aplikaci injekcí, inzulínů, léků na ředění krve, ošetřování periferních  

i centrálních cévních vstupů (port, picc), podávání léků, infuzí, tlumení bolestí, převazy 

pooperačních i chronických ran, ošetřování stomií, drénů, kontroly zdravotního stavu, měření 

tlaku, pulzu, okysličení, EKG, rehabilitační péči a jiné úkony dle potřeb pacienta naordinované 

praktickým lékařem.  

 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 

 

Domácí hospicová péče je speciálním druhem domácí zdravotní péče doplněné o sociální službu 

poradny, která je určena pro onkologicky nemocné pacienty. Je zajišťována komplexní péče o 

potřeby pacienta i pečující rodiny ve spolupráci se sociálními pracovníky, psychologem a 

duchovním. Pracovníci poradny poskytují informace jak samotným nemocným, tak ale i jejich 

rodinám a lidem o ně pečujícím. Pomáhá se zajištěním potřebných podmínek k péči o pacienta, 

zprostředkovává zapůjčení potřebných kompenzačních pomůcek a koordinaci péče zdravotníků 

Domácí hospicové péče tak, aby bylo o pacienta po všech stránkách co nejlépe postaráno. 

 služby jsou poskytovány 24 hodin 7 dní v týdnu 

 zdravotní péče je předepsána lékařem a je plně hrazena zdravotním pojištěním, poradna 

je pak její doplňkovou činností, která je pro klienty zdarma 

 zdravotní sestry prováděné úkony konzultují s ošetřujícím případně specializovaným 

lékařem pacienta 

 hospicovou péči poskytují kvalifikované zdravotní sestry Oblastní charity Náchod, která 

je nestátním zdravotnickým zařízením na základě registrace dle zákona č. 372/2011 Sb., 
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o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 

 v poradně pracují zdravotní sestry a další odborní pracovníci na základě registrace 

poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Působnost Domácí zdravotní a Domácí hospicové péče 

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 

vrchní sestra 

491 424 166, 603 831 064 

Linda Nováková 

tel. 734 355 348 

email linda.novakova@nach.hk.caritas.cz 

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

 

V roce 2021 bylo Domácí zdravotní a Domácí hospicovou 

péčí uskutečněno 54 836 návštěv u 1 074 pacientů, u kterých 

bylo provedeno 102 883 výkonů. Ošetřovali jsme 115 

pacientů s potvrzenou nákazou koronavirem a nespočet 

příznakových pacientů, kteří byli po potvrzení nákazy 

hospitalizováni. Zajišťovali jsme testování zaměstnanců 

antigenními testy v několika firmách. Nadále jsme se snažili 

eliminovat vzájemné kontakty našich zdravotních sester, 

proto každodenní administrativní práci spojenou s vedením 

zdravotní dokumentace vykonávaly sestry ze svých domovů. 

Bylo to pro nás emotivně velmi složité období, jelikož jsme 

v průběhu roku ztratily 124 pacientů, kteří zemřeli z velké 

části v souvislosti s koronavirem. Již na konci prvního čtvrtletí roku 2021 byla úmrtnost mezi 

našimi pacienty vyšší, než za celý rok 2019. Proto věříme, že se již nebude epidemiologická 

situace z posledních dvou let v takové negativní síle opakovat. I přes dlouhé a psychicky 

náročné období se nám podařilo udržet stabilní pracovní tým. 

V průběhu roku jsme vyměnili 3 starší automobily za nové, vyměnili jsme několik dosluhujících 

notebooků, dokoupili jsme glukometry, oxymetry, tonometry a fonendoskopy.  
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Charitní pečovatelská služba 
 

Charitní 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 ve svém domácím prostředí 

a mít tak čas si podle svých možností užívat radosti života… 

Pečovatelská služba je financována z rozpočtu MPSV, Královéhradeckého kraje, z dotací obcí, 

darů a úhrad od uživatelů služby a z Tříkrálové sbírky. 

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

 služba je poskytována v Náchodě a okolí do vzdálenosti 15 km 

 služba zahrnuje pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, 

pomoc při poskytování stravy nebo zajištění donášky stravy, pomoc s chodem 

domácnosti, pomoc se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím   

 službu poskytují kvalifikovaní pracovníci Oblastní charity Náchod, na základě registrace 

poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Za poslední roky prošla pečovatelská služba výrazným rozvojem jak profesním, tak i 

materiálním. Pracovní tým postupně rozšiřuje, v roce 2021 v ní již působil tým 7 

kvalifikovaných pracovnic (pečovatelek) a 1 sociálního pracovníka. Pravidelně dochází 

k průběžnému vzdělávání a proškolování pracovníků. A zájem o naše služby se každoročně 

zvyšuje, proto budeme v příštím roce žádat o rozšíření území působnosti. 

Služba byla plně poskytována i po celou dobu pandemie, která trvala téměř celý rok 2021. 

Přibyli nám i klienti, o které se neměl dočasně kdo postarat, protože pečující osoby sami 

onemocněly Covidem 19. Naši práci nám komplikovalo každodenní využívání předepsaných 

ochranných prostředků - jejich měnění před návštěvou u každého klienta, dezinfikování 

pomůcek, vozidel apod. Bylo to náročné období pro všechny - pro klienty i pro pracovníky 

poskytující služby a to i z hlediska psychického, protože na nás negativní zprávy o vývoji počtu 

nemocných nejen útočily ze všech stran, ale s nemocnými jsme se denně setkávali při své práci. 

V roce 2021 bylo uskutečněno 14.065 návštěv u 108 klientů. 

Díky dotačnímu projektu EU se nám v tomto roce podařilo pro službu pořídit 1 nové vozidlo. 

Díky tomu mohly naše pracovnice vozy využívat nejen ke své běžné činnosti, tedy poskytování 

služeb potřebným, ale také k zajišťování nákupů základních potravin seniorům i v těchto 

vlnách pandemie. 
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Těší nás, že díky této výměně a rozšíření vozového parku můžeme bezpečně zajistit 

poskytované služby a uspokojit tak i požadavky nových zájemců o službu i ve vzdálenějších 

oblastech.  

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 

vedoucí zařízení 

491 424 166, 603 831 064 

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, 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 

 

Naším záměrem je nabídnout klientům kvalitní bydlení a další zázemí vhodně podněcující 

výchovu a další rozvoj jejich dětí. Rok 2021 se nesl ve znamení dalších rekonstrukcí dvou 

bytových jednotek. Kompletně se podařilo byty vybavit novými kuchyňskými linkami, novým 

nábytkem, vyměnily se podlahy.  
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Bohužel v roce 2021 nás opět trochu pozastavila covidová pandemie a především děti trávily 

na podzim více času za počítači při distanční výuce, než se spolužáky ve škole. Vše ale společně 

i díky zakoupeným notebookům a vybavením PC učebny s maminkami a svými učitelkami 

zvládly. Všichni doufáme, že nás čeká stále méně omezení a budeme moci strávit více času 

pohromadě.  

Během rozvolněných chvil jsme si již tradičně užily velikonoční vyrábění, soutěže a 

čarodějnické odpoledne. Díky pomoci dobrovolníků měly děti možnost oslavit svůj Den dětí. 

Na zahradě byly připravené soutěže o sladkosti, omalovánky a další odměny. Během prázdnin 

jsme byli na výletech po okolí a díky vybavení Klubíku interaktivní tabulí jsme procestovali celý 

svět. Konec prázdnin a blížící se začátek nového školního roku si děti zpříjemnily přespáním v 

našem klubu "Klubík". Ty nejstatečnější děti si před tím splnily i stezku odvahy, která byla plná 

strašáků. A ukázalo se, že nemůžeme tvrdit, že čím starší dítě, tím větší Nebojsa.  
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S blížícím se koncem roku jsme se postupně i my začali připravovat na vánoční čas. Pekli jsme 

perníčky, zpívali koledy, vyráběli zimní výzdobu. Na večerní besídce si každá maminka uvázala 

svůj vlastnoručně vyrobený adventní věnec, a i když na něm svítily jen elektronické svíčky, byly 

i tak krásné. Tradičně nás v adventním času navštívil Mikuláš s andělem, ale i čertem. 

Mikulášovi děti slíbily, že budou hodné, a tak nám čert nikoho neodnesl. Od andílka všechny 

děti dostaly nadílku dobrot. Na konci roku jsme se sešli u vánočního stromečku, rozbalili si 

dárky od Ježíška a strávili požehnané Vánoce.  

 

V roce 2021 byla služba poskytnuta 114 osobám, z toho 36 matkám a 78 dětem. 
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Zázemí azylového domu 

 ubytování v pokojích a bytových jednotkách 

 využívání potravin Potravinové banky ČR 

 vzdělávací místnost pro děti - Klubík, PC učebna, společenská místnost, herna, zahrada 

 podpora sociálních pracovníků a pedagoga 

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

školáků a jiné  

 

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 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 
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Pracovníci vykonávající SPOD v roce 2021 

podle § 49 a) odst. 2 

Hetfleišová Eva, Bc. sociální pracovník § 115 1a) 

Hrnčířová Tereza pracovník v sociálních službách, vychovatel § 116 d) 

Kolínová Alena, Bc. sociální pracovník § 115 1a) 

Pašťálková Ivana pracovník v sociálních službách § 116 d) 

Stolinová Štěpánka, Mgr. sociální pracovník § 115 1a)  

Špelda Marek, Mgr. pedagogický pracovník § 115 1d) 

Tomková Tereza pracovník v sociálních službách, vychovatel § 116 d) 

Ungrová Jana, Bc. sociální pracovník § 115 1a) 

 

podle § 49 a) odst. 5 

Čechová Lucie pracovník v sociálních službách § 116 d) 

Doležalová Jitka pracovník v sociálních službách § 116 d) 

Holečková Rita pracovník v sociálních službách § 116 d) 

Lánská Gabriela pracovník v sociálních službách § 116 d) 

Nikulinová Zuzana pracovník v sociálních službách § 116 d) 

Ulmanová Renata   pracovník v sociálních službách § 116 d) 

 

 

vedoucí zařízení Bc. Ivana Pašťálková 

tel. 491 427 746 

email ivana.pastalkova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Borská 616/621, 547 01  Náchod 
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Dům na půli cesty 
 

Azylový dům „Dům na půli cesty“ je sociální službou, která tu je pro všechny mladé z Náchoda 

a okolí, kteří se ocitli v těžké životní situaci, nemají kde bydlet, nemají nikoho, kdo by jim 

pomohl, ale chtějí se svými problémy něco dělat. V zařízení jim poskytneme pomoc především 

ve formě dočasného ubytování a širokého spektra poradenství – nejvíce se jedná o pomoc při 

hledání zaměstnání, při jednání s úřady nebo při řešení dluhové situace. Díky získání 

bezpečného zázemí, možnosti se v čistotě vyspat, uvařit si, umýt se a odpočinout si, mají klienti 

azylového domu možnost nabrat síly pro řešení své nepříznivé životní situace. Za účasti 

pracovníků zařízení se zlepšují ve svých sociálních i praktických dovednostech, ve finanční 

gramotnosti, a i ve znalosti dosažitelných odborných služeb. Cílem je dopomoci klientům 

zapojit se do běžného života, najít trvalé ubytování a samostatně zvládat nároky života bez 

pomoci služby. 

 

Cílová skupina 

Muži i ženy ve věku 18 až 29 let, bez přístřeší, v těžké životní situaci, kterou nejsou schopni 

zvládnout vlastními silami či za pomoci rodiny nebo blízkých. 

 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 

Dům na půli cesty aktivně oslovuje ústavní zařízení, jako jsou dětské domovy či věznice, úřady 

blízkých obcí či střední školy, tedy místa, kde se mohou vyskytovat mladí lidé, kteří potřebují 

či velice brzo budou potřebovat pomocnou ruku takové sociální služby, čímž se snaží působit 

pro prevenci sociálně patologických jevů. 

V roce 2021 došlo k obměně vybavení společenské místnosti a došlo k vybudování nového 

zázemí pro sociálního pracovníka pro jednání s klienty a zájemci o službu. Byly realizovány 

opravy podlah a výmalby prostor. Podařilo se také zrealizovat opravu vstupních dveří do 

zařízení a obnovu kamerového systému.  

Na podzim se uskutečnil Den otevřených dveří, prohloubila se spolupráce s místními 

institucemi a došlo k navázání kontaktu s dalšími službami. V rámci práce s klienty jsme se 

soustředili zj. na získání trvalého zaměstnání a zvládání vedení domácnosti. 

V roce 2021 byla služba poskytnuta 16 klientům, z toho 8 ženám a 8 mužům.  
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vedoucí zařízení Jana Hagarová 

tel. 491 423 710 

email jana.hagarova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Mlýnská 189, 547 01  Náchod 
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Půjčovna zdravotních pomůcek CHARplus s.r.o. 
 

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 
 

 
 

Půjčovna zdravotních pomůcek nabízí mnoho druhů pomůcek - běžně používaných, ale i 

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. Z neustále 

vzrůstajícího počtu těchto osob pečujících o své blízké máme velikou radost. Svědčí to o tom, 

že vzrůstá počet osob, kterým osudy druhých nejsou lhostejné. V roce 2021 byl největší zájem 

o zapůjčení oxygenátorů stejně jako minulý rok, což bylo zapříčiněno pandemií. Abychom 

mohli poptávce jednotlivců, ale třeba i ze strany nemocnic vyhovět, několik kusů tohoto 

zařízení jsme v průběhu roku dokoupili. V roce 2021 využilo služeb půjčovny 451 klientů. 

 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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Humanitární sklad  
 

V roce 2018 jsme navázali spolupráci s Potravinovou 

bankou Hradec Králové, ze které jsme v určitých 

intervalech potraviny dováželi. Sklad humanitární pomoci 

a potravinové banky jsme pak v Náchodě zřídili ke konci 

roku 2019, abychom mohli díky existenci skladu přímo 

v naší budově rychleji reagovat. Základním ošacením a 

potravinami a hygienickými potřebami jsme schopni 

pomoci lidem bez domova, lidem nacházejícím se ve 

vážné sociální situaci. Mezi nejohroženější skupiny patří 

samoživitelé, lidé dlouhodobě nemocní, senioři a lidé bez 

domova. 

Výdej ze skladu je možný po telefonickém či osobním 

kontaktu na níže uvedené adrese. 

Humanitární sklad v roce 2021 byl stejně jako v minulém roce podroben zatěžkávací zkoušce, 

protože díky pandemii se na nás obraceli lidé, ale i sociální služby jiných poskytovatelů s 

žádostí o poskytnutí pomoci. Fungování skladu se také dostává stále do širšího povědomí, 

protože se na něho obrací větší počet institucí i jedinců. Jsme rádi, že jsme jim mohli vyhovět. 

koordinátor Eva Celbová 

tel. 777 699 399 

email eva.celbova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Mlýnská 189, 547 01  Náchod 

 

Oblastní charita Náchod je partnerem Potravinové banky Hradec Králové, z. s., která je 

součástí České federace potravinových bank. 
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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. U nás je možné se 

uplatnit v rámci práce s dětmi v azylovém domě, se seniory, s pacienty v nemocnici, v zázemí 

organizace, s potravinovou bankou, s cizinci a jinak. 

Velké díky všem dobrovolníkům, kteří se do našich aktivit nezištně zapojují - bez této pomoci 

bychom nemohli všechny své aktivity realizovat. Děkujeme za práci s dětmi v našem azylovém 

domě, za pomoc v administrativě, při organizování sbírek a v rámci Charitní pečovatelské 

služby. Ne každý 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 udělá velikou 

radost a pomáhá. 

V roce 2021 jsme měli možnost využít pomoc od 126 dobrovolníků a patří jim za to velký dík. 

Velké množství dalších dobrovolníků se pak zapojilo do Tříkrálové sbírky.  

I v letošním roce se nám v dobách pandemie ozývali lidé s nabídkou pomoci, aniž bychom o 

pomoc veřejně žádali. Za to všem děkujeme. Děkujeme také všem, kteří pro nás napekli a naše 

pečovatelská služba pak tyto dobroty mohla rozvést seniorům. Velice si vážíme těchto nabídek 

a veškeré nezištně poskytnuté pomoci. 

koordinátor Eva Celbová 

tel. 777 699 399 

email eva.celbova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Mlýnská 189, 547 01  Náchod 
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Tříkrálová sbírka 2021 
 

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou od roku 2001 pořádá Charita Česká republika  

ve spolupráci s místními Charitami a dalšími organizacemi. V současnosti patří tato sbírka  

k největší dobrovolnické akci v ČR - na akci se podílí více než 50 tis. dobrovolníků. 

Skupinky tří králů navštěvují domácnosti s přáním zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek. 

Každá skupinka má svého vedoucího, který je vybaven průkazkou a pokladničkou s charitním 

logem. Pokladničky jsou zapečetěné pracovníkem městského či obecního úřadu. Do 

organizace sbírky se zapojují dobrovolníci z řad jednotlivců, skupinky kamarádů i celé rodiny.  

Využití výtěžku ze sbírky 

 Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, 

rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. 

 Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení peněz. Nejvíce jich zůstává v regionu, 

kde byly získány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. 

V území regionu Oblastní charity Náchod se sbírka uskutečnila v období od 3. do 9. 1. 2021 

a podílelo se na ní 185 skupinek koledníků a bylo vybráno 1.112.476 Kč. 

 

Podpořené projekty oblastní charitou Náchod 

 přímá pomoc potřebným na Náchodsku 

 provoz SV. ANNY Domova pro matky s dětmi 

 provoz Domu na půli cesty  

 provoz Charitní pečovatelské služby  

 

 

65% projekty 
Oblastní charity 

Náchod

15% projekty Diecézní charity

5% projekty Charity ČR

10% pomoc do zahraničí

5% zákonná režie sbírky
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Edukační centrum 
 

Edukační centrum realizuje vzdělávací a osvětové akce nejen pro zdravotní sestry, sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale také pro veřejnost. Posluchači jsou při 

odborných seminářích, přednáškách a besedách seznamováni s moderními metodami a 

přístupy nejen odborníky, ale také zkušenými pracovníky z praxe, kteří prezentují své praktické 

zkušenosti. 

V letošním roce do našich plánů velmi negativně zasáhla probíhající pandemie, proto činnost 

centra byla pozastavena. S obnovením činnosti počítáme v roce 2022. 

 

koordinátor Eva Celbová 

tel. 777 699 399 

email eva.celbova@nach.hk.caritas.cz 

adresa Mlýnská 189, 547 01  Náchod 
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Mimořádné akce roku 2021 
 
3. - 9. 1. Tříkrálová sbírka 
Dobrovolnické centrum 
 

15. 1. O nejhezčího sněhuláka 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

19. 2. Rukodělné odpoledne 
Dům na půli cesty 
 

1. 4. Velikonoční vyrábění 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

9. 4. Promítání pro dobrovolníky 
Dobrovolnické centrum 
 

24. 4. Jarní sbírka potravin 
Dobrovolnické centrum 
 

29. 4. Čarodějnické odpoledne 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

7. 5. Maminkám patří dík 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

1. 6. Den dětí 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

1. 7. Hurá na prázdniny! 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

20. - 22. 7. Cesta kolem světa 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

24. 8. Stezka odvahy a přespání na Klubíku 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

28. 8. Zavařujeme 
Dům na půli cesty 
 

1. 9. Festival sociálních služeb Náchod 
všechna střediska 
 

29. 10. Halloween 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

16. 11. Nácvik evakuace při požáru 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

23. 11. Podzimní sbírka potravin 
Dobrovolnické centrum 
 

25. 11. Vázání adventních věnců 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

30. 11. Pečení perníčků 
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 
 

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

22. 12. Vánoční setkání rodin  
SV. ANNA - Domov pro matky s dětmi 

https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
https://nachod.charita.cz/kdo-jsme/clanky/aktuality/vystava-fotografii-a-pribehu-z-indie-v-nachode/
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Realizované projekty 
 

1/2020 - 6/2022  

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052 

Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV 

Jedná se o projekt, který je financován z prostředků ESF, Operační program zaměstnanost. 

V roce 2020 byly v rámci tohoto projektu realizovány 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. 
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1/2021 - 12/2021 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016115  

Zkvalitnění terénních pečovatelských služeb - rozšíření vozového parku 

 

9/2021 - 7/2022 

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016479 

Rozšíření dostupnosti Charitní pečovatelské služby Náchod  

 

11/2020 - 12/2023  

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010473 

Azylový dům-návazné bydlení, terapeutické dílny 

V rámci tohoto projektu byla v 11/2021 zahájena rekonstrukce dvorního objektu v ulici 

Mlýnská. Bude zde vybudováno zázemí azylového domu. 
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Hospodaření organizace 
 

NÁKLADY k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 

Provozní náklady Spotřeba materiálu a energie 5.042 

 Opravy a udržování 1.236 

 Náklady na služby 1.144 

 Odpisy a ostatní 2.367 

Osobní náklady Mzdové náklady 20.960 

 Zákonné a sociální pojištění 7.322 

Předfinancování projektů   4.000 

Celkem  42.071 

 
 

VÝNOSY k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 

Tržby Tržby za vlastní výkony a služby 1.953 

 Tržby za služby v rámci IP 9.445 

 Tržby od zdravotních pojišťoven 23.247 

Dotace Ministerstvo práce a soc. věcí 4.371 

 Ministerstvo pro místní rozvoj 37 

 Královéhradecký kraj 810 

Dary Právnické a fyzické osoby 514 

 Obce 88 

 Tříkrálová sbírka 416 

Jiné výnosy  1.416 

Celkem  42.297 
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