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Benefiční koncert „Tichounce při svíčkách“

Vánoční představení

Poslání:
Sloužit potřebným lidem…
…bez ohledu na náboženství, národnost a rasu.

„Cokoliv jste učinili komukoliv z těchto mých nepatrných bratří,
mně jste učinili.“ (Mt 25,40)

Milí přátelé,
vítám Vás na stránkách Výroční zprávy 2005 Farní charity Polička. Předkládáme Vám v ní řadu
informací, z kterých si můžete sestavit mozaiku o činnosti naší organizace v uplynulém roce a zároveň jí dokládáme, že lidská solidarita s potřebnými a lidmi v nouzi z naší společnosti nevymizela, naopak je důležitá,
žádaná a nutná k zachování humanity v každém z nás.
Ing. Markéta Šafářová
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Základní údaje o organizaci:
Farní charita Polička je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená Biskupstvím
královéhradeckým.

Je zaevidována jako církevní právnická osoba u Ministerstva kultury ČR
podle zákona 3/2002 Sb., o církvích
a náboženských společnostech. Svou
činnost vyvíjí od roku 1992. Je součástí
Diecézní charity Hradec Králové, České
katolické charity a Caritas Internacionalis (mezinárodního společenství charit).

U Krajského úřadu Pardubického kraje
je zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení.
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Přehled zařízení FCH Polička
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)
Vrchní sestra: Želmíra Plecháčková
Vrchlického 185, 572 01 Polička
tel. 461 722 218
e-mail: chops@policka.cz

Denní stacionář pro lidi s mentálním postižením (DS)
Vedoucí DS:
Bc. Ludmila Chadimová (do 30. 11. 2005)
Vrchlického 22, 572 01 Polička
tel. 461 725 552
e-mail: d.stacionar@policka.cz

Občanská poradenské centrum (OPC)
Vedoucí OPC: Bc. Jana Flídrová
Vrchlického 185, 572 01 Polička
tel. 461 723 758
e-mail: poradna@policka.cz
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CHOPS:

poslání

…poskytuje ošetřovatelské a pečovatelské služby s cílem umožnit uživateli služeb setrvat
ve vlastním domácím prostředí a zachovat si svůj životní styl.
služby
CHOPS zahrnuje tři druhy činností:
· agentura domácí péče
zabezpečuje pacientovi zdravotní péči v domácím prostředí
· pečovatelská služba
zabezpečuje klientovi zejména nezdravotní (pečovatelské) služby, které podporují
klienta v jeho soběstačnosti a samostatnosti
· půjčovna pomůcek
půjčuje kompenzační a zdravotní pomůcky pacientovi do domácnosti
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Agentura domácí péče
Ošetřovatelskou péči zajišťuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, osm zdravotních sester
s praxí v lůžkovém zařízení, s celkovým pracovním úvazkem 6,25.
Ošetřovatelská péče v níže uvedeném rozsahu je poskytována na základě zdravotní indikace ošetřujícího lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

komplexní péče o imobilní pacienty
ošetřovatelská rehabilitace, nácvik soběstačnosti
aplikace injekcí
aplikace a zaučení pacienta a jeho rodiny v aplikaci inzulínu
převazy (pooperačních ran, dekubitů, bércových vředů apod.)
odběry krve a jiného biologického materiálu
péče o stomie (kolostomie, nefrostomie, tracheostomie apod.)
infuzní terapie k zajištění hydratace pacienta
měření fyziologických funkcí (krevní tlak, puls apod.)
hospicová péče (péče o umírající)

V roce 2005 agentura domácí péče poskytla své služby 142 pacientům.
Odborným garantem je MUDr. Olga Pávková
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Pečovatelská služba
Nezdravotní (pečovatelské) služby zabezpečuje pečovatelka na základě požadavku klienta, a to 7 dní v týdnu. Tyto služby si klient (nebo jeho rodina) může vybírat z katalogu
pečovatelské činnosti, a z části na ně sám přispívá.
Katalog pečovatelské činnosti:
· donáška obědů, léků, nákupy
· osobní hygiena, koupel, mytí vlasů v domácím prostředí
· podání jídla, krmení
· úklid bytu, společných prostor v bytovkách, mytí oken
· praní a žehlení prádla v domácnosti
· jednoduché ošetřovatelské úkony, příprava léků
· pomoc a dohled při denních aktivitách
· pochůzky, popřípadě doprovod při pochůzkách
· doprava autem na krátkou vzdálenost (v omezené míře).
Pečovatelské služby jsou součástí komplexní péče o pacienta CHOPS, případně klienta
s fyzickým nebo mentálním postižením, či dlouhodobě nemocného člověka s omezenou
schopností sebeobsluhy. Pečovatelská služba v průběhu roku 2005 posloužila 97 takovýmto lidem.
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Půjčovna pomůcek
Půjčovna pomůcek slouží jak klientům CHOPS, tak i širší veřejnosti. Pomůcky jsou zapůjčovány podle výpůjčního řádu dlouhodobě i na kratší dobu a žadatel hradí výpůjčné
podle ceníku.
Půjčovna pomůcek klientům půjčovala:
· polohovací lůžka
· noční stolky se servírovací deskou
· invalidní vozíky
· WC křesla
· sedačky do vany
· podložní mísy
· antidekubitní podložky a matrace
· chodítka
· berle, francouzské hole.
V roce 2005 se podařilo doplnit nebo obnovit pomůcky v hodnotě 5 506 korun. Zdravotní pomůcky si vypůjčilo 44 klientů na různě dlouhou dobu, někteří je používají dlouhodobě.
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CHOPS celkově
Personální zajištění:

vedoucí střediska (vrchní sestra), 7 zdravotních sester
pečovatelka

Působnost:
město Polička, obce Jedlová, Lubná, Pomezí, Sádek, Sebranice, Stašov.
Činnost v obcích se v roce 2005 rozšířila o obce Korouhev a Květnou (pečovatelská péče)
a Lezník a Střítež (půjčování pomůcek).
Vývoj zájmu o ošetřovatelskou a pečovatelskou službu ukazuje následující tabulka
2003

2004

2005

Počet klientů

133

155

162

Počet návštěv

11 517

13 413

19 565

Údaje jsou uvedeny celkem za Agenturu domácí péče a Pečovatelskou službu.

Výhled do budoucna
· Zachovat rozsah služeb alespoň v kvantitativním i kvalitativním rozsahu roku
2005.
· Použitím výtěžku Tříkrálové sbírky na nákup kompenzačních a zdravotních pomůcek obnovit a rozšířit vybavení půjčovny pomůcek pro veřejnost.
· Systematickým proškolováním zdravotních sester rozšířit jejich odbornost zejmé na v péči hospicového typu.
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DENNÍ STACIONÁŘ:
pro lidi s mentálním postižením

poslání

…posláním programu Denního stacionáře je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením seberealizaci zejména formou pracovní terapie, podporovat jejich samostatnost a
právo na sebeurčení a rozvíjet jednotlivé stránky jejich osobnosti tak, aby se jejich život
v maximální možné míře podobal běžnému životu lidí bez postižení.
základní údaje
· denní stacionář funguje již 8 let
· v květnu 2005 se přestěhoval do moderní, nově postavené budovy, která odpovídá standardům kvality poskytovaných služeb
· DS slouží mentálně postižené mládeži a dospělým, nejmladší klient oslavil 21
narozeniny, nejstaršímu bylo 47 let
· DS navštěvuje 19 klientů z Poličska, Litomyšlska, Svitavska a Mor. Třebové
· o klienty pečovali: vedoucí denního stacionáře, osobní asistentka a 2 pracovníci
sociálních služeb s odpovídajícím odborným vzděláním, (od září 2005 byl přijat
další pracovník sociálních služeb)
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Ze slavnostního otevření nového DS dne 20.5. 2005
starý stacionář

slavnostní otevření

nový stacionář
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Terapeutické dílny
V průběhu dopoledne se v nich realizuje terapeutická pracovní činnost. V každé skupině
je zařazeno 3 – 5 klientů, o které se stará pracovník sociálních služeb (vedoucí dílny).
Osobní asistentka zabezpečuje činnost a organizaci času pro klienty s těžkým mentálním
postižením.
Náplní práce v dílnách jsou většinou pracovní terapie ve skupině (výroba přáníček, svíček,
svícnů, batikování triček,…). DS umožňuje řadu dalších činností (hry, sport, rehabilitace,
vycházky, nácvik sebeobsluhy, atd.), na kterých se klienti podílejí podle svých zájmů a
možností. Společně také jezdí na pobyty v přírodě, kterých se v odůvodněných případech
v roce 2005 zúčastnili i někteří rodiče.

11

výtvarná dílna

dřevodílna

keramická dílna
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Činnost
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Klienti DS v roce 2005 podnikli:
8 výletů
8x navštívili výstavu nebo přijali pozvání na exkursi
4x shlédli divadelní nebo umělecké vystoupení
2x se účastnili koncertu
zatančili si na jednom společenském plese
v měsíci únoru DS zahájil výstavu výrobků klientů v Městské knihovně v Poličce
v dubnu klienti vyrobili a spolu s ochránci přírody rozvěsili ptačí budky
květen proběhl ve znamení loučení se starým stacionářem a slavnostním zahájení
provozu v nové budově DS, byla zahájena canisterapie
v červnu se uskutečnil týdenní rekondiční pobyt v zařízení Mariadol u Světlé nad
Sázavou a dále se klienti zapojili do soutěže „K sobě blíž“ v ÚSP Bystré
v září byl zahájen počítačový kurz pro klienty DS, také jim byly umožněny
návštěvy kosmetického salonu (ve spolupráci s Obchodní a SOŠ SČMSD Polička)
v říjnu byla v Knihovně v Moravské Třebové zahájena výstava obrázků klientky
DS Zlatuše Berkovcové, na konci měsíce započala hipoterapie v Javorku
v listopadu se klienti zúčastnili Abilympiády v ÚSP Bystré
v prosinci denní stacionář připravil vánoční představení pro rodiče a příznivce
charity
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Denní stacionář úzce spolupracoval se zařízeními podobného typu: se „Svítáním“ v Pardubicích a se „Světlankou“ ze Svitav, a dále s ústavy pro mentálně postižené ve Svitavách
a v Bystrém.

Veletrh „Rehab protex“ Brno

Rekondiční pobyt ve Světlé nad Sázavou

Výhled do budoucna
·
·
·
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Osvětou a propagací zpřístupnit služby Denního stacionáře dalším klientům
zejména na Poličsku a Litomyšlsku
Zaváděním Standardů kvality sociálních služeb ukotvit úroveň služeb na trvale
vysoké úrovni
Umožnit dobrovolníkům větší zapojení do činnosti DS

OBČANSKÉ PORADENSKÉ CENTRUM:
poslání
...pomoc občanům v tíživé sociální situaci

služby
V rámci OPC byly v roce 2005 realizovány dva projekty:
· občanská poradna
· nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce a sociálně potřebné.
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Občanská poradna
…nabízí pomoc občanům regionu Svitavska, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Je nezávislým místem bezplatné,
důvěrné, diskrétní a nestranné pomoci. Provází občany při řešení jejich potíží. Usiluje o to,
aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit oprávněné zájmy.

Svou činností poradna pozitivně působí na chod veřejné správy a samosprávy. Poradce je
kompetentní pro výklad a interpretaci právních dokumentů, které souvisí s klientovým dotazem. Není kompetentní k právnímu řešení problému. Odborným garantem je Asociace
občanských poraden v Praze.

Poradenský servis je zaměřen na oblasti:
· sociální zabezpečení a péče
· zaměstnání, pracovní vztahy
· rodina, mezilidské vztahy
· právní ochrana
· bydlení, majetkoprávní vztahy a jiné dle potřeb klienta.
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Činnost
V občanské poradně, kterou FCHP zajišťuje v Poličce a v Litomyšli, proběhlo v roce
2005:
· 410 konzultací s klienty
· pracovnice odpovídaly na 678 dotazů
· osobně poradnu navštívilo 342 lidí
· telefonicky ji kontaktovalo 54 klientů
· 13 klientů využilo e-mail a 1 klient volil formu dopisu
V případech, kdy služby OP nemohly být dostačující, byla klientům zprostředkována
pomoc právníka, psychoterapeuta, úřadu práce, odboru sociálních věcí a dalších odborných zařízení.
Struktura dotazů z oblasti:
· mezilidských a rodinných vztahů
23 %
· majetkoprávních záležitostí
16 %
· pracovně právních vztahů
15 %
· právního systému a právní ochrany
15 %
· bydlení
9%
Klienti měli dále dotazy týkající se sociálních dávek, důchodového a nemocenského pojištění, ochrany spotřebitele atd.
Průměrný věk klientů poradny činil v loňském roce 44,5 roku.
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Nízkoprahové denní centrum
… zajišťuje sociální služby pro lidi na okraji společnosti - bezdomovce a ostatní sociálně
potřebné.
Sociálního zařízení využívají klienti k osobní hygieně, je jim poskytováno ošacení z humanitního šatníku. Klienti mají v centru možnost odpočinku, jídla, konzultace svých problémů.
V případě potřeby je jim poskytnuta jízdenka do místa trvalého pobytu nebo zprostředkováno ubytování v blízkých azylových zařízeních. V loňském roce využilo nabídky primární
péče 101 klientů.
OPC celkově
Personální zajištění:
Provoz centra zajišťují dvě odborně proškolené pracovnice s VŠ vzděláním, tj. vedoucí
s plným úvazkem a sociální pracovnice s polovičním pracovním úvazkem.
Výhled do budoucna
· zachovat rozsah služeb alespoň ve stávajícím měřítku
· pravidelným proškolováním a vzděláváním pracovníků zajistit kvalitní poskyto vání služeb občanům
· osobní návštěvy klientům budeme nabízet přednostně v nových rekonstruovaných
prostorách poradny v Poličce. Lidé zde mají možnost bezbariérového přístupu do
poradny a většího servisu služeb než na kontaktním místě v Litomyšli.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2005
Celkový výnos Tříkrálové sbírky organizované Farní charitou Polička v roce 2005 činil
369.914,00 Kč.
Účel použití výnosu Tříkrálové sbírky na Poličsku:
·

·

236 685 Kč na vnitřní vybavení nově
postavené budovy Denního stacionáře pro lidi s mentálním
postižením v Poličce
10% z celkového výnosu obětem tsunami v Indickém oceánu
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Zapojení obcí do Tříkrálové sbírky

obec

výnos sbírky v Kč

Banín

6 884,50 Polička

95 423,50

Bělá nad Svitavou

8 405,50 Lezník

4 539,00

17 849,00 Střítež

3 340,50

Borová
Březiny
Bystré
Hartmanice

2 070,00 Pomezí
28 042,00 Pustá Kamenice
9 580,00 Pustá Rybná

Jedlová

11 791,50 Rohozná

Kamenec u Poličky

12 964,50 Sádek

7 841,00
6 356,00
3 676,00
3 557,00
18 722,00

Korouhev

6 428,00 Sebranice

Květná

5 303,50 Stašov

1 261,50

Lavičné

2 466,00 Svojanov

5 739,00

Lubná

26 407,00 Široký Důl

7 810,50

Nedvězí
Oldřiš
celkem
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výnos sbírky v Kč obec

25 504,00

6 195,00 Telecí

10 121,50

13 249,50 Trpín

18 386,50
369 914,00

Tříkrálová sbírka na Poličsku proběhla tradičně v průběhu prvních čtrnácti dnů
měsíce ledna.
Rekordního výnosu by nebylo dosaženo bez obětavé pomoci řady dobrovolníků. Do Tříkrálové sbírky se zapojilo:
26 obcí a 2 města
95 skupinek koledníků
(z toho 25 v Poličce)
354 koledníků
(z toho 78 koledníků v Poličce)
cca 10 dobrovolníků v souvislosti s přípravou občerstvení a vypravováním koledníků
Účinnou pomoc dále poskytli:
Farnost Svojanov
Gymnázium Polička
Mateřská škola Svojanov
Rodina Samkova s dětmi a další zúčastněné rodiny
ZŠ Borová, ZŠ Květná, ZŠ Lubná,
ZŠ Olešnice, ZŠ Pomezí, ZŠ Široký Důl

Děkujeme všem, kdo nám s pořádáním Tříkrálové sbírky pomáhali a dárcům za jejich pochopení pro bolesti a potřeby druhých.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
9 878

11 101

I. Dlouhodobý hmotný majetek

8 749

9 650

54

54

0

7 099

stavby
samostatné movité věci a soubory

1 366

2 497

nedokončený dlouhodobý majetek

7 264

0

65

0

1 129

1 451

poskytnuté zálohy na dl. majetek
II. Oprávky k dlouhodobému majetku
A K T I V A

k 1.1.

A. Dlouhodobý majetek celkem
pozemky

B. Krátkodobý majetek celkem
I. Pohledávky
odběratelé

5 094

5 597

II. Výsledek hospodaření

6 126

6 469

účet výsledku hospodaření
výsledek hosp. ve schval. řízení
nerozdělený zisk minulých let

0

343

345

0

5 781

6 126

B. Cizí zdroje

34

36

I. Krátkodobé závazky

34

36

dodavatelé

28

32
0

zaměstnanci

6

363

jiné závazky

0

4

11 254

12 102

378

83
5

daň z příjmů

1

1

0

4

775

488

20

50

účty v bankách

755

438

III. Jiná aktiva

99

57

náklady v příštích období

81

26

příjmy v příštích období

I. Vlastní jmění

456

8

AKTIVA CELKEM

12 066

502
115

pokladna

11 220

1 001

pohledávky za zaměstnanci

II. Krátkodobý finanční majetek

A. Vlastní zdroje celkem

k 31.12

1 376

poskytnuté provozní zálohy

ostatní přímé daně
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k 31.12

P A S I V A

k 1.1.

18

31

11 254

12 102

PASIVA CELKEM

Údaje jsou uváděny v tisících.

Hospodářský výsledek roku 2005:

343 462 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

I.

Spotřeba materiálu a energie

748 075

1.

Tržby za vlastní výkony

II.

Náklady na služby

1 082 157

2.

Tržby od zdravotních pojišťoven

III.

Mzdové náklady

2 721 212

3.

Provozní dotace – MPSV

IV.

Sociální a zdravotní pojištění

923 610

4.
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Jiné ostatní náklady
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VI.

Odpisy

224 336
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Ostatní
výnosy
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8.

Dary – právnické osoby

9.

Tříkrálová sbírka
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NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ...
Městům a obcím

Městský úřad Polička
Městský úřad Litomyšl
Městský úřad Moravská Třebová
Obecní úřad Banín
Obecní úřad Dolní Újezd
Obecní úřad Hartmanice
Obecní úřad Jedlová
Obecní úřad Kamenec
Obecní úřad Lubná
Obecní úřad Osík
Obecní úřad Pomezí
Obecní úřad Pustá Rybná
Obecní úřad Sádek
Obecní úřad Sebranice
Obecní úřad Sulíkov

Individuálním dárcům
Coufal Jiří, RNDr.
Kučerová Marta, MUDr.
Lahodný Pavel, Bc.
Matoušová Hana, Ing.
Priessnitzová Marcela
Radůza
Šuraň Miloš, Ing.

Institucím
Krajský úřad Pardubice
Ministerstvo práce a sociálních
věcí
Úřad práce Svitavy
Zdravotní pojišťovna VZP Svitavy
Zdravotní pojišťovna ČNZP
Zdravotní pojišťovna VoZP
Zdravotní pojišťovna ZP MV ČR

Sponzorům

Báča, a. s.
Cacková B. - Prodej obuvi
Enter Polička
HTH8, s. r. o.
Lékárna U Zlatého orla
Lesy České republiky, s. p.
MEDESA, spol. s. r. o.
Michaela Trávníčková - FLÓRA květiny
ORFAST, spol. s r. o.
Petr Jílek - zahradnické práce
Potraviny Kasal
Stavební firma Pásek, s. r.o.
STREFA, s. r. o.
Svatojosefská jednota Polička
Tamelová Dana - Květena
Tiskárna Polička
ZŘUD - Masokombinát Polička, a. s.

... ZA FINANČNÍ
PODPORU ...

A ZA SPOLUPRÁCI A POMOC DÍK
Dobrovolníkům
Jonáková Hana
Kačmaryová Radana
Kašpar Jiří, JUDr.
Kosek Jiří
Mencová Martina
Poliačik Karel

Smolková Hana
Šrek Ivan
Štětková Helena
Tauer Zdeněk, Ing.
Zezula Miloslav

Organizacím
Farnost Polička
Gymnázium Polička
Jezdecký oddíl Sága Javorek
Jezdecký oddíl Stašov
Městská knihovna Moravská Třebová
Městská knihovna Polička
Restaurace Jordán
SPC Bystré - Mgr. Daniela Jirušová
SPC Bystré - Mgr. Dita Bomberová
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Polička
Střední odborné učiliště obchodní Polička
T.E.S. s. r. o. Polička
ZŠ Na Lukách Polička
ZUŠ Polička

Informace o organizaci:
Mgr. Markéta Šafářová
Petra Zahradníková
Ing. Štěpánka Dvořáková
Želmíra Plecháčková
Alena Fiedlerová
Bc. Jana Flídrová

ředitelka
účetní
fundraiser
vrchní sestra CHOPS
vedoucí DS
vedoucí OPC

V roce 2005 bylo ve FCH zaměstnáno 24 pracovníků.

Kontakty:
Farní charita Polička
Vrchlického 22, 572 01 Polička
Tel: 461 725 552
e-mail: charita@policka.cz
www.policka.charita.cz
darovací konto: 351105-664/0600
GE Money Bank

