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Ú V O DNÍ SLOVO
Milí přátelé svitavské Charity,
rok 2021 byl pro nás zejména rokem rozvoje. Začali jsme pěkně zostra, když hned 1.
ledna převzala Charitní pečovatelská služba péči o klienty domu s pečovatelskou
službou ve Svitavách a zvedla tak svou kapacitu o celou třetinu. Následně se do budovy
DPS Charitní pečovatelská služba i přestěhovala a změnila tak své sídlo. Děkuji
pracovníkům pečovatelské služby, v čele s vedoucí Zuzanou Soukupovou, za to, jak se
tohoto nelehkého úkolu skvěle zhostili.
Od začátku roku jsme také usilovně pracovali na vzniku nové služby Domácí zdravotní
péče - ošetřovatelské a paliativní a museli jsme překonat opravdu mnoho překážek,
abychom získali všechny potřebné prostředky i podporu veřejnosti. Velké poděkování
patří starostovi Svitav Davidovi Šimkovi, který se na vzniku služby podílel osobně a s
nasazením, vrchní sestře Stanislavě Bočkové a všem laskavým dárcům. Díky
společnému úsilí služba mohla oficiálně zahájit svou činnost 1. října.
Ačkoliv nám covidová pandemie všechno značně komplikovala, byl rok 2021 pro naši
Charitu také velmi významným rokem vzdělávání, metodické a strategické práce a
posilování vnitřních kapacit díky projektu Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí.
Rok 2021 ukázal, jak silnou organizací naše Charita je, co všechno i za nepříznivých
podmínek zvládne vykonat a jak dynamicky se rozvíjí. Věřím, že je to díky inspirativním
a zapáleným zaměstnancům, kterým záleží na kvalitě a rozsahu poskytované péče, ale
také díky zázemí, které Charita ve Svitavách má, díky podpoře města Svitavy, obcí i
ostatních dárců. Kromě kvality klademe důraz na to, že jsme tým, který drží při sobě a
jednou ze základních hodnot, které vyznáváme, je laskavost. Pracuje se nám proto
spolu dobře a svou práci děláme rádi. Věřím, že právě laskavost stojí za tím zvláštním
kouzlem, které popisují klienti, pacienti a partneři, když se s námi setkávají.
Vděčnost za úspěšný rok 2021 patří nejen kolegům, dárcům a partnerům, ale zejména
laskavému Bohu, který nám propůjčuje svou lásku, bez níž by naše práce neměla žádný
smysl.
Vendula Kouřilová, ředitelka
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L Á S KA JE BOŽ Í S L O V O ,
K T E RÉ SE STA L O S K U T K E M
Bible je Boží slovo zachycené na papír, Caritas (láska) je Boží slovo, které se stalo
skutkem.
Boží slovo čeká na uskutečnění v našem životě. Nechme se proto i v charitní službě
inspirovat výzvami Bible a usilujme o něco navíc, co může služba v charitních
zařízeních přinášet. Vždyť nemá jít o pouhý altruismus a humanismus. Usilujme, řečeno
slovy apoštola Pavla Korinťanům, o dary lepší. Objevme i my mnohem vzácnější cestu,
jak čteme ve 13. kapitole listu Korintským.
„Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, ale neměl lásku, jsem jako znějící kov a
cimbál zvučící. Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím,
ovládal všecko co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych i hory
přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal všechno, co mám, a pro
druhého do ohně skočil, ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je shovívavá,
láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se
nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná když jí někdo ubližuje, má
zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska
všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží.“
Všem pracovníkům Charity přeji a vyprošuji tuto vzácnou cestu.
Václav Dolák, farář
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Z Á K LADNÍ ÚDA J E
Charita Svitavy je nestátní nezisková organizace, která podporuje seniory, osoby se
zdravotním postižením a s chronickým onemocněním a jiné potřebné obyvatele
Svitavska v plnohodnotném způsobu života.
Je organizací římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Je součástí
Arcidiecézní charity Olomouc, začleněné do Charity Česká republika, která je členem
Mezinárodního společenství charit – Caritas Internationalis. Svitavská Charita byla
zřízena olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem dne 14. 12. 1993.
Je evidována u Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 1996 pod číslem 8/1–02–721/1996
podle ustanovení §16 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
Krajský úřad Pardubického kraje udělil dne 25. 6. 2007 registraci sociálním službám,
které Charita Svitavy nabízí.
Územní působnost Charity Svitavy (viz mapka)
Statutární zástupce:
Mgr. Vendula Kouřilová – ředitelka
Poradní orgán – Rada Charity:
(složení v roce 2021)
Blanka Homolová
Marie Rozsypalová
Mgr. Jiří Žilka
Pastorace a duchovní rozměr:
P. Mgr. Václav Dolák – katolický kněz
Mgr. Filip Keller – evangelický farář
Miriam Holubcová, DiS. - pastorační pracovnice
Zaměstnanci:
K 31. 12. 2021 bylo v pracovním poměru celkem 31 pracovníků,
přepočtený stav pracovníků: 25,51.
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S L U ŽBY CHARI T Y S V I T A V Y
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

SVĚTLANKA –
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

Adresa: Polní 354/2, 568 02 Svitavy
E-mail: chps@svitavy.charita.cz
Provozní doba:
Denně, včetně víkendů a svátků od 6.00
do 22.00 hod.
Úřední hodiny
pondělí od 8.00 do 15:00 hod.
Vedoucí: Zuzana Soukupová
Mobil: 731 003 394

Adresa: Jungmannova 1558/6, 568 02
Svitavy
E-mail: cds@svitavy.charita.cz
Provozní doba:
V pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.
Úřední hodiny
pondělí od 8.00 do 15.00 hod.
Vedoucí: Mgr. Eva Šolcová
Mobil: 731 646 945

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK

Adresa: Polní 354/2, 568 02 Svitavy
E-mail:
stanislava.bockova@svitavy.charita.cz
Provozní doba:
Denně, včetně víkendů a svátků od 6.00
do 22.00 hod.
Úřední hodiny
pondělí od 8.00 do 15.00 hod.
Vrchní sestra: Stanislava Bočková
Mobil: 732 846 644

Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
Mobil: 736 267 381
E-mail: pujcovna@svitavy.charita.cz
Výpůjční hodiny:
pondělí od 13.00 do 15.00 hod.
středa od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do
15.00 hod.
Vedoucí: Bc. Milan Ondráček

STŘEDISKO HUMANITÁRNÍ POMOCI
VČETNĚ POTRAVINOVÉ POMOCI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA,
DOBROVOLNICTVÍ, PASTORACE

Adresa: Polní 354/2, 568 02 Svitavy
E-mail:
denisa.kosinova@svitavy.charita.cz
Koordinátor: Denisa Košínová, DiS.
Mobil: 733 676 725

Adresa: Hřbitovní 2257/1, 568 02 Svitavy
E-mail: pastoracni@svitavy.charita
koordinátor: Miriam Holubcová, DiS.
Mobil: 730 594 542
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C H A RITNÍ PEČ O V A T E L S K Á
S L U ŽBA
Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnit seniorům, osobám s chronickým
onemocněním a zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí a zajistit jim
pomoc v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby prožívali důstojný život podle
svých potřeb. Služba je poskytována v domácnostech ve Svitavách a okolních obcích
nebo ve středisku hygieny osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují
pomoc jiné osoby.
Počet zaměstnanců: 17 v pracovním poměru + 5 zaměstnanců na DPP
Počet klientů: 140
Počet návštěv: 26 475
Uzavřeno bylo 51 nových smluv.
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NOVÝ ŽIVOT S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
O panu Antonínovi jsme se dozvěděli od pracovníka sociálního odboru. Žil v jedné
místnosti starého domu ve velmi špatných hygienických podmínkách a bez topení. Topit
si mohl pouze přímotopem, což si vzhledem k ceně elektrické energie prakticky nemohl
dovolit. Pečovatelská služba nejprve zajistila nejnutnější úklid a hygienu. Následně
jsme pomohli p. Antonínovi sehnat vyhovující bydlení, s pomocí charitních dobrovolníků
se pán přestěhoval, díky laskavým dárcům se podařilo vybavit byt. Postupně jsme mu
vyřídili příspěvek na péči a příspěvek na bydlení. Pan Antonín nyní žije spokojeně ve
svém novém bytě. Má naši každodenní podporu v oblasti hygieny, stravování, nákupů,
zprostředkování zdravotní péče i udržování domácnosti. I přes velký zdravotní hendikep
s pomocí pečovatelské služby zvládá žít ve svém vlastním prostředí a podle svých
představ.
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S V Ě TLANKA
C E N TRUM DENN Í C H S L U Ž E B
Posláním CDS je přispět ke kvalitě života dospělých lidí se zdravotním postižením, osob
s chronickým onemocněním a seniorů. Umožnit jim smysluplně a aktivně trávit část dne
mimo svou domácnost a dle zásad individuálního přístupu jim poskytnout přiměřenou
podporu a potřebnou péči v těchto oblastech:
–
–
–
–

osobní hygiena a stravování
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
rozvoj, upevnění a udržení motoriky, myšlení, paměti a praktických
navazování, udržení a rozvíjení sociálních vztahů

Okamžitá kapacita: 32 klientů
Počet klientů: 50
Počet hodin poskytnuté péče: 15 186
Přepočtený počet zaměstnanců: 13
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dovedností

NOVÉ PŘÁTELSTVÍ DÍKY SVĚTLANCE
Paní Lucie navštěvuje Světlanku již jedenáctým rokem. Vždy byla velmi tichá, program
na Světlance měla velmi ráda, ale do rozhovorů se zapojovala jen když se jí někdo
přímo zeptal. V srpnu tohoto roku začala do Světlanky dojíždět paní Jarka. S Lucií si
hned padly do noty a bylo krásné sledovat, jak vzniká nové přátelství. Paní Jarka a paní
Lucie spolu vedly dlouhé rozhovory, začaly spolu trávit čas i mimo Světlanku a dokonce
spolu strávily i vánoční svátky. Na obou je znát jejich vzrůstající psychická pohoda.
Paní Lucie je o mnoho hovornější a paní Jarka si navýšila docházku do Světlanky, aby
spolu se svou novu kamarádkou mohla péct buchty, malovat a háčkovat hračky pro děti.
Také se společně těší na jaro, až budou sázet zeleninu do mobilních záhonů.
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D O M ÁCÍ ZDRAV O T N Í P É Č E
OŠETŘOVATELSKÁ A PALIATIVNÍ

1.října 2021 vznikla nová služba, která poskytuje ošetřovatelskou a paliativní péči
nemocným na Svitavsku. Službu zajišťují všeobecné sestry a všeobecné sestry se
specializací. K podpoře vzniku jsme vytvořili úspěšnou kampaň Dožít mezi svými,
kterou jsme oslovili dárce i širokou veřejnost. Díky darům jsme mohli nakoupit potřebné
vybavení, zajistit školení sester a jejich první mzdy. Všem dárcům patří obrovský dík.
Počet klientů: 17
Počet návštěv: 356
Počet zaměstnanců: 5
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NOHY SE ZAHOJILY A DUŠE TAKY
Naše pacientka paní Eva se dostala do naší sesterské péče s těžkými defekty na obou
dolních končetinách. Nohy měla úplně černé, přebíraly jsme ji s tím, že se to asi už
zcela zahojit nepodaří. Paní Eva žila sama v malém bytě a zpočátku k nám měla
velkou nedůvěru. Často hlídala i komentovala naši práci a nespolupracovala. Postupně
jsme si však její důvěru získaly a čím více se rány hojily a zlepšovaly, tím víc se paní
Eva těšila na naše návštěvy. Byla spokojená, komunikativní, čekala na nás a my se
těšily na ni. Díky naší vytrvalé, odborné a pečlivé práci se jí defekty postupně zahojily
úplně a málokdo by z fotografie uhádl, že se jedná o stejné nohy. Všechny jsme z toho
měly velkou radost, že se paní Evě zlepšila kvalita života a tak naše práce u ní
skončila. Loučila se s námi těžce a bylo vidět, že má slzy v očích. Zvykla si na nás a
těžký začátek přerostl v něco krásného. Na paní Evu rády vzpomínáme. I její příběh
dává naší práci smysl.
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P Ů J ČOVNA KOM P E N Z A Č N Í C H
P O M ŮCEK
Půjčovna je provozována Charitou Svitavy na základě živnostenského oprávnění.
Nabízí k pronájmu invalidní vozíky, chodítka, WC křesla, sedačky do vany, nástavce na
WC a elektrická polohovací lůžka a nově také oxygenátory.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0,69 pracovníků na pracovní poměr a 1 pracovník na
dohodu o provedení práce.

BÝT SE SVOU RODINOU
Díky vzniku nové služby Domácí zdravotní péče a zejména díky dárcům jsme rozšířili
vybavení půjčovny o oxygenátory. V době pandemie covidu se staly pro mnohé pacienty
propustkou z nemocnice domů. Bez oxygenátoru by to nešlo. Pan Josef chtěl po
prodělané covidové infekci domů mezi své blízké, ale byl stále slabý a potřeboval právě
kyslíkovou terapii. Zaměstnanci půjčovny mu domů přivezli elektrickou polohovací
postel, WC křeslo a sestřičky přijely nastavit a zapojit oxygenátor. Díky tomu mohl Josef
být doma se svou rodinou a pomalu se zotavovat z prodělané nemoci.

S T Ř EDISKO HU M A N I T Á R N Í
P O M OCI
Středisko humanitární pomoci pomáhá lidem, kteří se dostali do obtížné situace v
důsledku mimořádné události. Pomáhá také rodinám s dětmi, rodičům samoživitelům i
jednotlivcům v tíživé finanční situaci. Realizuje potravinovou pomoc ve spolupráci s
Potravinovou bankou Pardubice. Zareagovala tak na potřeby obyvatel ze Svitavska,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Do konce roku 2021 přijalo potravinovou pomoc celkem 140 dospělých osob a 90 dětí.
Jednalo se o rodiny s dětmi, rodiče samoživitele, osoby se zdravotním postižením,
seniory a osoby bez domova.
Přepočtený počet zaměstnanců: 0,15
11

SBÍRKA PRO RODIČE SAMOŽIVITELE
Pan Marek je tatínek samoživitel. Žena ho opustila a on se stará už mnoho let o své 3
děti. Rodina se už několikrát stěhovala. Nyní našli bydlení v rodinném domě, kde se jim
líbí. Jsou velmi skromní. Marek se snažil pořád pracovat, ale jeho zdravotní stav se
zhoršoval a musel z práce odejít. Peněz se mu nedostávalo, a proto se obrátil na
Charitu s žádostí o pomoc. Ze sbírky pro rodiče samoživitele jsme mu zaplatili postel
pro dítě a lednici a začali pravidelně poskytovat potravinovou pomoc. Starší syn chce
začít po skončení školy pracovat a pomoc tátovi s náklady na bydlení.

T Ř Í K RÁLOVÁ S B Í R K A
Ve Svitavách a okolních obcích bylo vykoledováno 340 779 Kč. Charita Svitavy měla na
své záměry k dispozici z výtěžku sbírky na svém území 233 390 Kč.
Uvedená částka byla použita na rozvoj sociálních služeb Charity Svitavy, konkrétně na
zakoupení automobilů pro Charitní pečovatelskou službu a na přímou pomoc rodinám s
dětmi a dalším lidem v nouzi.

PŘÍSPĚVEK NA VÝŽIVU A LÉKY
Pan Martin odešel z práce a začal se starat o svou nemocnou maminku. Rodina si
během pár let prošla těžkým obdobím. Museli si najít nové bydlení a mamince se začal
zhoršovat zdravotní stav. Silné virové onemocnění vedlo k nemožnosti dýchání a
polykání a je odkázána nejen na diety, ale také na různé pomocné přístroje. Léčba
jejího onemocnění je finančně náročná, a proto nás požádali o pomoc. Rodině jsme
přispěli na léky a výživu.
Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a ochotu pomáhat lidem v
nouzi a děkujeme všem, kteří do sbírky jakoukoliv částkou přispěli.
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N A Š E HODNOTY
A D E KACERT

Součástí charitní práce a péče je také podpora v oblasti spirituálních potřeb člověka.
Naše práce stojí na etických a křesťanských hodnotách, které činí naše služby
výjimečnými. Klientům nabízíme podporu pastorační asistentky. V roce 2021 všichni
zaměstnanci pracovali na zavedení etického programu DEKACERT, který vychází z
biblického desatera a představuje deset etických hodnot. Na nich je postaven náš
přístup k uživatelům služeb i k našim zaměstnancům. Našimi základními hodnotami
jsou: laskavá pomoc, respekt a důstojnost, podpora ke zmocňování, zodpovědnost a
spolehlivost. Věříme, že právě díky hodnotám, kterými se řídíme, je naše práce tak
specifická a zaručuje vysokou kvalitu i lidskost v poskytované péči.

Za naši práci jsme v roce 2021 získali ocenění Pardubického kraje.
13

D A L ŠÍ AKTIVITY R O K U 2 0 2 1

Poprvé jsme se účastnili
celostátní Potravinové sbírky.

Podruhé jsme uspořádali benefiční
hudební festival Vzadu v sadu,
tentokrát na podporu vzniku Domácí
zdravotní péče v rámci kampaně
Dožít mezi svými.

Uspořádali jsme trdiční charitní
pouť, tentokrát do Luže.

Zúčastnili jsme se několika
Benefičních a prodejních akcí na
podporu charitního díla potřebným.
15

P o s ílená Charita
V Y F IČ ZE ZAJET Ý C H K O L E J Í !
V tomto roce jsme pokračovali v práci na posílení našich interních kapacit. Pracovníci
napříč organizací se účastnili vzdělávání, stáží a výcviků, pracovali jsme na revizi a
tvorbě naší interní dokumentace a na zavádění nových postupů. Kvůli pandemii toho
proběhlo hodně online, ale některá školení, např. to v Neratově jsme si opravdu užili.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu
občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v
září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České
republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a
Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Grantová výzva: 62500-2019-003 / Active Citizens Fund - Základní granty 2019
Název projektu: Posílená Charita - Vyfič ze zajetých kolejí! / Empowered Charity - Get Out of Your Old
Way! Číslo projektu: 62500-2019-003-0100, Termín realizace projektu: 1. 10. 2020 - 30. 9. 2022
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H O S PODAŘEN Í O R G A N I Z A C E
ROZVAHA K 31. 1. 2021 (TIS. KČ)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31.1. 2021 (TIS. KČ)
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VÝŇATEK ZE ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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Finanční dary a dotace nad 4 000 Kč
Děkujeme!
Pardubický kraj

Stanislava Ondráčková

Město Svitavy

Tereza Findeisová

Louda Auto a.s.

Josefa Báčová

Nadace OSF

Pavel Čížek

ABPLAST s.r.o.

Dagmar Pauková

VDV nadace Olgy Havlové

Vendula Kouřilová

Nadace DIVOKÉ HUSY

Václav Tomšíček

ATOMSTEEL s.r.o.

Vaščíkovi

ČSOB pojišťovna

Blanka Čuhelová

TAUER GROUP a.s.

Kamila Rybinová

Svitavské tenisové srdce

Jarmila Pecháčková

Moneta Money Bank

Petr Hönig

Nadace manželů Kroutilových

MEDESA, s.r.o

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.

Z-STYLE CZ a.s.

TPR s.r.o.

Město Březová nad Svitavou

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec

Město Jevíčko

GIVT.cz s.r.o.

Obec Banín

Šmídl Provozní Holding, s.r.o.

Obec Brněnec

Iveco Czech Republic, a.s.

Obec Dětřichov

Nadační fond Albert

Obec Hradec nad Svitavou

ACHO Olomouc

Obec Chrastavec

VÁHY JAS s.r.o.

Obec Javorník

Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna

Obec Kamenná Horka

Insurance Group

Obec Koclířov

Farnosti děkanátu Svitavy

Obec Opatov

MUDr. Mirka Fialová

Obec Opatovec

Blanka Homolová

Obec Radiměř

Moravcovi

Obec Rudná

Josef Gentinger

Obec Vendolí

Pavel Krušina

Obec Kukle

Marie Nečasová

Obec Pohledy

Filip Brýdl
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Věcné dary, kulturní vystoupení a další pomoc
Děkujeme!
DTP centrum v.o.s.
Městská knihovna ve Svitavách
Městské informační centrum Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Městský úřad Svitavy
Středisko kulturních služeb Svitavy
Římskokatolická farnost Svitavy
Potravinová banka Pardubice
Školní jídelna při ZŠ T. G. Masaryka Svitavy
DIMATEX CS, spol. s r.o.
SPORTES Svitavy s.r.o.
ZUŠ Svitavy
Aqua Nova s.r.o.
CMS TV, studio COMVISION
Českomoravská Fatima
Divadélka Jójo
Ladislav Heryán
Patrik Jursa
Pavel Hrych
Filip Keller
Klub seniorů Svitavy, z.s.
Koalice nevládek Pardubicka, z. s.
Společnost Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Westrock Svitavy
ZŠ Felberova, Svitavy
SVITAP J.H.J. spol. s. r. o.
Pěveský sbor RAKOS
Hudební skupina BLUEMY
Slávek Janoušek
Hudební skupina Paraplet
Hudební skupina Yamabushi
Radek Štelčík
Oldřich Šišmiš
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