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„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se 
království, které je vám připraveno od 
založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali 
jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, 
byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl 
jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 
vězení, a přišli jste za mnou.“ Tu mu ti 
spravedliví odpovědí: „Pane, kdy jsme tě 
viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 
žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě 
viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, 
nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme 
tě viděli nemocného nebo ve vězení, 
a přišli jsme za tebou?“ Král jim odpoví 
a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv 
jste učinili jednomu z těchto nepatrných 
bratří, mně jste učinili.“ 

(Mt 25,34-40) 
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Poslání a působnost Farní charity Starý Knín 
 
 

Farní charita Starý Knín vznikla 1. března 1993 jako církevní právnická osoba s vlastní právní 
subjektivitou a je zařazená do celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit. 

Posláním Farní charity je pomáhat lidem v nouzi v souladu s principy křesťanské lásky. 
Křesťanská láska se v sociální práci projevuje především ochotnou a laskavou službou všem lidem bez 

rozdílu věku, pohlaví, rasy a vyznání. Jejím hlavním principem je: „Pomáhej všem lidem tak dobře, jak 
chceš, aby bylo v budoucnu poslouženo Tobě.“ 
 
 

V roce 2016 působila Farní charita Starý Knín v okolí těchto obcí a měst: Bratronice na Kladensku, 
Hořovice, Štěchovice - Davle, Nový Knín, Svaté Pole u Dobříše, Kamýk nad Vltavou, Petrovice na 
Sedlčansku, Neveklov, Votice, v Praze 6 a Velké Popovice.  

Ve všech těchto místech poskytovala následující sociální služby: pečovatelské služby, služby osobní 
asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
a sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. V Hořovicích pak vzniklo nové Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež. Zdravotní služby byly poskytovány ve zdravotních obvodech Nového Knína, Davle, Votic, 
Kamýku nad Vltavou a Krásné Hoře. 
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Sociální odbor Farní charity Starý Knín  
Adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Bc. Stanislava Krejčíková 
Telefon:  724 236 152 
e-mail: krejcikova@socialnipece.cz 

 
V roce 2016 soustřeďoval sociální odbor Farní charity 11 výše jmenovaných středisek terénních 

sociálních služeb. Pracovnice těchto středisek pomáhaly svým klientům při zabezpečení běžného chodu 
jejich domácností (nákupy, drobný úklid, donášky obědů, pomoc při jednání na úřadech, doprovod k lékaři 
specialistovi apod.). S klienty byly i v telefonickém kontaktu pro případ nenadálé zdravotní události. 
V případě zhoršení zdravotního stavu poskytovaly osobní asistenci, kdy se osobní asistentky věnovaly 
klientovi pravidelně několik hodin denně. Souběžně s prací těchto středisek rozvíjel svou činnost Azylový 
dům sv. Ludmily v Mokrovratech a nově zřízené Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích. 

 
Vedoucí středisek v průběhu roku poskytovali informace o službách, poradenskou činnost, pomáhali 

s vyřizováním příspěvků na péči, spolupracovali s ošetřujícími lékaři, obecními úřady a farnostmi. Klientům 
zajišťovali kompenzační a rehabilitační pomůcky, vedli potřebnou administrativu.   

 
Sociální s lu 
Terénní sociální služby jsou financovány dotacemi od Středočeského kraje, od obcí a z příjmů od klientů 

služeb. Sociální služby preventivního charakteru jsou podpořeny především dotacemi ze Středočeského kraje 
v rámci tzv. Individuálních projektů.  
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Středisko charitních sociálních služeb Nový Knín 
Adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Vladimíra Řídká, DiS. 
Telefon: 604 231 804 
e-mail:  novyknin@socialnipece.cz 

 
Středisko v Novém Kníně je jedno ze zakládajících středisek 

Farní charity Starý Knín. V roce 2016 jsme pečovali celkem o 110 
klientů. Pečovatelky střediska Nový Knín jezdí svými auty do 
terénu ke klientům i do přilehlých vesniček Nového Knína a to do 
Mokrovrat, Pouští, Staré Huti, Nové Vsi pod Pleší, Velké Lečice, 
Senešnice, Zahořan, Mníšku p. Brdy, pak také do Prostřední 
a Sejcké Lhoty a Libčic, Lipí, na Cholín, do Chramiště, Čeliny, do 
Nečíně a na Dobříš. Byla započata spolupráce s obcí Radíč. 

Rodinám seniorů se snažíme pomáhat komplexně, pomáháme 
například i při vyřizování příspěvku na péči. 
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Středisko charitních sociálních služeb Štěchovice a Davle 
Adresa: Hradištko – Brunšov 221, 252 09 Hradištko 
Vedoucí: Katarína Nožinová, DiS. 
Telefon: 606 552 051 
e-mail: stechovice@socialnipece.cz 
 

Středisko Štěchovice – Davle bylo založeno v roce 
2004, v současné době poskytují 3 pečovatelky/osobní 
asistentky služby 60 klientům v obcích Štěchovice, 
Masečín, Brunšov, Rajchardov, Hradišťko, Pikovice, 
Slapy, Třebenice, Buš. 

Od roku 2006 poskytuje 1 pečovatelka/osobní 
asistentka služby pro obyvatele DPS Štěchovice (jedná se 
o 12 klientů). 

V Davli působíme od roku 2006. 
 
 
2 pečovatelky/osobní asistentky poskytují služby 32 klientům v obcích Petrov, Měchenice, Davle, Sloup, 

Hvězdnice, Bojanovice, Bratřínov. 
Denně poskytujeme průměrně 123 služeb (pečovatelské, osobní asistence, odlehčovací a sociálně 

aktivizační služby). 
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Středisko charitních sociálních služeb Neveklov 
Adresa: Bělice 10, 257 44 Netvořice 
Vedoucí: Přemysl Petrák 
Telefon: 737 071 699 
e-mail: neveklov@socialnipece.cz 
 

Na Neveklovsku pomáhaly naše pečovatelky /osobní asistentky přibližně 50 lidem. Několik takových 
lidí žije i v Neveklově v DPS, kde jsme od začátku roku 2016 začali 
nově poskytovat naše služby. Vznikla tedy nová spolupráce s městem 
Neveklov a zároveň velmi potřebné zázemí pro naší další činnost. 
Hlavní doménou i nadále zůstává tzv. terén, tj. poskytování služeb 
přímo v domácnosti zájemce o služby. 
 
Středisko charitních sociálních služeb Votice 
Adresa: Husova ul. 800, 259 17 Votice 
Vedoucí: Přemysl Petrák 
Telefon: 737 071 699 
e-mail: votice@socialnipece.cz 
 

Ve Voticích a okolí využívá našich služeb přibližně 80 lidí. 
Podstatná část žije přímo ve Voticích v DPS, ostatní ve městě anebo 
přilehlých vesnicích. Významnou součástí charitních služeb je domácí 
zdravotní služba, která zde funguje již několik let. 
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Středisko charitních sociálních služeb Bratronice 
Adresa: Bratronice 35, 273 63 Bratronice 
Vedoucí: Mgr. Danka Samková 
Telefon: 737 657 156 
e-mail: bratronice@socialnipece.cz 
 
 

Středisko obstarává služby hlavně v těchto obcích: 
Běleč, Bratronice, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice, Doksy, 
Družec, Velká Dobrá, Unhošť a Středokluky. V roce 2016 
jsme měli 44 klientů, o které pečovaly 4 pečovatelky. 
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Středisko charitních sociálních služeb Hořovice 
Adresa: Nerudova ul. 113/15, 268 01 Hořovice 
Vedoucí: Barbora Vondráková Königová 
Telefon: 724 219 892 
e-mail: horovice@socialnipece.cz 
 

V roce 2016 jsme měli 48 klientů PS, 10 asistencí a 10 odlehčovacích služeb. Naše působení se rozšířilo 
až do Drozdova. Nyní pečujeme v obcích od Cerhovic, přes Újezd, Hořovice, Lochovice, Netolice, 
Praskolesy, Lážovice, Vižinu Osov a Osovec až po Malý Chlumec a Hostomice. Děkujeme za podporu 
a dobrou spolupráci obcím Hořovice a Újezd. Klienti nejvíce využívají dovážku obědů, pomoc s hygienou, 
drobné nákupy a úklid. Naše pečovatelky pečují celodenně, tzn. i večer a v případě potřeby i o víkendech. 
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Středisko charitních sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Milešov 
Adresa: Kamýk nad Vltavou 34, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Vedoucí: Marta Sirotková 
Telefon: 728 864 451 
e-mail: kamyknvlt@socialnipece.cz 

 
Středisko charitních sociálních služeb v Kamýku nad Vltavou působí v regionu 12 let. Původní oblast 

Kamýcka se postupně rozšířila o obce Krásná Hora, 
Solenice, Klučenice, Milešov, a jejich okolí. 
 V současné době poskytujeme sociální služby 
v těchto obcích: Dolní Hbity, Jelence, Luhy, Jablonná, 
Káciň, Třtí, Velká, Zduchovice, Solenice, Kamýk n. Vlt., 
Krásná Hora, Milešov, Klenovice, Planá, Kosobudy, 
Brzina, Koubalova Lhota, Klučenice, Ovčín, Podskalí a 
Voltýřov. Služby jsme průběžně prováděli u 116 klientů 
nejen v domácnostech, ale i v domech s pečovatelskou 
službou (Solenice, Kamýk n. Vlt., Milešov). O uživatele 
pečují naše pracovnice velmi zodpovědně a empaticky. 
Cílem naší služby je zpříjemnit a zkvalitnit uživatelům 
život ve stáří., aby mohli žít ve svém domácím prostředí. 
Chceme poděkovat obecním úřadům v obcích, kde 
působíme, že nám vycházejí vstříc a snaží se naší práci 
podpořit.  
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Středisko charitních sociálních služeb Svaté Pole 
Adresa: Jelence 12, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Vedoucí: Pavla Valtová 
Telefon: 603 531 388 
e-mail: svatepole@socialnipece.cz 
 

Středisko Svaté Pole se stará přibližně o 35 klientů v obcích Nečín, Obory, Drásov, Višňová, Buková, 
Pičín, Rosovice, Budínek, Obořiště, Dlouhá Lhota, Vestec a městě Dobříš. Služby poskytuje 5 pečovatelek. 
Děkujeme všem starostům a lékařům za spolupráci a podporu v naší činnosti. 
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Středisko charitních sociálních služeb Petrovice 
Adresa:   Petrovice 49, 262 55 Petrovice 
Vedoucí: Bc. Zdeňka Hejhalová, DiS. 
Telefon: 736 501 148 
e-mail: petrovice@socialnipece.cz 

 
Středisko Petrovice nabízí služby v obcích Dublovice, 

Jesenice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice, 
Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, 
Příčovy, Sedlčany, Štětkovice, Vysoký Chlumec. 

Pracuje zde pět pečovatelek/osobních asistentek. 
V průběhu roku byly služby poskytnuty 34 klientům. 

V domě s pečovatelskou službou v Petrovicích využívá 
služeb Farní charity 13 klientů. Pečovatelky zajišťují 
pomoc při úklidu, praní, nákupech, přípravě a donášce 
jídla, pomoc při osobní hygieně. Klient se pravidelně 
účastní aktivizačních a společenských programů, setkání 
s dětmi z MŠ Petrovice a ZUŠ Sedlčany, posezení při příležitosti životních jubileí nebo příjemných setkání 
s harmonikou, návštěv divadel v Petrovicích i Sedlčanech. Realizace těchto akcí je za veliké podpory obce 
Petrovice. 

Poděkování patří i sponzorům, kteří naší práci podporují finančními dary.  
 
 



 

 14

Středisko charitních sociálních služeb U sv. Vojtěcha Praha  
Adresa: Tychonova 3, 160 00 Praha 6 
Vedoucí: Ing. Marie Martin ů 
Telefon: 739 133 443, 220 571 769 
e-mail: praha@socialnipece.cz  
 

Středisko charitních sociálních služeb u sv. 
Vojtěcha v Praze 6 patří mezi mladší střediska 
Farní charity Starý Knín. Zaměřuje svojí činnost 
především na poskytování terénní osobní asistence 
a to celodenně – o víkendech i svátcích. V roce 
2016 zde pracovalo celkem 15 zaměstnanců (na 
různé pracovní úvazky), kteří věnovali 67 klientům 
takřka 12 500 hod. přímé péče. 
Mezi nejžádanější úkony patří pomoc s přípravou 
jídla a pití, pomoc s hygienou, sociálně aktivizační 
činnosti a doprovody na procházkách či k lékaři. 

V roce 2016 se v důsledku nízkých dotací 
středisko potýkalo s výrazným nedostatkem pečovatelek a jejich velkou fluktuací. I přes tyto problémy jsme 
se snažili udržet vysokou kvalitu své práce. 

Naším cílem je spokojený senior, který může závěr svého života trávit ve svém domácím prostředí mezi 
svými blízkými a nemusí předčasně odcházet do pobytových zařízení. Za nejdůležitější považujeme laskavý 
přístup a pomoc klientovi k přijetí jeho osobního příběhu, odpuštění a smíření s jeho blízkými. 
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Středisko charitních sociálních služeb Velké Popovice 
Adresa: Lojovice 
Vedoucí: Mgr. Věra Bobovská 
Telefon: 774 994 357 
e-mail: bobovska@socialnipece.cz  

 
 
Od založení střediska před dvěma lety prošlo naší 

péčí 14 klientů z okolí Velkých Popovic, Kamenice 
a Říčan. Všichni klienti jsou moc milí a vstřícní, je radost 
o ně pečovat. Náš pracovní tým je nyní složen z vedoucí 
střediska, tří pečovatelek a jednoho pečovatele. V případě 
velkého pracovního vytížení nám vypomáhá pečovatelka 
z Prahy. 
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Počet uživatelů služeb, kterým byla poskytnuta sociální služba od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

Středisko PS OA OS SAS 
AD 

pobyt 
 

SAS R 

Bratronice 22 1 9 12 37 52 rodin 
Hořovice 48 10 10 12   
Kamýk 83 9 17 18   
Neveklov 55 3 0 16   
Nový Knín 72 9 7 11   
Velké 
Popovice 0 7 0 0   
Petrovice 21 3 7 18   
Praha 6 0 67 0 0   
Svaté Pole 31 10 1 6   

Štěchovice 
a Davle 

97 2 2 16   
20 1 1 11   

Votice 78 2 0 22   

Celkem 527 124 54 142 37 52 rodin 
 
PS -   pečovatelská služba  AD pobyt 
OA -  osobní asistence   SAS R- sociálně aktivizační služby rodiny s dětmi 
OS -   odlehčovací služba              SAS-S. - sociálně aktivizační služby senioři a zdravotně postižení 
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Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech - Centrum na podporu sociálně slabých rodin 
Adresa: Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí Azylového domu: PhDr. Marie Pilíková (od 1. 3. 2017 Jana Kottová) 
Telefon: 728 365 008 
e-mail: azylovydum@socialnipece.cz 
 
 

Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech poskytuje pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v krizové 
situaci. V azylovém domě jsou ubytovány úplné i neúplné rodiny, které nemají svůj vlastní domov, ocitly se 
bez přístřeší nebo musely ze závažných důvodů svůj domov opustit. V roce 2016 využilo služeb zařízení 37 
dospělých (22 žen a 15 mužů) a 50 dětí. Služeb azylového domu mohou využívat rodiny, které pocházejí 
z celé České republiky. 
 

Služba, která je rodinám poskytována vyplývá ze Zákona o sociálních službách. Mezi hlavní činnosti 
patří poskytnutí ubytování, pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále jsou rodinám nabízeny sociálně aktivizační služby. Rodiče 
mají možnost využívat pomoc finančního poradce, psychoterapeuta, speciálního pedagoga a dětem jsou 
zajišťovány volnočasové aktivity v místě azylového domu i mimo něj. 
 

Pracovníci azylového domu se snaží u uživatelů služeb o zvýšení rodičovských kompetencí, získání 
praktických dovedností v péči o děti a učí je zajišťovat potřeby rodiny. Veškeré poskytované služby by měly 
vést k opětovnému zařazení rodiny do společnosti, případně uplatnění na trhu práce. 
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V domě je k dispozici 6 kompletně 
vybavených bytů, které jsou připraveny 
k okamžitému nastěhování. Dále je zde 
společenská místnost a zahrada. Chod 
domu je nepřetržitý, tj. 24 hodin denně 
a je zajišťován vedoucí služby, 
administrativní pracovnicí, sociální 
pracovnicí a pěti asistentkami denní a 
noční služby.  
 

Provoz azylového domu byl v roce 
2016 financován Středočeským krajem 
a od 1.10.2016 z individuálního projektu 
„Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb“. 
 

Azylový dům spolupracoval se 
státními i neziskovými organizacemi: 
městskými a obecními úřady, úřady práce, sociálními odbory, PČR, základními školami, obvodními 
a odbornými lékaři, s dalšími azylovými domy a jinými neziskovými organizacemi. 
 
 
 



 

 19

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
Vedoucí: Mgr. Noemi Trojanová 
Mobil: 776 348 374 
e-mail: vedoucisas@socialnipece.cz  
 

V sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi jsme se oproti předcházejícím rokům zaměřili více na práci 
v terénu. Služba byla poskytována rodinám s dětmi, 
často matkám samoživitelkám v nepříznivé životní 
situaci, kterou již nedovedli sami bez pomoci 
překonat a kde se objevila další rizika ohrožující 
vývoj dětí. 

Cílem služby je pomáhat klientům v jejich 
přirozeném prostředí a to v Berouně, Voticích, 
Sedlčanech, Hořovicích a přilehlém okolí. 
Poskytujeme: sociální poradenství, sociálně 
terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a 
aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí a zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. Kromě práce 
v přirozeném prostředí rodiny, kde sociální 
pracovnice pracovaly s dětmi, učily rodiče jejich 
kompetencím a pomáhaly jim s vyřizováním jejich 
záležitostí, jsme pro děti během školního roku 
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pořádaly týdně 2 kroužky: čtenářský a volnočasový. Čtenářský kroužek probíhal ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Dobříš. V době prázdnin jsme každý týden pro rodiny pořádali vzdělávací a poznávací výlety. 

V rámci SAS R klienti mohou chodit do textilní dílny Rukama Nohama, kde trénují rozvoj měkkých dovedností 
zvyšujících šanci na nalezení pracovního uplatnění. V dílně se vytvářejí propagační, praktické a dekorativní předměty, 
některé jsou vlastnoručně zdobené sítotiskem. Výrobky nebo potisk je možné zakoupit na kontaktním místě, nebo si je 
objednat. 

 
 

V roce 2016 jsme podpořili 52 rodin.  
SAS R je poskytována denně v době od 8.00 
do 16.00 hodin 
Služba je poskytována bezplatně.  
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Adresa: Pražská 620/3, Hořovice 
Vedoucí: Bc. Stanislava Krejčíková 
Telefon:  724 236 152 
e-mail: krejcikova@socialnipece.cz 
 

Nízkoprahové zařízení zahájilo pod vedením 
naší charity provoz znovu v červnu roku 2016. 
Cílem této služby je: 

- podporovat vzdělávání dětí ze sociálně 
znevýhodněného prostředí ve věku od 11-18 
let 

- nabízet mimoškolní aktivity a výchovně 
vzdělávací programy dětem, jejichž rodiče nemohou za tyto aktivity platit v jiných zařízeních 

- pomáhat zmírnit nebezpečí vyplývající z obtížných životních situací v rodinách; prevence kriminality 
- spolupodílet se na přijetí morálních a etických hodnot v souladu s naší historicky podloženou kulturou 
- informovat o právech a povinnostech dětí ze sociálně slabých rodin pro snížení rizika společensky 

nežádoucích jevů 

Naše zařízení nabízí: výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí. Momentální kapacita služby je 15 dětí. 
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Dětské kluby FCH Starý Knín v Hořovicích, Dobříši a Dolních Hbitech 
Adresa: Nerudova 113/15, Hořovice 

Antonína Dvořáka 98, Dobříš  
 Dolní Hbity 44 
Vedoucí: Hana Mačková 
Telefon:  724 963 158 
e-mail: mackova.hanka@centrum.cz  
 
Pomocí finanční dotace z Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost jsme o letních 
prázdninách v roce 2016 realizovali dva příměstské 
tábory v Dobříši a dva příměstské tábory v Dolních 
Hbitech, kde děti prožily krásné dny plné her a zábavy. 
V září 2016 jsme otevřeli díky stejné dotaci dva dětské 
kluby (alternativu družiny), jako pomoc pracujícím 
rodičům dětí na 1. stupni základních škol v Dobříši, 
Hořovicích. V říjnu 2016 byl otevřen třetí dětský 
klub v Dolních Hbitech. Pečovatelky se o děti v dětských 
klubech starají s láskou, díky nim si děti odnáší domů krásné 
zážitky a rodiče mohou pracovat bez obav o své ratolesti.  
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Dětské skupiny FCH Starý Knín v Novém Kníně, Dobříši 
a Sedlčanech: 
Adresa: Nový Knín 278 
 Na Zlaté Stezce 937, Dobříš  
 Petra Bezruče 364, Sedlčany 
Vedoucí: Bc. Stanislava Krejčíková 
Telefon:  724 236 152 
e-mail: krejcikova@socialnipece.cz 
 
 

Provoz dětských skupin byl zahájen 1. 9. 2016 v Dobříši 
a v Sedlčanech a 1. 10. 2016 v Novém Kníně. Hlavním záměrem je 
smysluplná podpora pracujících rodičů. Poskytnout jim prostor pro seberealizaci v zaměstnání aniž by řešili 
hlídání svých předškolních dětí. 

Cílem je poskytnout dětem milé a podnětné prostředí 
v malém, individualizovaném kolektivu. Do skupiny 
přijmeme každé dítě, jehož rodiče mohou prokázat, že 
pracují nebo práci aktivně hledají, či se rekvalifikují, až do 
výše naplněné kapacity našich dětských skupin.  
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Zdravotní odbor Farní charity Starý Knín 
Adresa: Náměstí J. z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Marie Bouchalová 
Telefon: 602 668 236 
e-mail: farnicharita@sendme.cz  
 

Nedílnou součástí FCH byla v roce 2016 také 
charitní ošetřovatelská služba v rodinách, neboli 
domácí zdravotní péče. Zdravotní sestry pracovaly již 
dvacátý čtvrtý rok od založení FCH pod vedením 
vrchní sestry Marie Bouchalové v rámci lékařských 
obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic; dále na 
Voticku, v okolí Davle, Krásné hory a Kamýka nad 
Vltavou. Domácí zdravotnická péče vykonala v roce 
2016 více než 5300 návštěv u klientů a postarala se o 
320 pacientů, za přispění 11 zdravotních sestřiček. 
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Vzdělávání Farní charity Starý Knín 
Adresa:  Náměstí J. z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Jana Bouchalová, DiS. 
Telefon: 731 634 798 
e-mail: vzdelavani@socialnipece.cz 
 

Středisko vzdělávání FCH Starý Knín vzniklo v roce 2006 a je zaměřeno na zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců. Středisko zabezpečuje další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 
službách v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok dle požadavku č.108/2006Sb. 
 

Pro své zaměstnance zajišťujeme 
akreditované kurzy, odborné stáže v zařízení 
sociálních služeb i školící akce. 

Všechny vzdělávací aktivity jsou pečlivě 
naplánované a pracovníci jsou do kurzů 
zařazováni dle průzkumu vzdělávacích potřeb.  
 

V roce 2016 jsme požádali Úřad práce 
o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace 
zaměstnanců a všech 9 žádostí bylo schváleno. 
Kvalifikační kurz je nutnou podmínkou 
k výkonu práce na pozici pracovníka 
v sociálních službách. 
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Přehled kurzů akreditovaných MPSV v roce 2016 
 

Název kurzu Vzdělavatel Počet osob 
Emoce a pracovník Remisvit 36 
Pokojná smrt- akceptace a základy 
komunikace 

APSS 58 

Úvod do problematiky infekcí a hyg. 
rizik v sociálních službách 

Další vzdělávání 
dospělých Ústí n. 

Labem 
58 

Komunikace se seniorem v náročné 
situaci 

KVS Magdaléna 
Bardová 

4 

Základy manipulace a rehabilitace 
s klienty, škola a zad 

APSS 25 

Individuální plánování procesu sociální 
služby 

ADCH Praha 4 
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Komerční činnosti 
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Jedná se o půjčování elektrických polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, invalidních vozíků, 
toaletních židlí, chodítek, berlí, sedátek do vany, nástavců atd. Pomůcky, zvláště polohovací lůžka, jsou 
instalovány klientovi v domácím prostředí naším zaměstnancem, který rodinu poučí o manipulaci a zacházení 
s pomůckami.  

 
 

Výroba užitkových a dekorativních předmětů 
V roce 2016 jsme přemístili výrobu předmětů určených ke komerčnímu prodeji do dílny v Dobříši 

Výrobky možno shlédnout na našich webových stránkách (www.socialnipece.cz). 
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Projekty: 
 
Sociální a návazné služby pro klienty regionu Brdy - Vltava 
Fond: Sociální fond regionu Brdy – Vltava 
Realizace: 1. 6. 2016 – 31. 12. 2016 
Dotace: 114 880,89 Kč 
 
Účelem projektu je zabezpečení služeb osobní asistence pro seniory z Dobříšska a Novoknínska a zajištění 
aktivizační činnosti rodin ohrožených sociálním vyloučením. 
 
Kontakt : Bc. Stanislava Krejčíková 
Tel.:724 236 152 
Email: krejcikova@socialnipece.cz 
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Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2016 
Fond: MPSV Rodina a ochrana práv 
Realizace: 1.1.2016 – 31.12.2016 
Dotace: 596 530 Kč 
 
Cílem projektu bylo posílení rodičovských kompetencí a rodinných vztahů za účelem prevence vzniku 
krizových situací, předcházení ohrožení rodiny a pomoc rodině s řešením obtížných situací.  
Projekt byl zaměřen na základní sociální a odborné poradenství. Pomáhali jsme rodinám, které se dostaly do 
složité životní situace a vyžadovaly právní poradenství, poradenství v oblasti finanční gramotnosti, speciální 
pedagogiky nebo psychoterapii. Projekt dále nabízel interaktivní semináře, tréninkové aktivity, a kurzy pro 
rodiče s dětmi. Seminářů se uskutečnilo 9. V rámci projektu jsme nabídli i seminář pro rodiče pečující o své 
handicapované děti. Projekt byl určen rodinám, které se nacházely ve složité životní situaci, žijícím 
v regionech Dobříšsko, Novoknínsko, Sedlčansko a Hořovicko. 
Podpořeno bylo 135 rodin.  
 
Kontakt : Mgr. Noemi Trojanová  
Tel.: 731 143 870 
Email: vedoucisas@socialnipece.cz 
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Podpora vybraných druhů služeb ve středočeském kraji 
Fond: Dotační program projektu OPZ 
Realizace: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019 
Dotace: 6 710 900 Kč 
 
Účelem projektu je finanční podpora poskytování sociální služby Azylové domy, tj. zajištění pomoci 
a podpory osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 
Cílová skupina: rodiny ohrožené sociálním vyloučením, nebo rodiny sociálně vyloučené. 
Kontakt : Jana Kottová – vedoucí AD Svaté Ludmily 
Tel.:728 365 008 
Email: azylovydum@socialnipece.cz 
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Podpora vybraných druhů služeb ve středočeském kraji 
Fond: Dotační program projektu OPZ 
Realizace: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2019 
Dotace:  7 640 500 Kč 
 
Účelem je finanční zajištění poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, tj. zajištění pomoci 
a podpory osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 
Cílová skupina: rodiny ohrožené sociálním vyloučením nebo rodiny sociálně vyloučené. 
Kontakt: Mgr. Noemi Trojanová – vedoucí SAS 
Tel.: 731 143 870 
Email: vedoucisas@socialnipece.cz 
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Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi 
Fond: Evropský sociální fond, program OPZ 
Realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2016 
Dotace: 4 064 384 Kč 
 
Farní charita Starý Knín bude realizovat projekt v oblastech, kde dlouhodobě poskytuje služby rodinám 
s dětmi, je určen rodičům dětí na 1. stupni ZŠ. 
Nabízí jim dětský klub v Dobříši, Hořovicích a Dolních Hbitech s celkovou kapacitou 34 osob, 
s celotýdenním provozem uzpůsobeným potřebám rodičů, a dále 12 letních prázdninových příměstských 
táborů s max. kapacitou 15 dětí také v Dobříši, Hořovicích a Dolních Hbitech. 
Kontakt : Hana Mačková 
Tel.: 724 963 158 
Email:  mackova.hanka@centrum.cz 
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Dětské skupiny v FCH Starý Knín v Novém Kníně, Dobříši a Sedlčanech 
Fond: Evropský sociální fond, program OPZ 
Realizace: 1.5.2016 – 30.8.2018 
 
Hlavním cílem projektu je smysluplně podpořit pracující rodiče dětí ze sociálně slabších rodin. Poskytnout 
jim prostor pro seberealizaci v zaměstnání, aniž by řešili hlídání svých předškolních dětí. Dětem chceme 
poskytovat milé a podnětné prostředí v malém, individualizovaném kolektivu. 
Kontakt : Krejčíková Stanislava Bc. 
Telefon: 724 236 152 
Email: : krejcikova@socialnipece.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 34

Obnova vybavení s rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK 
Fond: Program česko-švýcarské spolupráce 
Realizace: 1. 11. 2015 – 30. 4. 2016 
Dotace: 456 885 Kč. 
 

Obsahem projektu je modernizace a obnova zdravotnických prostředků za účelem rozšíření domácí 
ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na paliativní a geriatrickou péči na území Středočeského kraje, kde 
středisko Charitní ošetřovatelské péče působí.  

Nákup nového vybavení je základní aktivitou projektu. Druhou aktivitou je vzdělávání zdravotních 
sester pečujících o pacienty a třetí aktivitou je vytvoření informačních letáků pro pacienty a pro jejich rodiny 
se základními informacemi o námi poskytovaných službách a s radami o příčinách, průběhu a následcích 
vybraných chorob. 

 
Kontakt: Marie Bouchalová - vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče 
Telefon: 602 668 236 
e-mail:  farnicharita@sendme.cz 
Kontakt: Ing. Lukáš Tomko - projektový manažer 
Telefon: 777 047 076 
Email: tomko@socialnipece.cz 
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Finanční zpráva - hospodaření v roce 2016 (kráceno z originálu) 
 
A K T I V A (v tis. K č) číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A.    Dlouhodobý majetek celkem ( ř. 2 + 10 + 21 + 29) 1 11 586 11 519 

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ( ř. 3 až 9) 2 0 0 

  Software (013) 4 0 0 

  Ocenitelná práva (014) 5 0 0 

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20) 10 18 123 18 383 

  Pozemky (031) 11 30 30 

  Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 284 284 

  Stavby (021) 13 15 687 15 687 

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 2 122 2 382 

III.  Dlouhodobý finan ční majetek celkem ( ř. 22 až 28) 21 0 0 

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 30 až 40) 29 -6 537 -6 864 

  Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 30 0 0 

  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33 0 0 

  Oprávky ke stavbám (081) 35 -4 901 -5 252 

  
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí (082) 36 -1 636 -1 6120 
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A K T I V A (v tis. K č) číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

B.     Krátkodobý majetek celkem     (ř. 42 + 52 + 72 + 81) 41 7 441 12 004 

I. Zásoby celkem   (ř. 43 až 51) 42 34 221 

II. Pohledávky celkem   ( ř. 53 až 71) 52 806 2134 

  Odběratelé (311) 53 456 560 

  Poskytnuté provozní zálohy     (314 mimo ř. 51) 56 76 269 

  Ostatní pohledávky (315) 57 258 274 

  Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 -4 0 

  Ostatní daně a poplatky (345) 63 3 0 

  Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků 

(348) 65 17 0 

  Jiné pohledávky (378) 69 0 0 

  Dohadné účty aktivní (388) 70 0 1031 

III. Krátkodobý finan ční majetek celkem   ( ř. 73 až 80) 72 6 486 9 579 

  Pokladna (211) 73 460 588 

  Účty v bankách (221) 75 6 026 8 991 

IV. Jiná aktiva celkem   ( ř. 82 až 84) 81 115 70 

  Náklady příštích období (381) 82 106 71 

  Příjmy příštích období (385) 83 9 -1 

Aktiva celkem   (ř. 1 + 41) 85 19 027 23 523 
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P A S I V A (v tis. K č) 
číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A.     Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 91) 86 16 985 16 656 

I.  Jmění celkem (ř. 88 až 90) 87 17 018 16 371 

  Vlastní jmění (901) 88 10 992 10 997 

  Fondy (911) 89 6 026 5 394 

II. Výsledek hospoda ření celkem ( ř. 92 až 94) 91 -33 285 

  Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92 -33 285 

B.      Cizí zdroje celkem ( ř. 96 + 98 + 106 + 130) 95  2042 6867 

I.  Rezervy celkem (ř. 97) 96 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 99 až 105) 98 0 1626 

III. Krátkodobé závazky celkem ( ř. 107 až 129) 106 1892 4985 

  Dodavatelé (321) 107 22 166 

  Přijaté zálohy (324) 109 9 1637 

  Ostatní závazky (325) 110 26 20 

  Zaměstnanci (331) 111 1092 1378 

  
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění 
(336) 113 578 681 

  Ostatní přímé daně (342) 115 97 103 

 Ostatní daně a poplatky (345) 116 0 12 

 Závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 117 0 765 

  Dohadné účty pasivní (389) 128 68 223 

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 131 až 133) 130 150 256 

  Výdaje příštích období (383) 131 122 219 
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P A S I V A (v tis. K č) 
číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

 Výnosy příštích období (384) 132 28 37 

Pasiva celkem (ř. 86 + 95) 134 19 027 23 523 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 (stav k poslední mu dni ú četního období) 
Název ukazatele  Číslo řádku  Hlavní činnost Celkem 
A.     Náklady (v tis. K č) 1     

I. Spot řebované nákupy a nakupované služby (ř. 3 až 8) 2 11314 11314 
 1.Spotřeba materiálu, energie a ost . neskl . dodávek (501-3) 3 3057 3057 

 2. Prodané zboží     (504) 4 0 0 
  3. Opravy a udržování (511) 5 276 276 
  4. Cestovné (512) 6 3723 3723 
  5. Náklady na reprezentaci (513) 7 24 24 
  6. Ostatní služby (518) 8 4 234 4 234 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace   ( ř. 9 až 12) 9 0 0 
  7. Změna stavu zásob vlastní činnosti (56x) 10 0 0 
  8. Aktivace materiálu, zboží a vnitro organizačních služeb (57x) 11 0 0 
  9. Aktivace dlouhodobého majetku (58x) 12 0 0 

III.  Osobní náklady celkem   (ř. 13 až 18) 13 24201 24201 
  10. Mzdové náklady (521) 14 18274 18274 
  11. Zákonné sociální pojištění (524) 15 5809 5809 
 12. Ostatní sociální pojištění   (525) 16 0 0 
  13. Zákonné sociální náklady (527) 17 118 118 
  14. Ostatní sociální náklady (528) 18 0 0 

IV.  Daně a poplatky (ř. 20) 19 188 188 
  15. Daně a poplatky (531,538) 20 188 188 

V. Ostatní náklady (ř. 21 až 28) 21 232 232 
  16. Smluvní pokuty, úroky, ost. pokuty a penále (541) 22 0 0 

 17. Odpis nedobytné pohledávky (543) 23 26 26 
 18. Nákladové úroky   (544) 24 0 0 

  19. Kursové ztráty (545) 25 0 0 
  20. Dary (546) 26 7 7 

 21. Manka a škody     (548) 27 51 51 
           22. Jiné ostatní náklady (549) 28 148 148 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezer v a opravných položek ( ř. 29 až 34) 29 413 413 
            23. Odpisy dlouhodobého majetku (551) 30 413 413 
VII. Poskytnuté p říspěvky (ř. 36) 36 0 0 
VIII. Daň z příjmů (ř. 38) 38 0 0 
Náklady celkem (ř.2+9+13+19+21+29+36+38)  36348 36348 



  

Název ukazatele Číslo 
řádku  Hlavní činnost  Celkem  

B.     Výnosy (v tis. K č) 39     

 I. Provozní dotace  (ř. 41) 40 23183 23183 

   1. Provozní dotace  (691) 41 23183 23183 
II. Přijaté p říspěvky celkem   (ř. 43 až 45) 42 484 484 

  2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami  (681) 43 0 0 

   3. Přijaté příspěvky (dary)  (682) 44 484 484 

   4. Přijaté členské příspěvky  (684) 45 0 0 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem   46 10063 10063 

IV. Ostatní výnosy celkem  (ř. 48 až 53) 47 2824 2824 

  5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ost. pokuty a penále  (641) 48 0 0 

  6. Platby za podepsané pohledávky  (643) 49 0 0 

  7. Výnosové úroky  (644) 50 1 1 

  8. Kursové zisky   51 0 0 

  9. Zúčtování fondů   52 2432 2432 

 10. Jiné ostatní výnosy   53 391 391 

V. Tržby z prodeje majetku  (ř. 55 až 59) 54 79 79 

 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 55 0 0 

 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) 56 0 0 

 13. Tržby z prodeje materiálu (654) 57 79 79 

 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 58 0 0 

  15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) 59 0 0 

Výnosy celkem (ř.40+42+46+47+54) 60 36633 36633 

C.     Výsledek hospoda ření před zdaněním (ř. 60+37-39) 61 285 285 

D.     Výsledek hospoda ření po zdan ění (ř. 60-39) 62 285 285 
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Poděkování ředitele FCH Starý Knín 
 

Vážení čtenáři výroční zprávy 2016, 
 

děkuji Vám za Váš zájem o práci naší farní charity. Děkuji všem klientům našich seniorských, 
zdravotních i rodinných služeb i jejich rodinným příslušníkům za trpělivost s naší péčí a za důvěru v nás. 
 

Děkuji všem dárcům a podporovatelům naší práce a děkuji také za úsměv a modlitby. Děkuji všem 
úředníkům státní správy i krajských a obecních samospráv za vyřizování našich žádostí v dotačních řízeních. 
 

Děkujeme našim církevním představeným, zvláště milovanému Otci kardinálu Dominiku Dukovi, 
našemu arcibiskupovi, i našemu panu faráři p. Josefu Andrejčákovi, Ocr., za jejich podporu a pochopení. 
 

Ze srdce děkuji našim zaměstnancům v přímé péči, kteří pracují pro naše klienty s otevřeným srdcem za 
velmi skromných finančních podmínek. Děkuji svým spolupracovnicím a spolupracovníkům v manažerských 
a administrativních funkcích za jejich náročnou práci. 
 

V okamžiku, kdy píši tyto řádky jsme již v roce 2017 – dvacátém pátém roce naší existence. To dává 
podněty, abychom se dívali do minulosti a jakoby listovali jednotlivými uplynulými roky. A také uvažovali, 
jaké budou roky příští, zvláště v souvislosti s ději ve světě, které se tak naléhavě hlásí o naší pozornost. 

Dovoluji si popřát Vám všem čtenářům této výroční zprávy, aby budoucnost zůstala nadějná a přinesla 
nám spoustu dobrých věcí. A hlavně abychom v ní obstáli. 
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Ať je Bůh stále s námi. Ve chvílích radosti i ve chvílích těžkých. 

 
dr. Stanislav Žák CSc. – ředitel FCH Starý Knín 
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Poděkování faráře farnosti Starý Knín 
 
V letošním roce jsem slavil výročí svého kněžského svěcení. Před třiceti mě pan kardinál František Tomášek 
vysvětil v karlínském kostele svatých Cyrila a Metoděje na kněze. Je to kulaté výročí a vede člověka 
k ohlédnutí se nad službou. Pětadvacet let působím v křížovnické farnosti ve Starém Kníně a příští rok naše 
charita oslaví také kulaté výročí. Je třeba neustále děkovat Pánu za jeho vedení a velké věci, které On koná. 
Dává sílu i inspiraci slabému člověka. 
Děkuji za současného papeže Františka. Je dobré naslouchat jeho slovům. Předkládám jednu z jeho katechezí 
na svatopetrském náměstí v Římě, která může být povzbuzením pro všechny pracovníky naší charity. Týká 
se vztahu ke stáří: 
 
Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 
Dnešní i ta příští středeční katecheze je věnována starým lidem, jimiž jsou v rodinném prostředí prarodiče, 
strýcové a tety. Dnes se zamyslíme nad nynější problematikou jejich života a příští středu pozitivněji nad 
posláním, které je tomuto životnímu období vlastní.  
 
Díky pokrokům v medicíně se prodloužil život, ale společnost se ve vztahu k životu „nerozšířila“! Po čet 
starých lidí se zvýšil, ale naše společnosti se dostatečně nezorganizovaly, aby jim udělaly místo náležitou 
úctou a konkrétním ohledem k jejich křehkosti a důstojnosti. Dokud jsme mladí, jsme nakloněni starobu 
ignorovat jako by to byla nějaká nemoc. Když pak zestárneme, zejména jsme-li chudí, nemocní a osamocení, 
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začneme vnímat mezery společnosti, která je programována na efektivitu a staré lidi důsledně ignoruje. A 
staří lidé jsou bohatstvím, nelze je ignorovat.  
 
Benedikt XVI. během návštěvy jednoho domu pro seniory použil zřetelná a prorocká slova, když řekl „Kvalita 
společnosti - chci říci civilizace – se poměřuje tím, jak nakládá se seniory a jaké místo vyhrazuje ve 
společnosti starým lidem“ (12. listopadu 2012). Je pravdou, že pozornost vůči starým lidem charakterizuje 
civilizaci. Existuje v civilizaci pozornost vůči starým? Je pro ně místo? Tato civilizace půjde vpřed, pokud 
dokáže ctít rozvahu a moudrost starých lidí. Civilizace, v níž není místo pro staré nebo která je skartuje, 
protože jsou s nimi problémy, taková společnost v sobě nosí virus smrti. 
 
Odborníci na Západě prezentují současnost jako epochu stárnutí: dětí je méně, počet starých lidí roste. Tato 
nevyváženost nás interpeluje a představuje dokonce obrovskou výzvu pro nynější společnost. Kultura profitu 
však nepřestává ukazovat staré lidi jako tíhu, „přítěž“. Nejenom neprodukují – uvažuje tato kultura, ale jsou 
břemenem. K čemu takové myšlení vede? K jejich skartaci. Je ošklivé vidět staré lidi odstrčené, je to ohavné, 
je to hřích! Nikdo se to neodvažuje říci otevřeně, ale jedná se tak. V tomto návyku na skartační kulturu je 
něco zbabělého. Zvykli jsme si, že lidé jsou skartováni. Chceme odstranit náš zvýšený strach před slabostí a 
zranitelností, ale tak vyvoláváme u starých lidí úzkosti, že s nimi bude zle zacházeno a že budou opuštěni. 
 
Již během své služby v Buenos Aires jsem se vlastnoručně dotknul této skutečnosti a problematiky: „Staří lidé 
jsou opuštěni nejenom materiálně. Jsou opuštěni egoistickou neschopností přijímat jejich omezení, která 
odrážejí naše omezení, v četných obtížích, které dnes musejí překonávat, aby přežili v civilizaci, která jim 
nedovoluje se jí účastnit, ani říci svůj názor a podle modelu, že „jenom mladí mohou být užiteční a těšit se 
z života“, nejsou ani bráni v úvahu. Staří jsou naší rezervou moudrosti! Jak snadno lze uspat svědomí, když 



 

 45

chybí láska! (Solo l’amore ci puo salvare, Citta del Vaticano 2013, str. 83). A to se děje. Pamatuji si, že jsem 
při návštěvách domovů důchodců od mnoha z nich na otázku, jak se daří jim a jejich dětem, slyšel odpověď: 
„Dobře, dobře“ – Kolik máte dětí? – „Hodně“ – A navštěvují vás? – „Ano, ano, vždycky přijdou“ – A kdy 
tady byli naposled? Jedna stará paní mi řekla „Na Vánoce“ – A byl srpen. Osm měsíců, aniž by viděla děti, 
osm měsíců opuštěna! Toto se nazývá smrtelný hřích! 
 
Jednou mi jako dítěti babička vyprávěla příběh o dědečkovi, který se při jídle ušpinil, protože nebyl schopen 
udržet lžíci s polévkou. A syn, tedy otec rodiny, se rozhodl odsunout jej od společného stolu a udělal mu 
zvláštní stůl v kuchyni, kde nebylo vidět, aby tam jedl sám, nebylo na něho a nepůsobilo to rozpaky, když 
přišel někdo na návštěvu. Několik dnů poté tento otec přišel domů a nalezl svého nejmenšího syna, jak si 
hraje se dřevem a něco z něj vyrábí. Zeptal se jej: Co to děláš? – „Dělám stolek tati“ – Proč stolek? – 
„Abych ti jej mohl dát, až budeš starý a mohl jsi jíst“ – Děti mají více svědomí, než my.  
 
Církev má ve své tradici bohaté zásoby moudrosti a vždycky pěstovala kulturu blízkosti vůči starým lidem, 
ochotu srdečně a solidárně je doprovázet na této závěrečné životní etapě. Tato tradice je zakořeněna v Písmu 
svatém, jak dosvědčují například tato slova z knihy Sirachovcovy „Neopovrhuj řečí starců, neboť oni sami se 
učili od svých rodičů. Právě u nich se přiučíš rozvaze a umění odpovídat ve vhodnou chvíli“(Sir. 8,9) 
 
Církev se nemůže a nechce přizpůsobovat mentalitě nevšímavosti, a tím méně lhostejnosti a pohrdání vůči 
stáří. Musíme probouzet kolektivní smysl vděčnosti, vážnosti, přívětivosti, aby se staří lidé mohli cítit 
součástí své komunity. 
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Staří muži a ženy, otcové a matky, kteří byli před námi na stejné cestě, ve stejném domě a v našem 
každodenním boji o důstojný život. Jsou to muži a ženy, od nichž jsme dostali mnohé. Starý člověk není 
vetřelec. Staří jsme všichni, dříve či později, ale nevyhnutelně, i když o tom nepřemýšlíme. A pokud se 
nenaučíme zacházet se starými dobře, budou pak s námi jednat stejně. 
 
Křehcí jsme tak trochu všichni, my staří. Někteří jsou však obzvláště slabí, mnozí jsou osamocení a 
poznamenáni nemocí. Někteří závisejí na nezbytné péči a pozornosti druhých. Učiníme tedy krok zpět? 
Ponecháme je jejich údělu? Společnost bez blízkosti, kde se nezištnost a bezpodmínečné sympatie i vůči cizím 
vytrácejí, je společnost perverzní. Církev, věrna Božímu Slovu, nemůže tuto degeneraci tolerovat. Křesťanská 
společnost, ve které by blízkost a nezištnost už nebyly považovány za nezbytné, by spolu s nimi ztratila svoji 
duši. Kde není úcta vůči starým, není budoucnost pro mladé. 
 
                                                                                                             (Přeložil Milan Glaser 4. 3. 2015) 
 
Děkuji všem spolupracovníkům naší farní charity za jejich obětavou službu, za práci mezi těmi 
nejpotřebnějšími. Ujišťuji o svých modlitbách a rád Vám žehnám. 
 
 
 
                                                                                                                                p. Josef Andrejčák O.Cr., 
                                                                                                      farář Římskokatolické farnosti Starý Knín 
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Kontaktní a identifika ční data 
 
Farní charita Starý Knín 
Náměstí Jiřího z Poděbrad 47 
262 03 Nový Knín 
Registrace sociálních služeb: 26. 6. 2007 
E-mail: info@socialnipece.cz 
Webové stránky: www.socialnipece.cz 
Tel: 720 053 420 
 
Statutární zástupce: ředitel RNDr. Stanislav Žák, CSc. 
 
IČO: 47068531 
Bankovní spojení: Komerční banka 17638211/0100 
 
 
Farní charita Starý Knín je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), 
Klubu ICN a České asociace pečovatelských služeb (ČAPS). 
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Příspěvky měst a obcí FCH Starý Knín pro rok 2016 
    

Obec/Město Částka za rok v Kč  Obec/Město Částka za rok v Kč 

Dolní Hbity 50 000  Štěchovice DPS 135 000 

Hradištko 60 000  Újezd 12 000 

Klučenice 102 000  Votice 580 000 

Kamýk n. Vlt. 28 250  MAS Brdy Vltava 114 881 

Krásná Hora 102 000    

Krašovice 20 400    

Milešov 102 000    

Nečín 12 000    

Nalžovice 3 000    

Neveklov 300 000    

Nová Ves p. Pleší 5 500    

Obořiště 7 500    

Petrovice 122 400    

Rosovice 10 000    

Stará Huť 8 000    
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Audity, kontroly 
 
20.5.2017 byl ukončen audit účetní uzávěrky FCH Starý Knín za rok 2016. 
 
Účetní audit za rok 2016 je v souladu s českými účetními předpisy. 
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Další aktivity Farní charity Starý Knín 
 
Tříkrálová sbírka  
 

V roce 2016 bylo v knínské farnosti vybráno a odesláno na účet Charity Česká republika celkem 77 
200 Kč. Z této částky bylo vráceno naší charitě 50 180 Kč. Z obdržených finančních prostředků budou 
podpořeny např.: služby pro seniory vč. nákupu potřebných zařízení a služby pro rodiny s dětmi. 

Ve středisku Neveklov bylo celkem vybráno 15 341 Kč. Naší charitě bylo zpět vráceno 9 972 Kč. Tyto 
finanční prostředky z tříkrálové sbírky farnosti Neveklov byly v roce 2016 čerpány např. na nákup el. 
rotopedu, lavice do vany a židle do sprchy do DPS. 
Ve štěchovické farnosti bylo vybráno celkem 11 216 Kč. Z toho bylo naší charitě vráceno 7 291 Kč. Tato 
částka bude využita na obnovu vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek a školení zdravotních sester. 

 
Všem dárcům upřímně děkujeme. 
 

Farnost Částka (Kč) - 65% z vybrané sumy 
Starý Knín 50 180 Kč. 
Neveklov 9 972 Kč. 
Štěchovice 7 291 Kč. 
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Projekt FEAD 
 

V listopadu a prosinci 2016 jsme zahájili distribuci potravinových balíčků v rámci projektu FEAD – 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám. V průběhu příštího roku budeme v distribuci 
pokračovat. 
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Každoročně pomáháme při organizování podzimní poutě ke sv. Františku z Assisi ve Starém Kníně. 
Pouť je třídenní, jejím charakteristickým rysem je sobotní putování skupin poutníků místní krajinou spojené 
s modlitbou a rozjímáním. Konala se ve dnech 7. – 9. října 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne 26. října 2016 nás v Novém Kníně navštívil prezident ADCH 
p. Stanislaw Góra. 
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Příloha 
 
 
Sociální služby, které FCH Starý Knín poskytuje: 
 
 
Pečovatelská služba - identifikační číslo služby: 6947606 
 
Posláním pečovatelské služby Farní charity Starý Knín je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se 
zdravotním postižením, kteří z důvodu určité nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují. 
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny, 
prevence jejich sociálního vyloučení, poskytováním tak kvalitních terénních služeb, aby do sociálních zařízení 
odcházelo co nejméně osob, a to jen ve chvílích, kdy je to skutečně nezbytné. 
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 
duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby. 
 
Zásady a principy: 
Charitní terénní pečovatelská služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů, 
jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 
služby až do jeho přirozeného konce.  
Pečovatelská služba FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 
službou na území své působnosti. 
Pečovatelky pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex pracovníka v sociálních 
službách). 
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Úkony pečovatelské služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem 
a uživatelem. 
Jedná se o pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Tato služba je poskytována pouze v pracovní dny. Pečovatelky respektují přání a potřeby uživatelů, řídí se podle 
krátkodobého rozpisu předem dohodnutých služeb. Vedou základní evidenci o docházce k uživateli a provádějí po 
dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty uživatele; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou 
vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají uživatelů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené 
klíče od domu uživatelů služeb. Pečovatelky jsou podřízeny vedoucí příslušného střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a uživatelé mají možnost příslušnou částku za poskytnuté služby 
hradit hotově nebo prostřednictvím účtu, podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 
 
 
 
Osobní asistence - identifikační číslo služby: 6798291 
 
Posláním osobní asistence je poskytovat intenzivní pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením, 
kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují. 
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny, 
prevence jejich sociálního vyloučení, poskytováním tak kvalitních terénních služeb, aby do sociálních zařízení 
odcházelo co nejméně osob, a to jen ve chvílích, kdy je to skutečně nezbytné.  
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 
duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají velmi sníženou soběstačnost a potřebují intenzivní pomoc 
druhé osoby. 
 



 

 55

Zásady a principy: 
Charitní terénní osobní asistence FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů, 
jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 
služby až do jeho přirozeného konce.  
Osobní asistence FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 
službou na území své působnosti. 
Osobní asistentky pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex pracovníka v sociálních 
službách). 
Úkony osobní asistence vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy s uživatelem. 
Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo pomoc při uplatňování oprávněných 
práv a zájmů. 
Tato služba je poskytována časově neomezeně. Osobní asistentky se řídí přáními a potřebami uživatelů, vedou základní 
evidenci o docházce k uživateli a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty uživatele; dbají 
na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají uživatelů nebo 
spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče od domu uživatelů. Asistentky jsou podřízeny vedoucí příslušného 
střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a uživatelé mají možnost příslušnou částku za poskytnuté služby 
hradit hotově nebo prostřednictvím účtu, podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 
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Odlehčovací služby - identifikační číslo služby: 2566481 
 
Posláním odlehčovací služby je poskytovat intenzivní pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním 
postižením, kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují a kteří jinak 
využívají pomoc domácích pečovatelů. 
Cílem této služby je kvalitně zastoupit rodinné pečovatele v péči o seniory nebo osoby s postižením, když oni sami 
potřebují odpočinek nebo vyřizují vlastní důležité záležitosti. 
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 
duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají velmi sníženou soběstačnost a potřebují intenzivní pomoc 
druhé osoby. 
 
Zásady a principy: 
Charitní terénní odlehčovací služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů, 
jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 
služby až do jeho přirozeného konce.  
Odlehčovací služba FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 
službou na území své působnosti. 
Pracovnice pro odlehčovací služby pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex 
pracovníka v sociálních službách). 
Úkony této služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy s rodinným ošetřovatelem 
(případně samotným uživatelem). 
Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo pomoc při uplatňování oprávněných 
práv a zájmů. 
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Tato služba je poskytována bez časového omezení. Pracovnice odlehčovací služby se řídí přáními a potřebami 
uživatelů, vedou základní evidenci o docházce k uživateli a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do 
Osobní karty uživatele; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, 
které se týkají uživatelů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče od domu uživatelů. Tyto pracovnice jsou 
podřízeny vedoucí příslušného střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a rodinní pečovatelé (uživatelé služby) mají možnost příslušnou 
částku za poskytnuté služby hradit hotově nebo prostřednictvím účtu, podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 
 
 
 
Sociálně - aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením- identifikační číslo služby: 8208174 
 
Posláním sociálně aktivizační služby Farní charity Starý Knín je aktivizovat členy cílové skupiny formou nejrůznějších 
terapií, poskytnutím podnětů k zájmu o společenské i kulturní dění a poskytnutím duchovní podpory pro účinné 
zabránění sociálnímu vyloučení a předčasným odchodům do sociálních ústavů. 
Cílem této služby je zabezpečení především sociálních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny jako 
prevence jejich sociálního vyloučení. 
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, osoby trpící 
osamoceností, chronickým či duševním onemocněním nebo zdravotním postižením, také osoby, které mají sníženou 
soběstačnost a potřebují pomoc druhých. 
 
Zásady a principy: 
Charitní terénní sociálně aktivizační služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých 
uživatelů, jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od 
počátku služby až do jeho přirozeného konce.  
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Aktivizační služba zabezpečuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 
a pomoc při uplatňování práv a zájmů, případně obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Tyto úkony vykonávají 
většinou vedoucí jednotlivých středisek nebo jimi pověřené pracovnice v pracovní dny. 
Aktivizační služba je poskytována zdarma. 
 
 
 
Azylový dům - identifikační číslo služby: 9453230 
 
Posláním azylového domu svaté Ludmily je poskytovat zázemí úplným i neúplným rodinám, které se ocitly 
v neřešitelných sociálních obtížích. 
Cílem je poskytnout ubytování lidem bez přístřeší na dobu maximálně šesti měsíců, pomoc při zajištění stravy; 
vytvoření klidného zázemí, morální a duchovní útěchy; motivace ke společné práci s dětmi. 
Cílová skupina: 

• úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství bez přístřeší, 
v hmotné nouzi 

• oběti domácího násilí - rodič s nezaopatřeným dítětem, včetně těhotných žen 
• lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou 
• osoby bez přístřeší 
• osoby v krizi 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
• rodiny s dítětem / dětmi 
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Rozšíření cílové skupiny: 
• oběti obchodu s lidmi  
• osoby komerčně zneužívané 

Během pobytu je uživatelům služby a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového bydlení, při 
jednání na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti. 
Od uživatelů je vyžadováno dodržování provozních a ubytovacích řádů v jejich vlastním zájmu i v zájmu jejich 
spolubydlících. Dům je organizován do 6 bytových jednotek, jejichž obyvatelé pak společně používají prádelnu, 
společenskou místnost, kočárkárnu a zahradu kolem domu. Pro kvalitní práci personálu je zde vybudována také 
kancelář, kuchyňka, sklady a kotelna. 
Maximální kapacita je 27 uživatelů včetně dětí.  
Provoz azylového domu je zajištěn 24 hodin denně; podílejí se na něm: vedoucí domu, její asistentka, sociální 
pracovnice a pět pracovníků jako asistenti denních a nočních služeb. 
Uživatelé platí za azylové bydlení částky stanovené zákonem, podle sazebníku, se kterým jsou předem seznamováni při 
osobním pohovoru a při jednání o poskytnutí služby. 
 
 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - identifikační číslo služby: 7727959 
 
Posláním těchto služeb je profesionální podpora klientů při jejich reintegraci do společnosti. 
Cílem je aktivní podpora dospělých uživatelů k většímu sebevědomí, vyhranění schopností, orientaci na trhu práce, 
k účinné komunikaci s úřady, prioritou je podpora při řádné výchově jejich dětí. 
Cílovou skupinou pro tuto službu jsou: 

• úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, v hmotné nouzi 
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• oběti domácího násilí 
• lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou 
• osoby bez přístřeší 
• osoby v krizi 
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
• rodiny s dítětem / dětmi 

Rozšíření cílové skupiny: 
• oběti obchodu s lidmi  
• osoby komerčně zneužívané 

Tato služba se poskytuje bezplatně. 
Během pobytu v AD je uživatelům služby a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového 
bydlení, při jednání na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti. 
Aktivizační služby jsou poskytovány na principu charitních zásad pomoci bližním v sociální nouzi. K aktivizaci 
dospělých uživatelů se používají nejrůznější programy: pracovní terapie, počítačové kurzy, školení a semináře. Tyto 
služby přímo poskytují nejen školení kmenoví pracovníci azylového domu, ale zejména specialisté, např. psycholog, 
speciální pedagog. Uživatelé si podle svých potřeb a schopností vybírají z nabízených možností a k  provádění této 
aktivizace se zavazují podpisem ve smlouvě a v souhlasu s dodržováním ubytovacího řádu. 
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – identifikační číslo služby: 5550618 
 
Posláním této služby je podporovat vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Cílem je nabídnout mimoškolní aktivity a výchovně vzdělávací programy dětem, jejichž rodiče nemohou za tyto 
aktivity platit v jiných zařízeních, pomáhat zmírnit nebezpečí vyplývající z obtížných životních situací v rodinách, 
podporovat zdravý osobnostní rozvoj dětí a doprovázet je v prožívání vývojových krizí, spolupodílet se na přijetí 
morálních a etických hodnot v souladu s naší historicky podloženou kulturou, informovat o právech a povinnostech 
dětí ze sociálně slabších rodin pro snížení rizika společensky nežádoucích jevů, rozvíjet slovní a písemnou gramotnost 
dětí.  
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 11 – 18 let, ohrožené společensky nežádoucími jevy. 
Jedná se zejména o děti, které se ocitají v obtížných životních situacích, které nedovedou řešit vlastními silami, např. 
rozpad rodiny, partnerské problémy rodičů, životní krize, šikanu, drobnou kriminalitu, vandalismus, izolovanost, 
neschopnost adaptace, neschopnost navázání kamarádských vztahů, nevyhovující hygienické podmínky, alkoholismus 
a kriminální činnost rodičů. 
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