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Projekt „Rozvoj a reintegrace“ 
 
 
Situace žen, hlavně žen po mateřské dovolené, ve venkovských regionech je z hlediska pracovního 
uplatnění velmi obtížná. V místech jejich bydliště bývá velmi vysoká nezaměstnanost a za 
případnou prací je nutné dojíždět, což při současné péči o děti není možné. Život na vesnici ztrácí 
atraktivitu pro mladé lidi, kteří odcházejí do měst a dlouhodobým důsledkem je postupný úpadek 
venkova. Většina lidí tuto situaci považuje za normální, pasivně ji přijímá a žádné nové možnosti 
řešení nehledá.  
 
Na vesnicích velmi rychle přibývá starých bezmocných lidí, kteří zůstali bez opory a pomoci mladé 
generace. Oproti tomu však velmi vázne rozvoj sociálních služeb. Hrubým odhadem se v průměrné 
vesnici s 300 obyvateli nachází cca 20 občanů, kteří si nejsou schopni sami obstarat základní 
podmínky důstojného života (osobní hygienu, návštěvu lékaře, nákupy apod.). 
 
Hlavní snahou projektu je pomoci oběma skupinám: pro seniory nalézt způsob jak důstojně žít ve 
svém vlastním domově co nejdéle a zároveň pro nezaměstnané ženy nalézt nové profesní 
uplatnění v místě jejich bydliště. 
 
 
 
 
 
 

Cílem projektu je ověřit možnost poskytování terénní sociální služby (hlavně pečovatelské 
a asistenční služby) pro opuštěné seniory v oblastech rozlehlých venkovských regionů a tím 
zároveň pomoci nezaměstnaným ženám v těchto oblastech najít pro sebe vhodné zaměstnání.  
 
Garantem projektu je církevní právnická osoba Farní Charita Starý Knín, která tuto činnost 
realizuje a rozvíjí více než 10 let. V rámci projektu spolupracuje s obecně prospěšnou společností Srdce 
Čech, sdružující 134 obcí, s Arcidiecézní charitou Praha, s Klubem mladých Evropanů a dalšími partnery 
z Čech i ze zahraničí.  
 
 
 
 
 
 

Cílové skupiny projektu 
 
Prioritní cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnané ženy v malých obcích. Pro ně bude 
v rámci projektu připravena jedinečná příležitost nového profesního uplatnění, zvýšení odborné 
kvalifikace a osobního růstu. Předpokladem pro tuto práci je zájem o péči o staré lidi s velkou mírou 
empatie a ochota pracovat s velkým nasazením i v případě menšího finančního ohodnocení.  
 
Druhou cílovou skupinou jsou neziskové organizace, působících v oblastech sociálních                   
a zdravotnických služeb, se zázemím ve venkovských regionech. Pro ně bude zpracován manuál 
shrnující zkušenosti z realizace projektu, který bude návodem, jak terénní sociální služby zavádět. 
 
Třetí cílovou skupinou je široká veřejnost, bez níž by projekt nemohl být úspěšně realizován. 
Jinými slovy se ucházíme i o Vaši laskavou pozornost a věříme, že nám i Vy, dle svých možností, 
pomůžete.  
 
 
 

 

„pracovní příležitost pro nezaměstnané ženy na venkově“ 
 

 

„pomoc starým bezmocným lidem“ 
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Úvodní slovo 

 
Dovoluji si Vás oslovit jménem Farní charity Starý Knín při příležitosti zahájení projektu 
„Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen  do trhu práce v malých sídlech 
venkovských oblastí“. 

Smyslem projektu je dokázat, že na malých sídlech českého venkova je možno plošně zavést 
terénní sociální služby, které umožní starým lidem, aby ve stáří žili doma, nebyli 
vystaveni nutnosti svůj domov opustit a odejít do hromadných zařízení. Podaří se tím  
i  prokázat, že na malých vesnicích je k disposici několik tisíc potenciálních 
pracovních míst, zvláště vhodných pro ženy. Ty jsou většinou kombinací svých rodinných 
povinností a specifik trhu práce ve vesnických oblastech nejvíce znevýhodněny. 

Během projektu, který bude trvat do 30. června roku 2008, budeme demonstrovat tuto 
možnost zavedením terénních sociálních služeb v rozsáhlých oblastech především jihozápadní 
části středočeského kraje. Současně budeme ve veřejné akci prosazovat, aby tato 
perspektiva jak domácí sociální péče, tak i  zaměstnanosti žen na malých vesnicích byla naší 
společností plně využita. Finanční prostředky na tento projekt pochází ze zdrojů 
Evropského sociálního fondu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL  
a současně také z prostředků státního rozpočtu. Schválení projektu je významným oceněním 
dlouholeté práce jak našich partnerů - společnosti Srdce Čech, o.p.s., která sdružuje  
134 obcí, jejichž starostové a zastupitelé odvedli během polistopadové doby nezměrné dílo, a 
Arcidiecézní charity Praha, která za velkých obětí svých zaměstnanců a podporovatelů, 
z ničeho vybudovala rozsáhlou síť charitní pomoci potřebným 
doma i v zahraničí, tak i mladých lidí z Klubu mladých 
Evropanů.  

Ve své práci budeme i nadále  vedeni myšlenkou, že je třeba 
především sloužit potřebným a vše ostatní nám bude 
přidáno, včetně zaměstnanosti, dotací a grantů, a jiných 
příležitostí. Před námi jsou tři roky plné dobrodružství 
(společenství s Dobrem) jak v teritoriální expanzi a 
prohlubování kvality terénních služeb, tak i v doprovodných 
aktivitách, zaměřených především na komunikaci s veřejnými 
činiteli, na spolupráci s odbornou veřejností, s neziskovým 
sektorem i s médii. Rozvíjíme spolupráci i se zahraničními 
partnerskými organizacemi na Slovensku, v Řecku, Itálii a ve 
Francii. Kéž nás na této cestě, za Vaší všemožné podpory 
provází Pán věků a Kníže pokoje, kéž naše úsilí přinese 
opravdové dobro. 

 

dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Farní charity Starý Knín 
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Společenství EQUAL - Začátek Akce 2 
 
Terénní sociální služby pro venkov pomáhají zvyšovat kvalitu života a dovolují zůstávat 
seniorům v domácím prostředí co nejdéle.  

Realizovaná forma našich terénních sociálních služeb je přínosem pro stabilizaci 
malých obcí, kde vzniká reálná šance pro uplatnění mladých maminek po mateřské dovolené  
a zlepšení ekonomické situace jejich rodin. Mladé maminky mají jedinečnou příležitost nového 
profesního uplatnění a naopak ti, kterým jsou sociální služby poskytovány, vnášejí do nově 
vzniklých vztahů životní moudrost.  

Klíčovým cílem Akce 
2 projektu rozvoj a 
reintegrace je 
ověřit, že je možné 
zavést terénní 
sociální služby, 
především 
pečovatelské a 
asistenční,  
v malých vesnicích  
a odlehlých 
venkovských 
sídlech. Po 
prokázání této 
možnosti a uplatnění 
v praxi, při založení 
nových středisek, 
bude možné tento 
pilotní projekt 
plošně přenést do 
všech venkovských 
regionů ČR. 

Naše tři střediska v Novém Kníně, Štěchovicích a Kamýku nad Vltavou úspěšně 
pokračují v rozšiřování služeb pro osoby závislé na pomoci druhých. Na sklonku prázdnin se 
tato tři střediska s jejich vedoucími a 33 pečovatelkami starala zhruba o 115 klientů. 

S rozšiřováním našich služeb, úzce souvisí též vytipování dalších míst se zájmem o tyto 
sociální služby, kde vznikají nová střediska. V současné době dochází k rozvinutí střediska 
sociálních služeb na Hořovicku a další připravujeme na Petrovicku. Další zázemí vzniká  
v oblasti mezi Příbramí a Dobříší a požadavky na pečovatelskou službu máme také z okolí 
Neveklova.  

Veškeré poznatky, kterých postupně nabýváme, chceme nabídnout i ostatním neziskovým 
organizacím, aby je mohli využít pro své aktivity. 
 
Stanislava Krejčíková, vedoucí projektu 
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Zahájení Akce 3 
 

Pracovní tým ustavený pro Akci 3 zahájil svou činnost 1. 9. 2005, kdy také byla otevřena 
kancelář v Praze na Národní třídě 17. K hlavním posláním Akce 3 totiž patří komunikace 
s politickou sférou a médii a toho lze nejlépe dosáhnout v centru Středočeského 
kraje – v Praze. Již v přípravné fázi se nám podařilo informovat o našem projektu vysoké 
představitele státu i EU. Například komisař EU pan Vladimír Špidla byl seznámen s cíli 
projektu 12. března 2005 na konferenci Unie evropských federalistů (UEF v ČR). Oslovili 
jsme také řadu poslanců a senátorů, členů krajských zastupitelstev i starostů. Ve 
Středočeském kraji se nám dostalo vlídného přijetí osobou nejpovolanější – panem více-
hejtmanem Vackem, který rovněž souhlasil s tím, že bude pravidelně informován. 

Důvodem, proč vytváříme tuto síť veřejných osobností je, že právě v současnosti se vytvářejí 
legislativní podmínky pro rozvoj sociálních služeb a je proto třeba, aby rozhodující politici 
vycházeli ze znalostí situace na venkově a s možnostmi jejího řešení. 

Důležitou součástí Akce 3, která souvisí s předchozím, je informování veřejnosti 
prostřednictvím medií. Již v přípravné fázi se nám podařilo informovat o projektu 
v rozhlasových stanicích BBC a Radia Proglas. Jedná se o spolupráci s několika časopisy         
a deníky. 

Připravujeme výjezdy do dalších krajů, kde chceme formou přednášek, besed a rozhovorů 
nabídnout seznámení s metodami zavádění sociálních služeb, které v rámci našeho projektu 
pilotně ověřujeme v praxi. 

O dalších součástech našich aktivit totiž o výzkumné činnosti a o mezinárodní spolupráci 
informujeme samostatně v následujících článcích. 

Daniel Kroupa, vedoucí Akce 3 

 

 
        Fotografie z pracovního setkání v „Nové Hospodě“ 
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Vztah pečovatelské služby projektu EQUAL  

k Národnímu programu přípravy na stárnutí 
 

Podíl seniorské populace nad 60 let v ČR narůstá již dlouho. V roce 1990 dosáhl 17,7%, po 
dalších 10 letech 18,8%, přičemž střední varianta populační projekce počítá s dalším – ještě 
výraznějším – zvyšováním tohoto podílu: v roce 2010 na 23,4%, 2020 na 27,7% a v roce 
2030 se má přiblížit k 1/3 (30,6%). Částečně je stárnutí ovlivněno zvyšujícím se věkem 
dožití, ale – bereme-li společnost jako celek - je stárnutí populace způsobeno klesající 
fertilitou. 

Na tento demograficky neblahý vývoj byla nucena reagovat i vláda ČR. Stárnutím populace 
v mnoha zemích světa se ostatně zabývá i OSN – Valné shromáždění přijalo v roce 1982 
Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, později (1991) i Zásady OSN pro seniory. 
Nejnověji pak aktualizovaný Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (v roce 2002), 
který předjímá úkoly nutné řešit v blízké i vzdálenější budoucnosti. 

K uplatňování a prosazování opatření definovaných zmíněnými dokumenty se – jako členský 
stát OSN – zavázala i Česká republika. Usnesením vlády ČR ze dne 15. 5. 2002 č. 485 byl 
schválen Národní program přípravy na stárnutí pro období let 2003 – 2007. I když 
Národní program klade hlavní důraz na vytváření podmínek k aktivnímu životu v seniorském 
věku, na všeobecné uznávání pozitivních hodnot, které jsou s přítomností starších lidí 
v rodině, v sousedství a všech formách společenského života spojeny, je zřejmé, že 
s postupným stárnutím obyvatelstva poroste i podíl osob, které nejsou schopny se o sebe 
přiměřeným způsobem postarat. 

Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku příležitostí, k ekonomickému uplatnění zvláště žen ve 
venkovských lokalitách, k problému, se kterým je třeba počítat i do budoucích let, se řešení 
sociálních služeb (nevytrhávající nesamostatné osoby z jejich domácího prostředí a zároveň 
ekonomičtější než umístění ve specializované instituci) projektem EQUAL jeví jako zvláště 
vhodné. Angažování místních – faktických či potenciálních – uchazeček o zaměstnání do péče 
o nesamostatné osoby tak řeší více problémů současně. Toto integrální řešení vychází  
z předpokladu, že organizátorky a pečovatelky s potřebnými odbornými a morálními 
předpoklady, znající důvěrně život ve venkovských lokalitách, budou nejen adekvátně 
pomáhat potřebným, ale že svojí místní aktivitou oživí i pospolitost obce a přispějí tak 
nezanedbatelným způsobem k revitalizaci českého a moravského venkova.   

PhDr. Zdeněk Janata, sociolog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: MPSV ČR 
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Mezinárodní spolupráce 
 

V rámci přípravy rozsáhlého projektu 
Rozvoj reintegrace bylo založeno Rozvojové 
partnerství Srdce Čech a charitní sociální 
služby na venkově. Na jaře tohoto roku 
zahájilo spolupráci s několika partnerskými 
subjekty v zahraničí. V rámci těchto aktivit 
byly uzavřeny dvě smlouvy o mezinárodní 
spolupráci, které jsou podmínkou 
evropských projektů v programu EQUAL.  

První z těchto mezinárodních partnerství 
bylo uzavřeno pod souhrnným názvem 
Terra di Progetti (Země projektů) 
společně s partnery s Itálie, Řecka a 
Francie. Partnery jsou vždy již celá 
rozvojová partnerství složená vždy 
z několika subjektů v dané zemi.  

Italské partnerství s názvem Creare 
imprese sociali in campo turistico nelle 
realtà montane della Lombardia vedené 
tamní Agenzia per la Formazione    e il 
Lavoro se zabývá především podporou 
vzdělávání a zvyšování kvalifikace pro 
snazší hledání zaměstnání.  

Řecké rozvojové partnerství DYEKO 
(Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
Κοινωνικής Οικονομίας) se zabývá 
problematikou související ze zvyšováním 
kvality života a trvale udržitelného rozvoje 
ve venkovských oblastech v okolí Athén.  

Konečně francouzské rozvojové 
partnerství, které je koordinátorem celé 
mezinárodní spolupráce, se soustřeďuje    
na podporu podnikání a sociálního 
hospodářství v oblasti Martiniku, ostrova 
patřícího mezi zámořská teritoria Francie.  

Druhá mezinárodní spolupráce byla 
uzavřena spolu se slovenským 
rozvojovým partnerstvím  

Rada pro poradenství v sociálnej 
práci pod společným názvem 
Requalification: The key to Solution 
(Rekvalifikace: klíč k řešení). Slovenský 
partner se zabývá právě problematikou 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikace pro 
snazší cestu obtížně zaměstnatelných lidí 
na trh práce.  

 
Cílem obou partnerství uzavřených do 
roku 2007 je vzájemná výměna zkušeností, 
informování o činnosti, vytváření 
společných pracovních skupin     a pořádání 
seminářů a konferencí na nejrůznější 
témata související s problematikou 
sociálních služeb.  

 
Koncem tohoto roku se uskuteční 
setkání koordinačních orgánů obou 
mezinárodních partnerství, na nichž 
bude dohodnuta forma další spolupráce 
a kolegové si vzájemně představí své 
organizace. O výstupech a vzájemných 
rolích Vás budeme informovat v dalším 
vydání našeho informačního Bulletinu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pro více informací o mezinárodní spolupráci kontaktujte 
pana Vojtěcha Bellinga, E-mail: Bellingv@obcinst.cz 

Farní charita Starý Knín, Kancelář Praha: Národní 981/17, 110 00 Praha 1 
Tel.: 224 214 648, E-mail: narodni17@volny.cz 

 

mailto:Bellingv@obcinst.cz
mailto:narodni17@volny.cz
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Představujeme partnery projektu: 
 

Farní charita Starý Knín 
 

Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, 
nemocným i jinak potřebným lidem. Působíme od 1. března 1993 v rámci celorepublikové sítě 
farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti se zaměřujeme především na 
poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb.  

Smyslem naší činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich 
obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale                
i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Chceme podpořit mnohdy 
nelehkou péči rodin o ně, chceme jim pomoci, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném 
domácím prostředí. 

Největší rozvoj našich služeb jsme zaznamenali v posledních dvou letech a to v důsledku 
výborné spolupráce s místními duchovními, obecními samosprávami Nového Knína a 
Chotilska a s ADCH Praha, kde jsme nalezli nejen metodickou a duchovní pomoc, ale  
i kvalitní poradenskou službu pro podávání grantů na MPSV, MZ, Středočeský krajský úřad, 
nadace NROS, a další. 

Pro účely zdravotní péče máme zřízeno středisko Charitní ošetřovatelské služby - ChOS, které 
poskytuje domácí zdravotní službu ve spádové oblasti Nového Knína, tj. asi  
25 vesnic, podle instrukcí místních lékařek. Zdravotní sestry pomáhají nemocným klientům 
při léčebných úkonech, které nevyžadují hospitalizaci v nemocnici nebo v léčebnách 
dlouhodobě nemocných (LDN), ale nemocní je nezvládnou sami, například převazy, odběry 
krve, aplikace injekcí. 

Pro účely sociální péče máme zřízeno Oblastní centrum charitních sociálních služeb - 
OCCHSS  a to již se čtyřmi středisky: Nový Knín, Štěchovice, Kamýk nad Vltavou a Hořovice. 
Připravujeme další středisko v Petrovicích. V současné době máme cca 45 pracovnic se 
137 klienty, kterým je poskytována jak služba pečovatelská, tak i asistenční. Pečovatelská 
služba zahrnuje například běžné úkony denní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, 
donášku či přípravu oběda, donášku topiva, topení, nákupy, nutné pochůzky, udržování 
domácnosti, doprovod k lékaři, praní prádla, úklid a podobně. U těžších případů postižení 
poskytujeme službu asistenční, tedy vícehodinový pobyt asistentky v domácnosti klienta 
podle jeho potřeb. Pečovatelky a asistentky jsou s klientem v telefonickém kontaktu pro 
případ nenadálé zdravotní události.  

Na základě průzkumu potřebnosti péče u starých a zdravotně postižených osob i v dalších 
obcích kolem našich středisek, vyhledáváme finanční zdroje pro zřízení dalších 
středisek pečovatelské a asistenční služby. Oslovujeme další potenciální 
spolupracovníky, především z řad mladých maminek po mateřské dovolené. Zjistili jsme, že 
mladé ženy rády pomáhají svým starším spoluobčanům a pokud my jim poskytneme 
zaměstnanecké zázemí, je pomoc oboustranná, protože je nejen postaráno o staré lidi 
v určité obci, ale i ony samy zvládnou zabezpečit potřeby svých rodin, aniž by musely za prací 
složitě dojíždět. V rámci programu pro rekvalifikaci a nové pracovní zařazení spolupracujeme 
s pracovním úřadem a s odborem sociálních věcí v Dobříši. 

Po té, co jsme získali i zkušenosti s pomocí rodinám v sociální nouzi a objevili tak velkou 
absenci azylového zařízení v našem regionu, plánujeme prostřednictvím investičního 
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grantu z prostředků EU pokusit se o výstavbu Centra pro podporu sociálně slabé 
rodiny. V poslední době se potýkáme s nedostatkem kancelářských prostor i místa pro 
hudební aktivity naší farní mládeže. Pevně věříme, že námi postavený dům bude sloužit nejen 
lidem bez domova, ale bude prospěšný i pro společná setkání FCH, našich pěveckých sborů, 
pro veřejný internet, pro sociální poradenství a pro pořádání seminářů o výstupech a 
metodách našich projektů. 

Mimo práci v sociální oblasti se věnujeme i dalším aktivitám. Podílíme se na práci 
s dětmi, podporujeme činnost dětského chrámového sboru; každoročně pomáháme při 
organizování podzimní poutě ke sv. Františku ve Starém Kníně.  

Často se při naší službě setkáváme s projevy díků a vděku, jak ze strany klientů, tak i od 
rodin, kde pečujeme o jejich blízké. Je to podpora, která nám dává sílu a energii do další 
práce. 

 

 

Oblastní centrum charitních sociálních služeb 

při Farní Charitě Starý Knín 
 

Farní charita Starý Knín provozuje pečovatelskou a ošetřovatelskou službu v regionu Nový 
Knín a Chotilsko již 13 let. 

V roce 2003 došlo k oddělení pečovatelské a ošetřovatelské služby a zásadnímu rozvoji 
sociálních služeb.  

V rámci depistáže klientů a jednání s úřady došlo v roce 2004 k dalšímu velkému nárůstu 
zájmu o sociální služby i mimo původní region. Za finanční pomoci dotací MPSV, KÚ a MZ 
vzniklo Oblastní centrum charitních sociálních služeb (OCCHSS) se třemi středisky – 
Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Novém Kníně, SChSS ve Štěchovicích, 
SChSS v Kamýku nad Vltavou, kde jsou poskytovány služby pečovatelské i asistenční; dále 
byla založena Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. V roce 2005 se oblastní 
centrum rozrostlo střediska v Hořovicích a další středisko se připravuje v Petrovicích. 

 
V současné době se 35 pečovatelek pod vedením 10 oblastních vedoucích stará  
o 137 klientů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ředitel FCH 

 

CHOS 
Nový Knín 

 

OCCHSS 
Nový Knín 

 

 

Ekonom, 
účetní 

 

SChSS 
Nový Knín 

SChSS 
Kamýk n/V 

SChSS 
Štěchovice 

SChSS 
Hořovice  
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Náplní charitní sociální péče je pečovatelská činnost, která spočívá hlavně v dovážce 
nákupů, obědů, obstarání léků, drobné pomoci při úklidu v domácnosti, vyřízení některých 
záležitostí na úřadech a tzv. asistenční služba, která zahrnuje intenzivní péči o jednoho 
člověka v rozsahu několika hodin denně, podle potřeb a zdravotního stavu klienta. 

 
 

Pečovatelská, asistenční a ošetřovatelská služba 
 

Pečovatelská, asistenční a ošetřovatelská služba je hlavní aktivitou Farní charity Starý Knín. 
Posláním charity je pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, naplňovat službu křesťanské lásky 
k bližnímu bez ohledu na rasu, národnost nebo víru. Naším konkrétním posláním je pomoci 
klientům, aby mohli závěr svého života prožít co nejkvalitněji a co možná nejdéle ve svých 
domovech. 
Terénní pečovatelská, asistenční a ošetřovatelská služba je 
významnou součástí péče o staré a nemocné obyvatele regionu. 
Jsme významně podporováni nejen místními lékařkami, ale máme  
i velkou podporu obecních a městských úřadů. Finančními 
prostředky přispívají na provoz farní charity, čímž dávají najevo, že 
péče o občany, kteří vykonali v době svého aktivního života mnoho 
dobrého, je pro ně důležitá. Ošetřovatelské služby jsou úzce 
provázány se zdravotní pojišťovnou. 
Donedávna byly všechny tyto sociální služby poskytovány 
bezplatně, jen na základě finančních příspěvků obcí. Spolu 
s celkovým rozvojem pečovatelských služeb do kraje jsme museli 
přikročit k jejich zpoplatnění, avšak jen do výše, kterou stanoví 
vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV).  
Největší rozvoj našich služeb jsme zaznamenali v posledních 
dvou letech, v důsledku výborné spolupráce s místními duchovními, s obecními 
samosprávami a s ADCH Praha, kde jsme nalezli nejen metodickou a duchovní pomoc, ale  
i kvalitní poradenskou službu pro podávání grantů (na MPSV, MZ, Středočeský krajský úřad, 
nadace NROS, Iniciativa Společenství EQUAL a další), ze kterých je nám umožněno 
financování těchto aktivit. 
Náplní charitní sociální péče je pečovatelská služba, která spočívá hlavně v dovážce 
nákupů, obědů, obstarávání léků, drobné pomoci při úklidu v domácnosti, vyřízení některých 
záležitostí  na úřadech , doprovod k lékaři, praní prádla a podobně. U těžších případů 
postižení poskytujeme službu asistenční, která zahrnuje intenzivní péči o jednoho klienta   
v rozsahu několika hodin denně, podle potřeb a zdravotního stavu klienta. Pečovatelky           
a asistentky jsou s klientem v telefonickém kontaktu pro případ nenadálé zdravotní události.  
Smyslem naší činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, povzbuzovat je v jejich 
obtížích, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale                
i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. 

 
Stanislava Krejčíková, vedoucí projektu 

 
 
 
 



 

11 

 
 
 

Informační bulletin projektu „Rozvoj a reintegrace“ 

 
 

 
 

 
Partneři projektu 
 

 

Farní charita Starý Knín 
je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným i jinak potřebným lidem. Působí od            
1. března 1993 v rámci celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti                    
se zaměřujeme především na poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb. Pro účely 
zdravotní péče bylo zřízeno středisko charitní ošetřovatelské služby, které poskytuje domácí zdravotní službu ve 
spádové oblasti Nového Knína, která zahrnuje cca 25 vesnic. Pro účely sociálních služeb bylo zřízeno Oblastní 
centrum charitních sociálních služeb v Novém Kníně, se středisky v Novém Kníně, Štěchovicích a Kamýku nad 
Vltavou. Všechna střediska zaznamenala v posledních dvou letech velký rozvoj, založený na dobré spolupráci     
s místními duchovními, se samosprávami Nového Knína, Chotilska, Štěchovic, Kamýk nad Vltavou a dalších obcí 
a s ADCH Praha, kde nalezla nejen metodickou pomoc, ale i kvalitní poradenskou službu pro podávání grantů na 
KÚ Středočeského kraje, NROS, MZ či MPSV. 
 

 

Obecně prospěšná společnost Srdce Čech, o.p.s.  
vznikla v březnu roku 2004 jako zastřešení Místní Akční Skupiny (MAS) v rámci programu LEADER, který je 
jednou z iniciativ Evropského společenství. Tento program má především umožnit samosprávné rozhodování 
regionů o vlastních cílech rozvoje a otevřít možnosti k čerpání prostředků k tomu určených. 
Členové MAS nezaložili společnost nahodile či účelově, naopak spolupracují již řadu let a mají za sebou mnoho 
zdařilých aktivit, při kterých si mohli ověřit výhody a přínosy společné práce. Především to byly úspěšné projekty 
SAPARD, Škola obnovy venkova, Twinningové projekty workshopů Ministerstva zemědělství ČR a v neposlední 
řadě i vzájemná pomoc při ničivých povodních roku 2002. 
V Srdci Čech tedy nevzniká něco zcela nového, ale dochází na principu partnerství k oficiálnímu a naprosto 
transparentnímu spojení dvanácti na sebe navazujících mikroregionů, které společně zaujímají plochu 1360 km² 
s celkovým počtem 92 500 obyvatel žijících ve 134 obcích. 
 
 

 

Arcidiecézní charita Praha  
je církevní právnická osoba, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a která je součástí celorepublikového 
uskupení Sdružení Česká katolická charita. 
ADCH Praha sdružuje provozovatele charitních sociálních služeb s právní subjektivitou nebo bez ní na území 
hl.m. Prahy, Středočeského a menší části Ústeckého kraje (území pražské arcidiecéze). V současné době ADCH 
Praha realizuje 34 projektů ve 23 střediscích, z nichž 16 spadá pod 9 charit se samostatnou právní subjektivitou. 
Ostatní projekty realizují přímí zaměstnanci ADCH Praha. Arcidiecézní charita Praha poskytuje také všem svým 
členům metodickou pomoc při rozvoji projektů a interní supervizi.  
Poskytované typy služeb: pečovatelská a ošetřovatelská, domy na půl cesty (pro děti z dětských domovů           
a vozíčkáře po úraze), azylové domy pro matky s dětmi a lidi bez přístřeší, kontaktní protidrogové centrum, 
poradenství, pomoc migrantům a uprchlíkům, chráněné bydlení, pomoc obětem obchodu se ženami a domácího 
násilí, finanční pomoc dětem v rozvojových zemích (Adopce na dálku), pomoc propuštěným vězňům i ve výkonu 
trestu, služby osobní asistence a respitní péče, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 
 

 

Klub mladých Evropanů 
je občanské sdružení, ve kterém se setkávají studenti vysokých a středních škol ze všech krajů ČR. Klub 
mladých Evropanů je činný od roku 1995 a v současné době sdružuje několik desítek mladých lidí se zájmem  
o Evropu, cestování, diskusi a veřejné dění. Klub mladých Evropanů má celkem 14 regionálních koordinátorů, 
kteří řídí činnost sdružení v jednotlivých krajích ČR.  
V Klubu mladých Evropanů mají mladí lidé možnost pořádat a účastnit se seminářů, konferencí, campů, 
zahraničních cest, diskusních skupin, soutěží a mnoha dalších akcí.  
Klub mladých Evropanů realizoval v posledních třech letech řadu velkých projektů s podporou Evropské komise, 
Evropského parlamentu, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Úřadu vlády ČR či zahraničních nadací.  
Mezi hlavní velké projekty patří celorepubliková informační kampaň „Ano v referendu“, která se uskutečnila 
v roce 2003. V rámci kampaně bylo uspořádáno 40 diskusí mezi studenty a seniory v rámci tzv. „dialogu 
generací“ přibližující starším lidem pohled mladých lidí na současnou a budoucí Evropu. Díky tomuto projektu 
získal Klub bohaté zkušenosti s komunikací se seniory a od roku 2004 pravidelně zařazuje do svých aktivit akce 
s problematikou sociální práce a vztahů s nejstarší generací. 
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„Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen  
do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí“ 
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