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Představujeme se

Vznik

Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným a jinak
potřebným  lidem.  Ve  své  činnosti  se  soustřeďujeme  především  na  poskytování  terénních  domácích
zdravotních a sociálních služeb. Farní charita Starý Knín vznikla 1. března 1993 a je zařazena do rámce
celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit jako organizace s vlastní právní subjektivitou.
V roce 2005 jsme dovršili 12 let svého působení. 

Poslání

Hlavním smyslem naší činnosti je pomáhat lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Jedná se především o
občany staré, nemocné a tělesně postižené. Tyto lidi povzbuzujeme v jejich obtížích, snažíme se udržovat
jejich vztahy s okolním světem a podporovat je konkrétní péčí i duchovně a psychicky. Snažíme se také
podporovat mnohdy nelehkou péči jejich rodin o ně. Chceme jim pomoci, aby žili co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, ve svém domově bez obav z budoucnosti. Pomáháme našim klientům v aktivním
vztahu k životu. Posláním charity je naplňovat službu křesťanské lásky k bližnímu, ke všem lidem bez
rozdílu. 



Působení

V roce 2005 působila Farní charita Starý Knín v  Novém Kníně,  v Chotilsku, ve Štěchovicích, v
Kamýku nad Vltavou, v Hořovicích a v jejich širokém okolí. S rozšiřováním terénních sociálních služeb
se započalo v okolí Petrovic na Sedlčansku.

Kontakt

Farní charita Starý Knín
Náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03  Nový Knín
E-mail : fch-stary-knin  @  volny.cz  
Tel. : 318 593 381

Statutární zástupce : ředitel dr. Stanislav Žák, CSc.

IČO : 47068531
Bankovní spojení : Komerční banka 17638211/0100  
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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
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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Organizační struktura Farní charity

Ředitel FCH -  dr. Stanislav Žák, CSc.
Administrativa – Ing. Jitka Šafářová, Ing. Jana Salcmanová
Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS) – Marie Bouchalová, Marie Vršecká
Oblastní centrum charitních sociálních služeb (OCChSS ) – Stanislava Krejčíková, Ing. Jana Picková
                 - Středisko charitních  sociálních služeb (SChSS) Nový Knín – Vladimíra Řídká
                 - SChSS Štěchovice – Katarína Nožinová
                 - SChSS Kamýk nad Vltavou – Bc. Marie Pilíková
                 - SChSS Hořovice – Jana Konrádová

                                                                            
Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS)

Nedílnou součástí FCH je charitní ošetřovatelská služba v rodinách nebo-li domácí péče. Naše sestry
pracují  již třináctý rok od založení FCH pod vedením vrchní sestry Marie Bouchalové v rámci dvou
lékařských obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic. Jejich práce spočívá v aplikaci injekcí, odběrech
krve, sesterské rehabilitaci, masážích u nepohyblivých pacientů a dalších zdravotnických úkonech. Máme
též sestru vyškolenou a intenzívně  se zabývající  hojením chronických ran převážně  bércových vředů.
Staráme  se  také  o  pacienty  v tzv.  terminálním  stádiu  života,  což  je  péče  o  nevyléčitelně  nemocné
pacienty, kteří touží dožít zbytek života v kruhu svých blízkých. Zajištění této péče předpokládá velmi
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úzkou spolupráci  a  značné úsilí  rodiny. Počet  stálých navštěvovaných klientů  je  50,  počet  návštěv u
klientů za rok bylo 3 339.

Oblastní centrum charitních sociálních služeb v Novém Kníně (OCChSS)

V  roce 2005 došlo k velkému nárůstu zájmu o sociální služby a to i mimo původní region. 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
rozšiřovali svou činnost do širokého okolí. Středisko charitních sociálních služeb v Kamýku nad Vltavou
vedle  klasických  služeb  v terénu  začalo  v roce  2005  poskytovat  navíc  službu  ve  třech  domech
s pečovatelskou službou – v Kamýku nad Vltavou, Krásné Hoře a Solenicích. 

V září 2005 jsme založili Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Hořovicích.

 Souběžně s prací středisek rozvíjela svou činnost naše půjčovna rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek pro seniory.

Pracovnice  pečovatelské  služby pomáhají  svým klientům  při  zabezpečení  běžného chodu jejich
domácnosti  (nákupy,  drobný úklid,  donášky obědů  či  léků,  pomoc při  jednání  na úřadech,  doprovod
k lékaři  specialistovi  apod).  S klienty  jsme  v  telefonickém  kontaktu  pro  případ  nenadálé  zdravotní
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události.  V případě  těžšího  zdravotního  stavu  poskytujeme  asistenční  službu,  kdy  osobní  asistentka
zůstává u klienta pravidelně několik hodin denně. 

Koncem roku 2005 jsme zahájili práce na převzetí péče o přibližně 100 klientů v Davli a v domech
s pečovatelskou službou v Davli a Štěchovicích po rušené krajské pečovatelské službě.

Ke konci roku 2005 mělo Oblastní centrum charitních  sociálních  služeb 58 zaměstnanců, přičemž se
často jednalo o částečné pracovní úvazky. Poskytovaná asistenční služba  je personálně velmi náročná.
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Novém Kníně

Středisko Nový Knín mělo ke konci r. 2005 ve své péči  61 klientů, o které se staralo 23 pečovatelek
a  osobních  asistentek,  včetně  jedné  vedoucí,  která  jedná  se  zájemci  o  sociální  služby,  s lékaři  a
s duchovními. V roce 2006 se předpokládá rozšíření služeb do oblasti mezi  Dobříší a Příbramí. 

Poděkování patří starostovi města Nového Knína panu Tomáši Havlíčkovi, starostovi obce Chotilsko
panu Jiřímu Šťástkovi a zastupitelstvům , za bezvýhradnou podporu sociálních aktivit. 
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) ve Štěchovicích

Středisko Štěchovice mělo ke konci r. 2005 ve své péči  28 klientů, o které se staralo 13 pečovatelek
a osobních asistentek, včetně jedné vedoucí. Středisko Štěchovice zaznamenalo velký rozvoj a sociální
služby poskytuje též na Masečíně, Hradišťku, ve Slapech, Třebenicích, Davli, Pikovicích i Měchenicích. 

Velký dík patří paní starostce ze Štěchovic, paní Miloslavě Vlkové za prozíravou  podporu a pomoc,
za slova pochopení a povzbuzení do našeho dalšího snažení v pomoci seniorům a zdravotně postiženým
občanům.

 Od nového roku se předpokládá  nárůst klientů z Davle a širokého okolí.
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Kamýku nad Vltavou

Středisko Kamýk nad Vltavou vzniklo z iniciativy zdejšího starosty pana Petra Halady. Ke konci r.
2005 mělo  ve své péči 55 klientů, o které se staralo 10 pečovatelek a osobních asistentek, včetně jedné
vedoucí.  Středisko organizuje sociální  služby nejen v terénu kolem Kamýka,  Dolních Hbit  a   Krásné
Hory, ale i v domech s pečovatelskou službou v Kamýku, Krásné Hoře a Solenicích. 

 Dík patří  všem,   kteří  na  zavedení  služeb pro seniory mají  svůj  podíl,  zejména panu starostovi
z Krásné Hory panu Pavlu Jirsovi a paní starostce ze Solenic paní Jaroslavě Švagrové.
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Hořovicích

Středisko Hořovice mělo ke konci r. 2005  ve své péči 13 klientů, o které se staralo 5 pečovatelek a
osobních  asistentek,  včetně  jedné  vedoucí,  která  jedná  se  zájemci  o  sociální  služby,  s lékaři  a
s duchovními. Od ledna 2006 se předpokládá trojnásobný nárůst klientů z blízkého okolí Hořovic.
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Další aktivity Farní charity Starý Knín

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.
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Podílíme se i na práci s dětmi, podporujeme činnost dvou chrámových sborů – Dětského chrámového
sboru a Smíšeného chrámového sboru. 
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Tříkrálová sbírka v roce 2005

Tříkrálová  sbírka  roku  2005  vynesla  v našich
farnostech  téměř  80 000,-  Kč,  z  čehož  26 000,-  Kč
jsme  poslali  do  fondu  na  pomoc  lidem  postiženým
tsunami  v Indickém  oceáně  a  25 000,-  Kč  jsme
předisponovali do fondu na výstavbu azylového domu
v Mokrovratech  jako  spoluúčast  k prostředkům
evropského fondu SROP. Necelých 29 000,- Kč  bylo
použito  na  centrální  úrovni  sbírky  k financování
diecézních projektů a na pomoc do zahraničí. 
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Financování

1. OBCE

Na provoz terénních sociálních služeb přispívají městské  a  obecní úřady. Financování ošetřovatelské
služby je úzce provázáno s VZP. Donedávna byly všechny tyto sociální služby poskytovány bezplatně,
jen na základě  finančních příspěvků  obcí. S celkovým rozvojem pečovatelských a asistenčních služeb
bylo nutné přikročit k jejich zpoplatnění, avšak jen do výše, kterou stanoví vyhláška ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV).

2. PŘÍSPĚVKY Z KÚ

Podstatným  dílem nám na provoz služeb přispěl i Krajský úřad (KÚ).

3. EVROPSKÉ GRANTY

- Nadace NROS (nadace  rozvoje  občanské  společnosti)  –  program PHARE – Podpora  aktivního
života seniorů – posílení sociální a zdravotní služby a lidské důstojnosti seniorů.

Záměrem  projektu  byly  kvalitní  služby  asistenčního  charakteru  pro  cca  80  klientů  na  třech
samostatných střediscích, kterým by bylo k dispozici 15 pracovnic. Nejenže tyto počty byly překročeny,
ale o službu u seniorů je velký zájem jak z hlediska zájemců o služby, tak i z hlediska zájmu o pracovní
místo v naší pečovatelské službě.
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- Program Iniciativy Společenství EQUAL

Projekty  Iniciativy  Společenství  EQUAL  jsou  realizovány  na  celém území  Evropské  unie  (EU).
Hlavním  cílem   je  prosazování  inovativních  nástrojů  řešení  stávajících  problematických  oblastí
souvisejících s  nerovnostmi na trhu práce.

4. SROP (Společný Regionální Operační Program) – stavba azylového domu v Mokrovratech

5. OPRLZ (Operační Program Rozvoje Lidských Zdrojů) – projekt vzdělávání zaměstnanců FCH

Tyto prostředky byly použity na významný rozvoj sociálních služeb ve všech oblastech, kde farní
charita poskytuje terénní sociální služby.
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Finanční zpráva – hospodaření v roce 2005      

Přispěvatel částka
Obec Chotilsko 120 000 Kč
Město Nový Knín 230 000 Kč
Obec Štěchovice 60 000 Kč
Kamýk nad Vltavou 81 837 Kč
Obec Solenice 42 500 Kč
Obec Krásná Hora 51 000 Kč
Tříkrálová sbírka 25 854 Kč
Příjmy od klientů 402 300 Kč
Dary 40 000 Kč
Krajský úřad 1 150 000 Kč
SROP – půjčka do projektu 2 000 000 Kč
Nadace NROS PHARE 1 538 497 Kč
VZP 446 609 Kč
Půjčovna rehab. a komp. pomůcek 9 050 Kč
EQUAL Akce 1 138 746 Kč
EQUAL Akce 2,3 1 897 503 Kč
Celkové příjmy 8 233 897 Kč  
Půjčky ze soukr. zdrojů 360 000 Kč

Mzdové prostředky 5 029 932 Kč
Cestovné 810 808 Kč
Nájmy 101 500 Kč
Nákup kancelářské
techniky 68 232 Kč
Nákup nemovitostí 1 600 000 Kč
Služby 744 918 Kč
Provozní a režijní
náklady 238 507 Kč

Celkové výdaje 8 593 897 Kč



Kontakty na vedoucí pracovnice:

Ing.Jitka Šafářová  - ekonom - 728 898 074

Ing.Jana Salcmanová – admin. prac. - 775 645 402

Marie Bouchalová  - vrchní zdravotní sestra střediska CHOS - 602 668 236

Stanislava Krejčíková  - vedoucí OCChSS – 724 236 152

Ing.Jana Picková – zástupce vedoucí OCChSS - 737 952 991

Vladimíra Řídká  - vedoucí SChSS v Novém Kníně - 604 231 804

Bc.Marie Pilíková  - vedoucí SChSS v Kamýku nad Vltavou - 607 862 263

Katarína Nožinová – vedoucí SChSS ve Štěchovicích -  606 552 051

Jana Konrádová – vedoucí SChSS v Hořovicích - 724 218 470

Ing.Miroslava Šašmová – vedoucí vzdělávání - 774 342 590
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Připravované a probíhající  projekty
- Během roku 2006 plánujeme založení střediska v     Bratronicích   (okr. Kladno)  a střediska v     Petrovicích  
na Sedlčansku, kde budeme  také poskytovat péči v nově postaveném  domě s chráněnými byty.

-  Poté,  co  jsme  získali  zkušenosti  s pomocí  rodinám v sociální  nouzi  a  objevili  tak  velkou  absenci
azylového zařízení  v našem regionu,  pracujeme na zřízení  Centra pro podporu sociálně  slabé rodiny.
Pevně věříme, že námi postavený azylový dům v     Mokrovratech   bude sloužit nejen lidem bez domova, ale
bude prospěšný i pro společná setkání FCH, našich sborů, pro veřejný internet, pro sociální poradenství a
pro pořádání seminářů o výstupech a metodách našeho Projektu Iniciativy Společenství EQUAL.

-  Program  Iniciativy  Společenství  EQUAL,  je  spolufinancován  evropským  sociálním  fondem  EU  a
státním rozpočtem České republiky
Projekty Iniciativy Společenství EQUAL jsou realizovány na celém území Evropské unie (EU). Hlavním
cílem  je  prosazování inovativních nástrojů  řešení stávajících problematických oblastí  souvisejících s
nerovnostmi na trhu práce. 
Název projektu FCH je „Rozvoj  sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech
venkovských  oblastí“  a  cílem  projektu  je  prokázat,  že  ve  venkovských  oblastech  je  velké  pole
potenciálních  pracovních  míst,  cca  několik  tisíc,  které  by  se  široce  otevřelo   zaváděním   terénních
sociálních služeb.  
Akce  1  projektu  byla  zahájena  v  prosinci  roku  2004  a  jejím úkolem bylo  zformování  rozvojových
partnerství a příprava podmínek pro zahájení pilotního ověřování. Akce 1 byla ukončena v srpnu roku
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2005 a hned na ni navázala  Akce 2,  jejíž náplní je vlastní pilotní ověřování a Akce 3, která se zaměřuje
na ovlivňování veřejných osobností na všech úrovních, informování široké veřejnosti o cílech a průběhu
projektu a zabezpečení mezinárodních  kontaktů. V této oblasti s námi spolupracují  partneři z Francie,
Řecka  ,  Itálie,  a  ze  Slovenska.  V rámci  České  republiky  spolupracujeme  s Arcidiecézní  charitou,
s Klubem Mladých Evropanů a Srdcem Čech.
Do konce roku 2005 se v rámci pilotního ověřování zvýšil počet klientů středisek  1,3krát a nově bylo na
pozice pečovatelek/asistentek ( převážně na částečné pracovní úvazky ) zaměstnáno 19 žen a tento počet
se neustále zvyšuje. 

- Projekt vzdělávání pracovníků Farní charity
V rámci programu OPRLZ   (Operační Program Rozvoje Lidských Zdrojů ) byla  z fondu EU poskytnuta
dotace  na  program  „Vzdělávání  pracovníků  FCH  Nový  Knín“.  Cílem OPRLZ  je  dosažení vysoké
a stabilní úrovně  zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle,  integraci sociálně
vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného
rozvoje. Pro FCH to znamená možnost zajistit pro všechny pracovnice v pečovatelské/asistenční službě,
z nichž  většina  měla  původně  zcela  jinou  profesi,  adekvátní  vzdělání  se  zaměřením  na  sociální
problematiku. 

-  Projekt  na  provoz pečovatelských služeb v     Domech  s     pečovatelskou  službou (DPS  )  –  pečovatelská
služba poskytuje obyvatelům DPS dovoz obědů, nákupy, drobnou pomoc v domácnosti, donášku léků,
doprovod  k lékaři  apod.  Předpokládáme  rozšíření  služeb  o  některé  aktivizační  programy  –
ergoterapeutické aktivity, osvětové přednášky.

22



Projektový záměr pro rok 2007 – 2013
  - Ve spolupráci se sdružením obcí Srdce Čech a Arcidiecézní charitou Praha připravujeme založení
nového střediska sociálních služeb v oblasti Svatého Pole a Bratronicka.
  - Město Nový Knín plánuje výstavbu Domu pokojného stáří pro seniory ve Starém Kníně, kde se počítá
s poskytováním našich služeb.
  - Předpokládá se výstavba Domu na půl cesty pro děti z dětských domovů v obci Dolní Hbity.
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří naše počínání podporují ať duchovně či materiálně. Tato podpora je pro nás

velice důležitá a dodává nám sílu do další práce.

FCH Starý Knín

Děkuji za Vaši obětavou službu, kdy ve svých bližních prokazujete svou lásku samému Kristu Pánu.
Ať  Vaše  služba  je  sloužící  láskou-caritás.   Provázím Vás  denně  svými  modlitbami  a  ze  srdce  Vám
žehnám.

P. Josef Andrejčák O.Cr.
farář staroknínský
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Naši partneři 
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Naše partnerská města a obce

Chotilsko Nový Knín Štěchovice Kamýk nad Vltavou

Solenice Krásná Hora Petrovice
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