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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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Poslání Farní charity Starý Knín 
 

Farní charita Starý Knín vznikla 1. března 1993 jako církevní právnická osoba s vlastní právní 
subjektivitou 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.“ 
 
 

Působení 
 

V roce 2010 působila Farní charita Starý Knín v Bratronicích na 
Kladensku, v Hořovicích, v Davli, ve Štěchovicích, v Novém Kníně, 
v Kamýku nad Vltavou, v Petrovicích na Sedlčansku, v Neveklově, 
v okolí Svatého Pole u Dobříše, ve Voticích, v Kácově a od května 2010 
v Praze 6. 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. 
Navíc v Mokrovratech u Dobříše poskytovala služby azylového domu a 
sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi. Zdravotní služby byly 
poskytovány ve zdravotních obvodech Nového Knína, Davle a Votic. 
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Organizační struktura Farní charity Starý Knín 
1.1. Ředitel FCH -  dr. Stanislav Žák, CSc. 
1.2. Sociální odbor – Bc. Stanislava Krejčíková 
1.2.1. Oblastní centrum charitních sociálních služeb (OCChSS ) – Bc. Stanislava Krejčíková, Ing. Jana 

Picková 
  - Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) Nový Knín – Vladimíra Řídká 

                  - SChSS Davle a Štěchovice – Katarína Nožinová 
                  - SChSS Kamýk nad Vltavou, Milešov a Klučenice – PhDr. Marie Pilíková 
                  - SChSS Hořovice – Jana Konrádová, následně Pavel Konrád 
                  - SChSS Petrovice – Zdeňka Hejhalová 
                  - SChSS Bratronice – Irena Bednářová 

- SChSS Neveklov – Přemysl Petrák 
- SChSS Votice – Přemysl Petrák 
- SChSS Svaté Pole – Pavla Valtová 
- SChSS Kácov – Zdena Týcová 
- SChSS U sv. Vojtěcha Praha 6 – Iveta Černohorská 
- Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech – Noemi Trojanová 

1.2.2. Středisko vzdělávání – Ing. Miroslava Šašmová   
Interní supervizor – Mgr. Jana Šafránková 
1.3. Zdravotní odbor – Marie Bouchalová 

- Středisko charitní ošetřovatelské služby v Novém Kníně (CHOS) – Marie Bouchalová, Marie 
Vršecká, Kateřina Šťástková, Dis. 

- Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – Marie Bouchalová 
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- Středisko charitní ošetřovatelské služby ve Voticích – Ilona Říhová, Miloslava Brožová, Pavlína 
Šmídová 

1.4. Ekonomicko – správní odbor - Ing. Jitka Šafářová, Ing. Jana Salcmanová, Miloslava Chmelíková 
 
 
Oblastní centrum charitních sociálních služeb v Novém Kníně (OCChSS) 
Adresa: Bc. Stanislava Krejčíková, Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Telefon/fax: 724 236 152/ 318 593 381 
E -mail: s.krejcikova@volny.cz 
 

V  roce 2010 Oblastnímu centru charitních sociálních služeb patřilo 11 středisek sociálních služeb výše 
jmenovaných. Pracovnice těchto středisek pomáhaly 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 byly v  telefonickém kontaktu pro případ nenadálé 
zdravotní události. V případě těžšího zdravotního stavu 
organizace poskytovala osobní asistenci, kdy osobní asistentka 
zůstávala u klienta pravidelně několik hodin denně. Souběžně 
s prací těchto středisek rozvíjel svou činnost Azylový dům sv. 
Ludmily v Mokrovratech a středisko vzdělávání. 
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Novém Kníně 
Vladimíra Řídká, Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Telefon/fax: 604 231 804/318 593 381 
E - mail: Vladimira.ridka@seznam.cz  

 
Středisko charitních sociálních služeb v Novém Kníně je prvotním střediskem Farní charity Starý Knín. Ke 
konci roku 2010 mělo ve své péči celkem 106 klientů, o které se staralo 14 pečovatelek a osobních 
asistentek, včetně jedné vedoucí, která jednala se zájemci o sociální služby, s lékaři, s duchovními i se i se 
starosty úřadů, též pomáhala klientům při vyřizování příspěvků na péči. Pracovnice v přímé péči 
poskytovaly sociální služby klientům v Novém Kníně a jeho okolí, v obcích  Mokrovraty, Libčice, Cholín, 
Prostřední Lhota, Královky, Sejcká  Lhota, Borotice, 
Nechalov, Malá a Velká Hraštice, Velká  Lečice, 
v Dobříši a jeho okolí, Staré Huti, Rosovicích, v okolí 
Mníšku pod Brdy, v Nové Vsi pod Pleší, Kytíně, 
Chouzavé, Řevnicích, Jílovišti a Všenorech.  
V roce 2010 byla poskytována vedle pečovatelské 
služby a sociálně aktivizačních služeb v počtu             
24 klientů služba osobní asistence, kterou využívali 
hlavně ti, o které je nutno se postarat více hodin denně.  
Byla využívána 9 klienty i odlehčovací služba, která je 
nabízena rodinám klienta ve dnech, kdy rodinní 
pečovatelé si chtějí něco zařídit anebo si zkrátka 
potřebují odpočinout, aby nabrali síly k další péči o 
pečovaného v domácím prostředí. 
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V roce 2010 jsme se rozloučili s klienty, o které jsme se starali třeba již pátým rokem, a to bohužel většinou 
z důvodu úmrtí. Vždy nás mrzí, když naši klienti musí odcházet do domovů seniorů nebo do LDN. V mnoha 
případech to nebývá jejich přání, ale jejich dětí, které nemají odvahu, popřípadě možnosti se o seniora již 
doma postarat. Pečovatelky našeho střediska s takovými klienty neztrácejí kontakt a navštěvují je i v těchto 
zařízeních, kde se snaží seniory vždy potěšit a zároveň doprovázet po zbytek života. Ideální je stav, když se 
rodina o babičku nebo dědečka postará po své pracovní době a v noci, přes den za nimi dochází naše 
pracovnice.  Pečovatelky se plně věnují klientům a snaží se o osobní a přirozený vztah s nimi. Jsme vždy 
rádi, když lékaři upozorní na klienty, kterým můžeme nabídnout naši pomoc. Dobrá spolupráce byla 
navázána se sociálními pracovnicemi z nemocnice  Příbrami, Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši a 
Masarykova sanatoria na Dobříši.  V naší práci nám též pomáhají zdravotní sestry z Charitní ošetřovatelské 
služby v Novém Kníně. 
Město v Novém v Kníně, včetně pana starosty Tomáše 
Havlíčka si zaslouží velké poděkování za vstřícnost a 
možnost využívání kanceláře v Mincovně i dalších 
služeb zdarma. 
(Vladimíra Řídká)  
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) ve Štěchovicích 
Adresa: Katarína Nožinová, Hradištko – Brunšov 221, 252 09 Hradištko 
Telefon: 606 552 051 
E - mail: charita.stechovice@volny.cz 
 
Středisko Štěchovice mělo ke konci r. 2010 ve své péči 
100 klientů, o které se staralo 7 pečovatelek a osobních 
asistentek, včetně jedné vedoucí. Středisko Štěchovice 
sociální služby poskytovalo též na Masečíně, 
Hradišťku, ve Slapech, Třebenicích a Pikovicích. 

V průběhu roku 2010 došlo k několika úmrtí nebo umístění 
služebně nejstarších klientů. Výrazný úbytek nastal hlavně 
v osobních asistencích. 

Od 1. 1. 2006 středisko poskytovalo sociální služby i 
15 obyvatelům Domova s pečovatelskou službou ve 

Štěchovicích. 
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Davli 
Adresa: Katarína Nožinová, Hradištko – Brunšov 221, 252 09 Hradištko 
Telefon: 606 552 051 
E - mail: charita.stechovice@volny.cz 
 

Středisko Davle mělo ke konci r. 2010 ve své péči 63 klientů, o 
které se staraly 3 pečovatelky a osobní asistentky, včetně jedné vedoucí.  
Ke středisku patří okolní obce Sloup, Hvozdnice, Bojanovice, 
Bratřínov, Senešnice, Velká Lečice, Malá Lečice.  
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Kamýku nad Vltavou, Klučenicích a 
Milešově 
Adresa: PhDr. Marie Pilíková, Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Telefon: 607 862 263 
E - mail: fchkamyknvlt@email.cz 
 
V roce 2010 pečovalo 9 pečovatelek a osobních asistentek o          
111 klientů. Sociální služby jsme poskytovali klientům v obcích: 
Dolní Hbity, Jelence, Luhy, Třtí, Velká, Zduchovice, Nepřejov, 
Solenice, Kamýk n. Vlt., Brzina, Krásná Hora nad Vlt., Milešov, 
Klenovice, Planá, Koubalova Lhota, Klučenice a Voltýřov. Tyto 
služby byly prováděny nejen v domácnostech, ale i ve 
čtyřech domech s pečovatelskou službou (toto středisko jich má 

nejvíce z celé FCH). Celý 
kolektiv zaměstnanců v tomto 
středisku pracuje velice 
zodpovědně a na dobré odborné úrovni. Snaží se, co nejlépe zpříjemnit 
a zkvalitnit klientům život ve stáří. 
Jsme rádi, že nám vycházejí vstříc obecní úřady a snaží se naši práci 
podpořit. Také ze strany klientů se nám dostává pochvala a 
porozumění.                                                                         
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Hořovicích 
Adresa: Pavel Konrád, Nerudova ul. 113/15, 268 01 Hořovice 
Telefon: 603 231 744 
E - mail: pavel.konrad@seznam.cz 
 

Středisko Hořovice již 5 let poskytuje pečovatelskou 
službu a osobní asistenci v Hořovicích a okolních obcích. Je 
to Zaječov, Újezd, Praskolesy, Netolice, Lážovice, 
Osov,Libomyšl a Hředle. O více než 60 klientů zde pečuje   
6 pečovatelek. Kromě rozvozu obědů do všech uvedených 
obcí se staráme i o několik seniorů, kteří s naší pomocí 

mohou stále bydlet doma ve svém přirozeném 
prostředí, což by bez péče našich zaměstnanců nebylo 
možné. 
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Bratronicích 
Adresa: Irena Bednářová, Bratronice 35, 273 63 Bratronice 
Telefon: 737 657 156 
E - mail: bednarova.bratronice@seznam.cz 
 
   Středisko v Bratronicích vzniklo na jaře  roku 2006. 
V roce 2010 mělo ve své péči 41 klientů, o které se 
staralo 8 pečovatelek a osobních asistentek, včetně 
jedné vedoucí. Středisko poskytuje péči v obcích: 
Běleč, Chyňava, Dolní Bezděkov, Lhota, Žilina, 

Kamenné Žehrovice, Družec, Lány, Doksy, Velká Dobrá, 
Unhošť, Středokluky, Neuměřice. Klienti využívají pomoc 
při úklidu, nákupech, dovozu obědů a zvláště je oceňována 
služba osobní asistence poskytovaná přímo v jejich rodinách. 

OÚ Bratronice děkujeme za vstřícnost a možnost využívání kanceláře a dalších služeb zdarma. 
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 Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Neveklově 
Adresa:Přemysl Petrák, Malé Náměstí 52, 257 56 Neveklov 
Telefon: 737 071 699 
E - mail: kolombo@email.cz 
      
         Středisko Neveklov v roce 2010 nalezlo určitou stabilitu v počtu klientů a poskytovaných služeb. 
Nekonal se žádný výrazný pokles klientů, ale ani žádný významný nárůst. 
Ke konci roku 2010 se 3 pečovatelky staraly o 25 klientů, kteří využívali 
pečovatelských služeb a osobních asistencí.  
    V tomto regionu se setkáváme s „nedostatkem“ seniorů starších nad 80 let. 

V uplynulém období 4 let jsme poskytovali 
služby zejména u seniorů narozených po         
1. světové válce. Kde dříve bylo na vesnicích 
takových lidí více, zbyli dnes pouzí jedinci.  
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) ve Voticích 
Adresa:Přemysl Petrák, Husova ul. 800, 259 17 Votice 
Telefon: 737 071 699 
E - mail: kolombo@email.cz 
 
Středisko Votice je jedno z nejmladších středisek FCH Starý Knín. Svou činnost jsme zde zahájili               
1. 1. 2009. V uplynulém období se podařilo zdvojnásobit 
počet klientů, kterým poskytujeme zejména pečovatelské 
služby a osobní asistence. Ke konci roku 2010 se               
5 pečovatelek stará přibližně o 70 klientů žijících ve 
Voticích a okolí. Prozatím je vývoj střediska stále 
pozvolně vzrůstající.    
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Petrovicích u Sedlčan 
Adresa: Zdeňka Hejhalová, Petrovice 49, 262 55 Petrovice 
Telefon: 777 601 769 
E- mail: hejhalovaz@seznam.cz 
 
  V průběhu roku 2010 byly poskytovány služby ve středisku Petrovice u 33 klientů, o které se staralo           
8 pečovatelek a osobních asistentek, včetně jedné vedoucí. 
     V Domě s pečovatelskou službou v Petrovicích využívá služeb Farní charity 8 klientů, o které se stará 
jedna pečovatelka. Klienti využívají pomoc při 
úklidu, praní, nákupech, přípravě a donášce jídla. 
Účastní se aktivizačních a společenských programů 
a setkání s dětmi z MŠ Petrovice a LŠU Sedlčany. 
    Ostatní klienti využívají pomoc pečovatelek a 
osobních asistentek ve svém domácím prostředí. 
Zájem byl o pečovatelskou službu, odlehčovací 
službu – kdy pečovatelka umožní odpočinek osobě, 
která se jinak o klienta stará, a sociálně aktivizační 
služby. Klienty pravidelně pečovatelky 
navštěvovaly, i pokud byli hospitalizováni 
v nemocnici. 
     Protože se vzhledem k finanční situaci klientů, a 
změně výše příspěvku na péči snížil rozsah služeb u 
jednotlivých klientů, ke konci roku poskytovalo 
služby 5 pečovatelek a osobních asistentek na zkrácený pracovní úvazek. 
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      Vedoucí střediska v průběhu roku poskytovala informace o službách, poradenskou činnost, pomáhala 
s vyřizováním příspěvků na péči, spolupracovala s ošetřujícími lékaři, obecními úřady a farnostmi. Klientům 
zajišťovala kompenzační a rehabilitační pomůcky, vedla požadovanou administrativu. 
      Středisko Petrovice nabízí služby v obcích 
Dublovice, Jesenice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, 
Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, 
Počepice, Příčovy, Sedlčany, Štětkovice, Vysoký 
Chlumec.  
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) ve Svatém Poli 
Adresa: Pavla Valtová, Jelence 12, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Telefon: 603 531 388 
E- mail: charita.sv.pole@seznam.cz 
 
   Středisko Svaté Pole mělo ke konci roku 2010 ve své péči 
31 klientů, o které se staralo 6 pečovatelek a osobních 
asistentek. V roce 2010 se naše působení rozšířilo do 
několika dalších obcí. V současnosti poskytujeme naše 
služby v Příbrami, Rosovicích, Obořišti, Sv. Poli, Nečíni, 

Oborách, Hříměždicích a Drásově a ve Višňové. Chtěli 
bychom poděkovat všem starostům a lékařům, kteří 
s námi spolupracují a v naší činnosti nás podporují.  
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Kácově 
Adresa: Zdena Týcová, Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín 
Telefon: 723 552 824 
E- mail: zdenatyc@seznam.cz 
 
    Středisko charitních sociálních služeb v Kácově vzniklo na přelomu 
roku 2009 a 2010 a zatím se velmi pomalu rozvíjí. Služby jsou nabízeny 
v Kácově a okolních obcích. 
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Středisko charitních sociálních služeb „U sv. Vojtěcha“ v Praze 6 
Adresa: Černohorská Iveta, Tychonova 3, 160 00 Praha 6, Hradčany 
Telefon: 605 702 939, 220 571 769 
E-mail: cernohorskaiveta@seznam.cz 
 
Středisko charitních sociálních služeb „U sv. Vojtěcha“ v Praze 6 vzniklo 1. 5. 2010 díky dotaci 
z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), který je zaměřený na snižování 
nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování 
sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 
zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní 
spolupráci v uvedených oblastech. Konec projektu je 
stanoven na 30. 4. 2012. Cílem projektu je vytvoření 
nových pracovních míst pro cílovou skupinu projektu, 
jíž jsou fyzické osoby do 25 let věku, fyzické osoby, 
které pečují o dítě do patnácti let věku, o fyzické osoby 
starší padesáti let a osoby ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. Nová pracovní místa 
vznikají nárůstem kapacity terénních sociálních služeb, 
které FCH Starý Knín poskytuje – kromě Středočeského 
kraje - především v Praze 6. Předpokladem pro 
zaměstnání osob z cílových skupin je dostatek klientů 
v nově vytvořeném středisku. Pracovní místa jsou 
vytvořena na pozici pracovník v přímé péči (pečovatelka a osobní asistentka) pečující o seniory a osoby se 
zdravotním postižením. Do konce projektu se předpokládá vytvoření deseti pracovních míst. 
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Středisko charitních sociálních služeb U sv. Vojtěcha mělo ke konci roku 2010 ve své péči celkem             
42 klientů, z toho 8 klientek a 4 klienti využívali pečovatelskou službu, 22 klientek a 8 klientů využívalo 
službu osobní asistence, jedna klientka odlehčovací služby 
a tři klientky sociálně aktivizační službu. O klienty 
střediska Praha 6 se staralo 5 pečovatelek, osobních 
asistentek. Vedoucí střediska zejména jedná se 
zájemkyněmi o pozici pečovatelka, osobní asistentka a 
také s klienty, kteří projeví zájem o poskytování sociálních 
služeb. Zájemci o služby tohoto střediska se hlásí i 
z jiných částí Prahy. Vedoucí střediska jedná v rámci 
šestého pražského obvodu i s duchovními, kterým podává 
informace o nově zaváděných službách. 
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Centrum na podporu sociálně slabých rodin - Azylový dům sv. Ludmily Mokrovraty u 
Dobříše                                                                                                                                                                                                    
Adresa:  Noemi Trojanová, Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín 
Telefon: 311 360 311, 728 365 008 
E- mail: azylovy.dumsv.ludmily@email.cz 
 
Centrum na podporu sociálně slabých rodin v Mokrovratech u Dobříše poskytuje nepřetržitou koncepční 
individuální pomoc lidem, kteří se ocitnou v krizové situaci. Jedná se o kompletní rodiny a matky s dětmi, 
které nemají svůj vlastní domov, ocitly se bez přístřeší nebo musely domov opustit pro závažné ohrožení 
života, zdraví, bezpečí nebo důstojnosti. V roce 2010 využilo služeb azylového bydlení 27 dospělých          
(9 mužů, 18 žen) a 36 dětí. Bylo podáno dalších 44 žádostí 
o pobyt, které jsme z důvodu nedostatečné kapacity domu, 
nemohli uspokojit. Mezi uživateli služeb byli občané 
z Dobříšska, Novoknínska, Berounska, Prahy a Kolínska.  

Hlavní činností Centra je poskytování přechodného 
ubytování rodinám s nezletilými dětmi v těžké životní 
situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. 
Podpora matek je individuálně zaměřena na cílový stav, 
kdy jsou schopny samostatně řešit své problémy a jejich 
závislost na sociální pomoci je minimální. Dílčími cíly je 
zlepšení psychické situace matky a dětí, zlepšení vztahů 
mezi matkou a dítětem, zkvalitnění rodičovských 
kompetencí, dosažení samostatnosti v jednání s úřady, 
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rozšíření spektra informovanosti a získání praktických dovedností důležitých pro uplatnění na trhu práce. 
Pokud jde o kompletní rodiny, které v azylovém domě ubytováváme, zaměřujeme se na nalezení a získání 
práce pro jednoho z rodičů. Usilujeme o zlepšení situace rodiny a její stabilizaci. Za podpory odborníků 
dodáváme klientům sebevědomí, pomáháme řešit jejich 
partnerské vztahy a podporujeme je při výchově dětí.  

V Centru na podporu sociálně slabých rodin mají 
klienti k dispozici 6 bytů (5 bytů 2 + kk a jednu garsonku). 
Byty jsou plně vybaveny. Klienti dále využívají 
společenskou místnost a zahradu kolem domu s herními 
prvky. K dispozici jim je také prádelna a kočárkárna. Chod 
domu je nepřetržitý – 24 hodin denně a zajišťují jej vedoucí 
AD, sociální asistentka a 5 asistentů denní a noční služby.  

Kromě ubytování bylo v roce 2010 klientům Centra 
na podporu sociálně slabých rodin poskytováno také základní 
sociální poradenství a aktivizační, výchovné a vzdělávací 
služby. Sociálně aktivizačními službami se pracovníci 
azylového domu snaží podporovat a rozvíjet schopnosti klientů, jejich sebevědomí a péči o své děti. Další 
podpora má vést k návratu do společnosti – k nalezení si zaměstnání a bydlení. V těchto snahách jsou 
podporováni psychologem, speciálním pedagogem, vzdělávacími semináři. Na základě svých individuálních 
plánů klienti využívali služeb psychologa a psychoterapeuta, speciálního pedagoga, poradenství právníka a 
služeb finančního poradce a asistenta zaměstnanosti. Klienti se pravidelně vzdělávali v kurzu základních 
znalostí práce na počítači. Pro dospělé i děti byly připravovány výtvarné dílny.  
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Provoz Centra na podporu sociálně slabých rodin v Mokrovratech byl v roce 2010 financován 
z prostředků MPSV a z příjmů od klientů; sociálně aktivizační programy byly hrazeny z finančních zdrojů 
NROS, Fondu sportu, kultury a volného času města Dobříše a částečně z OPLZZ.  

Centrum spolupracuje s Městským úřadem Dobříš, se základními školami v Dobříši a Mokrovratech, 
se sociálním odborem v Dobříši a dalších měst kde jsou klienti AD přihlášeni k trvalému pobytu, dále 
s poskytovateli sociálních služeb v Dobříši a okolí, s dětskými lékařkami 
v Novém Kníně a Dobříši a s dalšími azylovými domy ve Středočeském 
kraji a s organizacemi, které se zabývají problematikou sociálně 
vyloučených lidí.  
Do azylového domu docházeli pomáhat pravidelně i nepravidelně 
dobrovolníci, kteří se věnovali především dětem a mladistvým. Jejich 
pomoci si vážíme a děkujeme za ni. 
Na podzim Centrum prezentovalo svoji činnost a činnost celé FCHSK na 
dobříšské akci Pojďme tvořit na hřiště a na veletrhu sociálních služeb 
v Příbrami. 

Během roku 2010 jsme zorganizovali pro uživatele služeb AD a 
pro sociálně slabé rodiny z okolních obcí 7 výletů, Letní rodinné 
odpoledne a Adventní tvoření. 
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Středisko vzdělávání Farní charity Starý Knín – Ing. Miroslava Šašmová 
Adresa:  Ing. Miroslava Šašmová, Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín 
Telefon: 774 342 590 
E - mail: m.sasmova@seznam.cz 
 
Středisko vzdělávání FCH Starý Knín vzniklo v roce 2006 a tvořil ho realizační tým projektů, které byly 
financovány z grantů ESF a byly zaměřeny na zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V roce 2007 se Farní 
charita Starý Knín stala vzdělávací institucí akreditovanou MPSV a získala oprávnění vzdělávat zájemce o 
práci v sociálních službách v kvalifikačním kurzu Pracovník v terénních sociálních službách. V prosinci 
roku 2010 byl realizován již čtvrtý běh tohoto kurzu a certifikát s celostátní platností získalo od udělení 
akreditace 57 osob. 
Farní charita má rovněž certifikovaného školitele první pomoci a toto školení nabízí i jiným organizacím pro 
jejich zaměstnance. 
Průběžně se pracovníci střediska snaží o mapování vzdělávacích potřeb všech zaměstnanců a o umožnění 
účasti na vzdělávacích akcích minimálně v rozsahu, který požaduje jako celoživotní vzdělávání 
novelizovaný zákon o sociálních službách. V menším rozsahu se jedná o vzdělávací akce nabízené 
vzdělávacími institucemi akreditovanými MPSV, účast je však limitována finančními možnostmi 
organizace. Byl proto vytvořen systém interních vzdělávacích akcí, kde témata jsou zařazována přímo podle 
zájmu a potřeb pracovníků (např. kvalita poskytování služeb, ošetřovatelská péče nebo aktivizace klientů) a 
v roce 2010 jich bylo uspořádáno více než 20. Zkušenosti bylo možné čerpat i na odborných stážích v jiné 
organizaci poskytující obdobné sociální služby. Tuto možnost využili téměř všichni zaměstnanci a proto 
organizacím, které nám takto vyšly vstříc, děkujeme za spolupráci.  
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Školení na téma manipulace s nepohyblivým 
klientem 
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Seminář na téma hospicové hnutí s hosty MUDr. Radkou Šafářovou a Annou Krutskou 
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Školení zaměstnanců Farní charity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Samostatná práce ve skupině  
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Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS) 
Adresa:  Marie Bouchalová, Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín 
Telefon: 602 668 236 
E - mail: farnicharita@sendme.cz 

 
Nedílnou součástí FCH byla v roce 2010 charitní 

ošetřovatelská služba v rodinách, nebo - li domácí péče. Naše 
zdravotní sestry pracovaly již osmnáctý rok od založení FCH pod 
vedením vrchní sestry Marie Bouchalové v rámci dvou 
lékařských obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic; dále na 
Voticku a v okolí Davle. Jejich práce spočívala v aplikaci injekcí, 
odběrech krve, sesterské rehabilitaci, masážích u nepohyblivých 
pacientů a dalších zdravotnických úkonech. Hojením 
chronických ran převážně bércových vředů se zabývala 
vyškolená sestra. Zdravotní sestry se staraly 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 úzkou spolupráci a značné úsilí rodiny. 
Počet stálých navštěvovaných pacientů je 302, počet návštěv u klientů za rok bylo 9 600. 

                              
Charitní ošetřovatelská služba provozovala půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Jednalo 

se v omezeném množství o elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, toaletní 
židle, chodítka, berle atd. Pomůcky, zvláště polohovací postele byly instalovány klientovi v domácím 
prostředí naším zaměstnancem, který rodinu poučil o manipulaci a zacházení s pomůckami.  
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Realizované projekty 
V roce 2010 byla realizována řada projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a další projekty 
podpořené dotacemi z MPSV. 
 

V rámci každoročního dotačního řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) podpořilo některé 
naše projekty sociálních služeb, např. Odlehčovací služby Farní charita Starý Knín; Služby osobní 
asistence pro seniory a zdravotně postižené v oblasti malých sídel Povltaví, Příbramsko; Pečovatelské 
služby pro seniory a zdravotně postižen v oblasti malých sídel – Povltaví, Příbramsko; Aktiviza ční 
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Farní charita Starý Knín. 
 
 

 
 

Tvorba a vývoj programů na odstranění znevýhodnění na trhu 
práce ve venkovských oblastech Středních Čech 
CZ.1.04/3.4.04/26.00420 
Realizovaný FCH Starý Knín 
fond:                   OP LZZ  - výzva 26 – projekt 00420 
realizace:            1. 8. 2009  - 31. 7. 2011  
dotace:                4 794 570,- Kč 
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Cíl projektu: 
Hlavním cílem projektu, realizovaného od srpna 2009 do července 2011, je napomoci k rozšíření nabídky na 
trhu práce, podpořit zavádění flexibilních forem práce, jejich ověřování v praxi a přispět k celkovému 
zlepšení životních podmínek v menších venkovských obcích.  
 
Cílová skupina projektu: 
Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané či uchazeči o zaměstnání.  Farní charita Starý Knín 
nabízí zaměstnání především osobám z řad obyvatelů venkova, které jsou znevýhodněné na trhu práce a 
mají zájem pracovat v terénních sociálních službách. Často jde o ženy po mateřské dovolené, kterým péče o 
děti nedovoluje dojíždět do zaměstnání ve vzdálenějších místech a práce v sociálních službách v místě 

bydliště nebo blízkém okolí – s případnou možností částečného či flexibilního 
pracovního úvazku – by jim umožnila přijatelným způsobem skloubit 
zaměstnání s péčí o rodinu. Dále se jedná o osoby v předdůchodovém věku. 
Farní charita jim také nabízí patřičné profesní vzdělání, potřebné k vykonávání 
práce v terénních sociálních službách, kdy mají možnost poskytovat odbornou 
péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kterým je tímto umožněno 
strávit zbytek života ve svých domovech.   
 
Projekt je rozdělen na dvě části – výzkumnou a praktickou 
Výzkumná část: 
Výzkumná část zahrnuje průzkum mezi potencionálními i stávajícími 
zaměstnanci Farní charity Starý Knín, hledání dalších možností forem práce 
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pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Poznatky získané při již dlouhodobě poskytované péči, mohou tak 
přispět i k širšímu pohledu na problematiku života v menších venkovských sídlech. Praxe terénní sociální 
péče Farní charity Starý Knín je sama o sobě jistým modelem iniciativy ke zlepšení života v obci a 
k vytváření možností pracovního uplatnění. V souvislosti s průzkumem bude vydána brožurka, která by 
měla sloužit nejen Farní charitě Starý Knín, ale měla by být i inspirací pro jiné neziskové organizace. Pro 
potencionální zájemce o práci v terénních sociálních službách byl 17. prosince 2009 pořádán vstupní 
seminář o dané problematice, který byl určený hlavně pro zájemce o práci v sociálních službách. 
 
Praktická část: 
V praktické části projektu jsou vytvářeny nové pracovní příležitosti v sociálních službách na venkově. Za 
dobu trvání projektu se počítá se vznikem 15 pracovních míst na postu pracovník v sociálních službách 
(pečovatelka – osobní asistentka) a s tím souvisejícím rozvojem pěti menších středisek Farní charity Starý 
Knín – Bratronic u Kladna, Milešova a Klučenic, Neveklova, Petrovic u Sedlčan, Svatého Pole a rozšířením 
vzniklého střediska ve Voticích. 
S realizací tohoto projektu jsou spojeny i problémy, který projekt provázejí. Největším problémem 
v projektu bylo to, že nově přijaté zaměstnankyně si neuvědomily, co práce pečovatelky – osobní asistentky 
obnáší a na vlastní žádost ukončily pracovní poměr.  Tato práce je velmi náročná a zodpovědná. Vzhledem 
k tomu, že v rozpočtu projektu nejsou peníze na mzdy pečovatelek, hrubá mzda pečovatelky ve FCH Starý 
Knín nepřesahuje 9 500,-- Kč hrubého a to na plný úvazek. Tato nízká mzda je jedním z důvodů, proč 
zájemkyně o práci v sociálních službách si nakonec rozmyslí v sociální oblasti u Farní charity pracovat.  
Jsou postupně vytvářeny pracovní místa na pozici pečovatelka a osobní asistentka pečující o seniory a osoby 
se zdravotním postižením. Do projektu jsme zapojili již 10 pracovnic na zkrácené pracovní úvazky, do 
konce projektu zbývá ještě 7 měsíců, za tu dobu musíme přijmout pro splnění podmínek projektu ještě 5 
pečovatelek – osobních asistentek. Každá z nově přijatých pracovnic postupně absolvuje akreditovaný kurz, 
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vhodný pro práci v sociálních službách, který podle vyhlášky o sociálních službách je pro práci v sociálních 
službách povinný.  Každý půl rok jsou psány monitorovací zprávy o průběhu a realizaci projektu, které jsou 
odesílány řídícímu orgánu – což je MPSV.   Při realizaci projektu se musíme přísně držet příručkami, 
důležité je dodržovat pravidla vizuální identity. Při nedodržení podmínek projektu, které vyplývají 
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bychom měli sankce, anebo museli část peněz vrátit. Proto realizace 
tohoto zmiňovaného projektu i dalších vyžaduje spolupráci s vedením organizace a hlavně s realizačním 
týmem projektu, který se na celém projektu podílí. Projekt Tvorba a vývoj programů na odstranění 
znevýhodnění na trhu práce ve venkovských oblastech Středních Čech je spolufinancován z prostředků ESF 
prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 

 
 

 
 
Zaměstnání v sociálních službách 
fond:        OP LZZ – výzva 44 – projekt 00178 

 realizace: 1. 5. 2010 - 30. 4. 2012 

dotace:        5 916 696,- Kč na 2 roky 

účel:  
Obsah projektu:  
Hlavním cílem nadregionálního projektu FCH Starý Knín je vytvoření nových pracovních míst 
(nebo umístění na uvolněná pracovní místa) pro cílovou skupinu projektu. Nová pracovní místa 
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pro cílovou skupinu vzniknou nárůstem kapacity terénních sociálních služeb, které FCHS Starý 
Knín poskytuje ve Středočeském kraji a výrazněji pak rozšířením působnosti organizace na Hl.m. 
Prahu, především Prahu 6. Pracovní místa se postupně vytvářejí na pozici pečovatelka a osobní 
asistentka pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením. Celkem se jedná o vytvoření 10 
pracovních míst. Ke konci roku 2010 bylo realizováno 9 pracovních míst na zkrácené pracovní 
úvazky. V naší evidenci poskytnutých služeb bylo 50 klientů pečovatelské a asistenční služby. Za 
účelem efektivního zavedení našich služeb do povědomí občanů Prahy 6 byl 3. 11. 2010 
uspořádán slavnostní benefiční koncert 
duchovní hudby v Tereziánském sále 
Břevnovského kláštera.  
 
  
Cílové skupiny: 
osoby do 25 let věku 

• osoby pečující o dítě do 15 let věku 
• osoby starší 50 let věku 
• osoby ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí  
 
Klienti:  
Senioři, osoby se sníženou schopností sebeobsluhy a jinak potřební lidé. Předpokladem pro 
zaměstnání osob z cílových skupin je dostatek klientů v nově vytvořeném středisku v Praze 6. 
Mnoho lidí z řad seniorů stále nemá dostatečný přístup k informacím a nezná aktivity Farní 
charity Starý Knín. Snažíme se jim co nejpřístupnějším způsobem naše služby nabídnout. 
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Aktivity projektu:  
Vytvoření nových pracovních míst v sociálních službách 

• Péče o definované cílové skupiny v domácnostech 
• Distribuce informačních letáčků 
• Spolupráce s rodinami klientů 
• Spolupráce s lékaři, obecními zastupiteli v Praze 6, duchovními správci a dalšími místními 

autoritami 
 
Kontakt:  Bc. Stanislava Krejčíková - vedoucí projektu 
                  tel.: 724 236 152 e-mail: s.krejcikova@volny.cz  
 

 

 
 

Pracovní příležitosti, reintegrace 
 
fond:  OP LZZ – výzva 31 – projekt 00198 

 realizace: 1. 2. 2010 - 31. 1. 2012 

dotace:  4 695 072,-  Kč na 2 roky 
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účel:  

Obsah projektu: 
Rozšířením počtu klientů sociálních služeb poskytovaných FCHSK zajistit nová 
pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce. 
Princip vzájemné pomoci mezi osobami s nižší schopností sebeobsluhy a těmi, kdo 
potřebují živit sebe a své rodiny prospěšnou prací a nikoliv docházením pro sociální 
dávky, už prosazujeme v našich sociálních službách několik roků a snažíme se o jeho 
zachování i nadále. Přijetím pečovatelské, asistenční nebo odlehčovací služby od 
Farní charity Starý Knín ulehčíte sobě v obtížích a  milým a pracovitým lidem 
pomůžete, aby byli Vašimi platnými spoluobčany a našimi kolegy. Získají novou 
specializaci, pracovní uplatnění i správné sebevědomí. 
Pracovní místa se postupně vytvářejí na pozici pečovatelka a osobní asistentka 
pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením. Celkem se jedná o vytvoření  
šesti pracovních míst na celé úvazky v našich sociálních službách a 4 pracovní místa 
pro zájemce z řad klientů našeho azylového domu v regionu Dobříšska. Ke konci roku 
2010 bylo realizováno 7 pracovních míst na 4 celé pracovní úvazky v sociálních 
službách a 2 místa pro klienty AD.  Pro tyto zaměstnance a zájemce o práci byl 
úspěšně realizován kurz pro pracovníky v přímé péči. 
 
Cílové skupiny: 

• klienti azylového domu schopní práce 
• osoby pečující o dítě do 15 let věku 
• mladí lidé do 25 let věku s nízkou úrovní kvalifikace 
• osoby starší 50 let 
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• osoby pečující o osobu blízkou  

 
Klienti:  
Senioři, osoby se sníženou schopností sebeobsluhy a osoby se zdravotním postižením. 
Zřejmým předpokladem pro zaměstnání osob z cílových skupin je dostatek klientů ve 
všech dvanácti střediscích našich sociálních služeb.  
 
Aktivity projektu:  

• Vytvoření nových pracovních míst v sociálních službách 
• Péče o definované cílové skupiny v domácnostech 
• Distribuce informačních letáčků. 
• Spolupráce s rodinami klientů. 
• Spolupráce s lékaři, obecními zastupiteli v blízkých i vzdálenějších obcích, 

duchovními správci a dalšími místními autoritami. 

Kontakt: Bc. Stanislava Krejčíková - vedoucí projektu 
                 tel.: 724 236 152   e-mail: s.krejcikova@volny.cz   
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Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou 
osobou jako nástroj odstranění překážky pro vstup na trh práce a 
zdroj pracovních příležitostí ve Středočeském kraji 

fond:  OP LZZ – výzva 51 – projekt 00038 

 realizace: 1. 11. 2010 až 30. 9. 2013 

dotace:  9 169 653,84 Kč na 3 roky 

 

Obsah projektu: 
Jedná se o mezinárodní projekt, jehož obsahem je výměna zahraničních zkušeností s různými 
formami individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou, přenos nových forem péče 
do ČR, působení ve prospěch jejich legislativního zakotvení a všeobecného společenského přijetí 
a praktická podpora poskytovatelů těchto služeb. 
Projekt obsahuje několik klíčových aktivit, především mezinárodní spolupráci, politickou a 
legislativní činnost, vytvoření manuálů pro poskytovatele a klienty nových služeb a pořádání 
seminářů pro cílovou skupinu.  
Projekt byl těsně před koncem roku 2010 zahájen výzkumem mezi cílovou skupinou, jehož cílem 
je zjistit povědomí o nových službách a zájem rodičů o jejich využívání.  
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Cíle projektu 
• Odstranění překážky v harmonizaci rodinného a pracovního života u CS 
• Umožnění návratu či udržení setrvání na trhu práce 
• Zvýšení zaměstnanosti 
• Přijetí legislativní úpravy nových forem služeb individuální péče o děti 
• Motivace a podpora poskytovatelů i klientů služeb  

Cílové skupiny: 
• Rodiče s dětmi – ženy s dětmi, muži s dětmi 
• Ženy po rodičovské dovolené nebo vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh 

práce 
• Potencionální / budoucí rodiče 
• Kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi 
• Nestátní neziskové organizace 

Aktivity projektu: 
• Výzkum a analýza potřeb CS 
• Mezinárodní spolupráce 
• Právní a legislativní činnost 
• Zpracování odborné metodiky 
• Semináře pro potenciální poskytovatele služeb 
• Mezinárodní konference 
• Politické a veřejné působení 
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Centrum na podporu sociálně slabých rodin – Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech: 
 
MPSV – Centrum na podporu sociálně slabých rodin: 1 283 600 Kč 
MPSV – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 375 000 Kč 
NROS – 489 000 Kč 
Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše: 5 000 Kč 
Andrea Kaigrová: věcný dar v hodnotě 130 000 Kč 
 
 
 
Projekt Letní rodinné odpoledne: 
V den výročí vysvěcení a otevření Centra na podporu soc. slabé rodiny 
tj. 24. července azylový dům uspořádal akci Letní rodinné odpoledne. 
V prvé části odpoledne děti putovaly za Dukátkovým skřítkem, poté 
následovaly výtvarné dílny a na závěr odpoledne se děti i dospělí potěšili 
divadelním představením „Jak se peče pohádka“, které ztvárnily členky 
souboru Échelle/Žebřík. 
Projekt byl financován z Fondu sportu, kultury a volného času Města Dobříše. 
 

Kontakt:  Ing. Lukáš Tomko - vedoucí projektu 
                  tel.: 777 047 076, e-mail: tomko@socialnipece.cz  
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Projekt č. 325 049 - Rozšíření a zkvalitnění služeb AD sv. Ludmily – Mokrovraty u Dobříše: 
Projekt, který byl zahájen v červenci 2009 a končil v červnu 2010, byl zaměřen na rozšíření a zkvalitnění již 
existujících služeb AD a na vytváření nových volnočasových aktivit pro děti a mladistvé, aby smysluplně 
trávili svůj volný čas. Byl rovněž zaměřen na sanaci rodiny. Uspořádali jsme řadu výletů, účastnili se 
kulturních představení, na které byly přizvány vytipované sociálně slabé rodiny z okolních obcí, byly 
organizovány pravidelné semináře s právníkem a výtvarné dílny pro 
matky s dětmi, dále se pravidelně dětem věnovala asistentka pro práci 
s dětmi, psycholog a speciální pedagog. 
Projekt byl financován prostřednictvím Nadace rozvoje občanské 
společnosti z Norského finančního mechanismu a z Finančních 
mechanismů EHP.  
 
Projekty MPSV: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo finanční prostředky na 
běžný provoz a na sociálně aktivizační programy. Aktivizačních 
programů se účastnili především klienti azylového domu, byly však nabízeny rovněž rodinám z Mokrovrat a 
blízkých obcí. Programů se účastnily také rodiny, které po odchodu z AD zůstaly bydlet v obci. Sociálně 
aktivizační služby mají za cíl podporovat a rozvíjet schopnosti klientů, posilovat jejich sebevědomí a 
motivovat je ke změně své situace. Všechny služby mají vést k samostatnosti a k návratu do běžného života 
a k uplatnění na trhu práce. Do aktivizačních služeb patří pomoc psychologa a psychoterapeuta, poradenství 
speciálního pedagoga, vzdělávací semináře – kurz práce s počítačem a ergoterapie pro dospělé. 
 
 
 



 41

Finanční zpráva – hospodaření v roce 2010   
 
Rozvaha ke dni 31.12.2010  

 A K T I V A (v tis. K č) 
číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni  

účetního období 

A.    Dlouhodobý majetek celkem    (ř. 2 + 10 + 21 + 29) 1 13 821 13 174 

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  (ř. 3 až 9) 2 39 39 

    Software (013) 4 39 39 

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem    (ř. 11 až 20) 10 17 882 17 728 

    Pozemky (031) 11 30 30 

    Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 70 70 

    Stavby (021) 13 15 207 15 207 

    Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 2 575 2 421 

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

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem  (ř. 30 až 40) 29 -4 100 -4 593 

  
  

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému 

majetku 
(078) 33 -39 -39 

    Oprávky ke stavbám (081) 35 -1 763 -2 281 

  
  

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 

movitých věcí 
(082) 36 -2 298 -2 273 
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A K T I V A (v tis. K č) číslo řádku 
Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni  

účetního období 

B.     Krátkodobý majetek celkem      (ř. 42 + 52 + 72 + 81) 41 7 570 13 812 

I. Zásoby  celkem    (ř. 43 až 51) 42 0 0 

II. Pohledávky celkem   (ř. 53 až 71) 52 1 596 4 641 

    Odběratelé (311) 53 361 256 

    Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř. 51) 56 151 125 

    Ostatní pohledávky (315) 57 9 16 

    Jiné pohledávky (378) 69 15 15 

    Dohadné účty aktivní (388) 70 1 060 4 229 

    Opravná položka k pohledávkám (391) 71 0 0 

III. Krátkodobý finan ční majetek celkem  (ř. 73 až 80) 72 5 891 9 058 

    Pokladna (211) 73 469 962 

    Účty v bankách (221) 75 5 422 8 096 

IV. Jiná aktiva celkem   (ř. 82 až 84) 81 83 113 

    Náklady příštích období (381) 82 83 113 

Aktiva c elkem    (ř. 1 + 41) 85 21 391 26 986 
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P A S I V A (v tis. K č) číslo řádku 
Stav k prvnímu dni  Stav k poslednímu dni  

účetního období 

A.     Vlastní zdroje celkem  (ř. 87 + 91) 86 19 283 23 675 

I.  Jmění celkem  (ř. 88 až 90) 87 19 012 23 900 

    Vlastní jmění (901) 88 13 562 12 978 

    Fondy (911) 89 5 450 10 922 

II. Výsledek hospoda ření celkem  (ř. 92 až 94) 91 271 -225 

    Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92 271 -225 

B.      Cizí zdroje celkem  (ř. 96 + 98 + 106 + 130) 95 2 108 3 311 

I.  Rezervy celkem   (ř. 97) 96 0 0 

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

III. Krátkodobé závazky celkem  (ř. 107 až 129) 106 2 100 3 300 

  Dodavatelé (321) 107 96 47 

   Ostatní závazky (325) 110 23 15 

  Zaměstnanci (331) 111 1 136 1 758 

  Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 112 27 0 

  
 Závazky k institucím soc. zabezpečení a 

veřejného zdrav. pojištění 
(336) 113 552 988 

   Ostatní přímé daně (342) 115 87 260 

   Ostatní daně a poplatky (345) 117 6 1 

   Dohadné účty pasivní (389) 128 173 227 

IV. Jiná pasiva celkem  (ř. 131 až 133) 130 8 11 

    Výdaje příštích období (383) 131 8 11 

Pasiva ce lkem  (ř. 86 + 95) 134 21 391 26 986 
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 (stav k posledním u dni ú četního období)  
Název ukazatele Čís. řádku  Hlavní činnost Celkem 

A.     Náklady  (v tis. K č) 1     
I. Spot řebované nákupy celkem  (ř. 3 až 6) 2 1 916 1 916 

   Spotřeba materiálu (501) 3 1 452 1 452 
   Spotřeba energie (502) 4 323 323 
   Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 141 141 

II. Služby celkem  (ř. 8 až 11) 7 5 961 5 961 
   Opravy a udržování (511) 8 134 134 
   Cestovné (512) 9 3 384 3 384 
   Náklady na reprezentaci (513) 10 14 14 
   Ostatní služby (518) 11 2 429 2 429 
III. Osobní náklady celkem   (ř. 13 až 17) 12 18 195 18 195 

   Mzdové náklady (521) 13 13 694 13 694 
   Zákonné sociální pojištění (524) 14 4 428 4 428 
   Zákonné sociální náklady (527) 16 73 73 
IV. Daně a poplatky celkem  (ř. 19 až 21) 18 17 17 
   Daň silniční (531) 19 12 12 
   Ostatní daně a poplatky (538) 21 5 5 
V. Ostatní náklady celkem  (ř. 23 až 30) 22 631 631 

   Ostatní pokuty a penále (542) 24 2 2 
   Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 14 14 
   Kursové ztráty (545) 27 9 9 
   Manka a škody (548) 29 144 144 
   Jiné ostatní náklady (549) 30 462 462 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem  (ř. 32 až 37) 31 62 62 
   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 62 62 
VII. Poskytnuté p říspěvky celkem  (ř. 39 až 40) 38 107 107 
   Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) 39 98 98 
   Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 9 9 

VIII. Daň z příjmů celkem  (ř. 42) 41 0 0 
Náklady celkem  (ř. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41) 43 26 889 26 889 
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Název ukazatele Čís. řádku  Hlavní činnost Celkem 

B.     Výnosy  (v tis. K č)   44     

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem  (ř. 46 až 48) 45 6 716 6 716 

   Tržby z prodeje služeb (602) 47 6 716 6 716 

II. Změny stavu vnitroorganiza čních zásob celkem  (ř. 50 až 53) 49 0 0 

III. Aktivace celkem  (ř. 55 až 58) 54 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem   (ř. 60 až 66) 59 3 564 3 564 

   Úroky (644) 63 2 2 

   Kurzové zisky (645) 64 14 14 

   Zúčtování fondů (648) 65 3 374 3 374 

   Jiné ostatní výnosy (649) 66 174 174 

V. Tržby z prodeje majetku, zú čtování rezerv a opravných položek celkem  (ř. 68 až 74) 67 1 1 

   Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68 1 1 

VI. Přijaté p říspěvky celkem  (ř. 76 až 78) 75 228 228 

   Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) 76 98 98 

   Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 130 130 

   Přijaté členské příspěvky (684) 78 0 0 

VII. Provozní dotace celkem  (ř. 80) 79 16 155 16 155 

   Provozní dotace (691) 80 16 155 16 155 

Výnosy celkem   (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79) 81 26 664 26 664 

C.     Výsledek hospoda ření před zdaněním (ř. 81 - 43) 82 -225 -225 

   Daň z příjmů (591) 83 0 0 

D.     Výsledek hospoda ření po zdan ění (v tis. K č) (ř. 82 - 83) 84 -225 -225 
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Financování 
 

Naše zdravotní služby jsou financovány z prostředků zdravotních pojišťoven.  

Sociální služby jsou financovány z příspěvků klientů, městských a obecních úřadů, krajských a 
ministerských dotací a z evropských strukturálních fondů. 

 
Na konci měsíce května 2011 byl zpracován audit za rok 2010 s výrokem auditora bez výhrad. 
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Poděkování 
 
Vážení, 
dovolte mi, abych tuto zprávu o činnosti Farní charity Starý 
Knín v roce 2010 uzavřel poděkováním všem těm, kteří se 
s námi jakýmkoliv způsobem setkali: 
 

� našim klientům, jejich rodinám i blízkým, kteří 
s námi nesou všechny těžkosti, které s sebou služba 
bližnímu přináší - za jejich trpělivost a podporu, 
protože oni jsou důkazem a zrcadlem toho, že naše 
práce má smysl 

� našim pečovatelkám, osobním asistentkám a 
zdravotním sestrám, které v sobě našly tolik síly, že kromě starosti o své blízké dokázaly se stejnou 
láskou a ochotou pečovat o ty, kdo jejich pomoc potřebují 

� našim vedoucím středisek, kteří kromě starosti o všechny klienty musí navíc každodenně řešit 
spoustu organizačních záležitostí a dalších problémů 

� svým spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří pracují v administrativě a ve vedení organizace, 
jejichž činnost sice většinou není příliš viditelná, ale je velmi náročná a odpovědná a pro existenci 
organizace nezbytná 

� našim nadřízeným složkám, zejména ADCH Praha a Arcibiskupství pražskému za podporu a 
pomoc, kterou nám poskytují  
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� všem těm, kteří Farní charitu Starý Knín podpořili finančně nebo věcně - ať už jsou to soukromí 
dárci, organizace, přispěvatelé do Tříkrálové sbírky nebo obecní zastupitelstva 

� všem těm, kteří Farní charitu Starý Knín podpořili jinak, ale stejně důležitě – uznáním a pochvalou 
práce jejích zaměstnanců, propagací její činnosti, podporou při žádostech o finanční příspěvky či 
při jiných úředních jednáních  

� duchovnímu správci naší farnosti a všem, kteří pro naši práci vyprošují modlitbami pomoc od Pána 
 

Přijměte prosím s tímto poděkováním zároveň i prosbu o stejnou podporu do následujících let, která pro nás 
jistě nebudou lehká jak z důvodu finanční krize a úsporných státních opatření, tak i proto, že péče o seniory 
a ostatní potřebné spoluobčany stále ještě není v naší společnosti (nebo snad v našem kraji ?) prioritou. 

 
dr. Stanislav Žák, ředitel FCH Starý Knín 
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K lidské existenci patří nejen činnost, ale také utrpení. Má svůj původ jednak v naší konečnosti, jednak v množství 
viny, jež se v průběhu dějin nakupilo a i v současnosti dále narůstá. Je třeba udělat 
všechno pro to, aby na světě bylo utrpení méně: zabránit - pokud to jen jde - utrpení 
nevinných; zmírnit bolesti; pomáhat při překonávání psychických utrpení. Tyto 
povinnosti, jež patří k základním požadavkům křesťanské existence a každého opravdu 
lidského života, vycházejí ze spravedlnosti a lásky. V boji s fyzickou bolestí bylo 
dosaženo značného pokroku; naproti tomu utrpení nevinných, jakož i psychické utrpení 
v průběhu posledních desetiletí vzrostlo. Určitě musíme udělat vše pro to, abychom 
utrpení překonali. Nicméně není v našich silách, abychom se ho zcela zbavili - a to 
z toho prostého důvodu, že ze sebe nemůžeme setřást svou konečnost a nikdo z nás není 
schopen odstranit moc zla, moc viny, jež nepřestává být - jak se sami  přesvědčujeme - 
pramenem utrpení. Mohl by to udělat jedině Bůh: takový Bůh, který vstupuje do dějin, 
zde se stává člověkem a trpí. Víme, že takový Bůh skutečně existuje, takže ve světě tato 
moc je. Moc, „která snímá hřích světa“ (Jan1,29). S vírou v existenci této moci se 
v dějinách vynořila naděje na uzdravení světa. Jedná se však o naději, nikoli dovršení: 
naděje, která nám dává odvahu, abychom vytrvale stáli na straně dobra i ve zdánlivě beznadějných situacích, 
s vědomím, že co se vnějšího běhu dějin týče, zůstává i do budoucna působící moc viny stále přítomná. 

(z encykliky papeže Benedikta XVI.  SPE SALVI - V naději jsme spaseni čl. 36) 
 
         Poděkování všem obětavým pracovníkům farní charity, kteří brzy vstoupí do třetího desetiletí služby. Děkuji za 
pomoc potřebným, za zmírňování utrpení v našem okolí. Vyprošuji naději a odvahu stát na straně dobra i 
v beznadějných situacích. Svěřuji Vás denně při slavení eucharistie Tomu, který se stal člověkem a trpěl - Beránkovi, 
který snímá hřích světa - našemu Pánu Ježíši Kristu. Od Něho čerpejme sílu ke službě. Žehná  
 
                                                                                     P. Josef Andrejčák O.Cr., farář 
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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, Č. J.:47/924556/2007/Soc/Bor 
E-mail : fch-stary-knin@volny.cz 
Webové stránky: charita.novyknin.net, www.socialnipece.cz 
Tel./fax: 318 593 381/ 318 593 381 
 
Statutární zástupce: ředitel dr. Stanislav Žák, CSc. 
 
IČO: 47068531 
Bankovní spojení: Komerční banka 17638211/0100   
 
 
 
Farní charita Starý Knín je členem Klubu ICN a České asociace pečovatelských služeb (ČAPS). 
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Naši partneři  
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Naše partnerská města a obce 
 
Bratronice u Kladna, Davle, Dolní Hbity, Družec, Chotilsko, Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Krásná Hora, 
Křečovice, Malá Hraštice, Maršovice, Milešov, Mníšek pod Brdy, Nalžovice, Neveklov, Nová Ves pod 
Pleší, Nový Knín, Obořiště, Petrovice u Sedlčan, Solenice, Stará Huť, Středokluky, Svaté Pole, Štěchovice, 
Újezd, Votice, Zaječov 
 
Příspěvky měst a obcí FCH Starý Knín pro rok 2010 

Obec/Město Částka za rok v Kč 

Davle 100 000 
Dolní Hbity 30 000 
Družec 4 000 
Chotilsko 120 000 
Kamýk nad Vlt. 24 000 
Klučenice 102 000 
Krásná Hora 102 000 
Křečovice 5 000 
Maršovice 15 000 
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Milešov 102 000 
Nalžovice 7 000 
Nová Ves p. Pleší 5 500 
Nový Knín 15 000 
Obořiště 7 500 
Petrovice 122 400 
Solenice 102 000 
Stará Huť 8 000 
Středokluky 50 000 
Svaté Pole 8 600 
Štěchovice 135 000 
Újezd 12 000 
Votice 580 000 
Zaječov 132 000 

 
 
Akreditace, audit, kontroly, certifikace 
 
Říjen 2007: Akreditace vzdělávací instituce pro vzdělávání v sociální oblasti a akreditace vzdělávacího 
programu Pracovník v terénních sociálních službách. 
 
24. 2. – 26. 2. 2010: Kontrola oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj 
19. 4. 2010: Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění, OSSZ Příbram 
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28. 6. 2010: Kontrola nemocenského pojištění, Okresní správa sociálního zabezpečení Příbram 
11. 10. 2010 – 12. 10. 2010: Veřejnosprávní kontrola, Středočeský kraj, Odbor finanční kontroly 
30. 9. 2011,10. 11. 2010: Kontrola finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu – MPSV 
20. 12. 2010: Kontrola MPSV projektu OP LZZ CZ.1.04/3.4.04/26.00420 Tvorba a vývoj programů na 
odstranění znevýhodnění na trhu práce ve venkovských oblastech Středních Čech 
 
Při těchto a dalších kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky. 
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Další aktivity Farní charity Starý Knín                                                                 
Tříkrálová sbírka v roce 2010 
 
V roce 2010 v naší i v okolních farnostech bylo vybráno celkem 67 060,- Kč a odesláno na účet Charity 
Česká republika. Z této částky bylo 35% použito na podporu sociálních projektů Arcidiecézní charity a  
Farní charitě bylo vráceno 65%, 43 589,- Kč.  
My jsme k tomu přidali další zdroje a koupili jsme tři polohovací postele a tři antidekubitní matrace 
v celkovém nákladu cca 70 000 Kč, dále byly pořízeny pomůcky a 
materiál pro aktivizaci klientů sociálních služeb, rehabilitační pomůcky a 
invalidní vozík. Polohovací postel je základní pomůcka při péči o 
ležícího pacienta. Všechny tři postele jsou rozpůjčeny.  
Všem dárcům upřímně děkujeme. 
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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. 
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 Podílíme se i na práci s dětmi, podporujeme činnost dvou chrámových sborů – Novoknínského 
a dětského chrámového sboru. 

 

        
                                                          
 
FCH Starý Knín provozuje pro své zaměstnance knihovnu odborné literatury týkající se sociální oblasti.  
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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 klientů, 
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 klientům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex pracovníka v sociálních 
službách). 
Úkony pečovatelské služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a 
 klientem. 
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 klientů, řídí se podle 
krátkodobého rozpisu předem dohodnutých služeb. Vedou základní evidenci o docházce ke klientovi a provádějí po 
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dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty klienta; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou 
vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají klientů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče 
od domu klientů. Pečovatelky jsou podřízeny vedoucí příslušného střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a klienti 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. 
 
Zásady a principy: 
Charitní terénní osobní asistence FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých klientů, 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 klientům 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 klientem. 
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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 klientů, vedou základní 
evidenci o docházce ke klientovi a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty klienta; dbají 
na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají klientů nebo 
spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče od domu klientů. Asistentky jsou podřízeny vedoucí příslušného 
střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a klienti mají možnost příslušnou částku za poskytnuté služby hradit 
hotově nebo prostřednictvím účtu, podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 
 
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 klientů, 
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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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 klientům 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 klientem). 
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 bez časového omezení. Pracovnice odlehčovací služby se řídí přáními a potřebami klientů, 
vedou základní evidenci o docházce ke klientovi a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní 
karty klienta; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se 
týkají klientů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče od domu klientů. Tyto pracovnice jsou podřízeny 
vedoucí příslušného střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a rodinní pečovatelé (klienti) 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. 
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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 
klientů, jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od 
počátku služby až do jeho přirozeného konce.  
Aktivizační služba zabezpečuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 
a pomoc při uplatňování práv a zájmů, případně obstarávání osobních záležitostí klientů. 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 
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- osoby v krizi 
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
- rodiny s dítětem / dětmi 
Rozšíření cílové skupiny: 
- oběti obchodu s lidmi  
- osoby komerčně zneužívané 
 
Během pobytu je klientům a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového bydlení, při jednání 
na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti. 
Od klientů 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 klientů včetně dětí.  
Provoz azylového domu je zajištěn 24 hodin denně; podílejí se na něm: vedoucí domu, její asistentka a čtyři 
pracovníci jako asistenti denních a nočních služeb. 
Klienti 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 -  identifika ční číslo služby: 7727959 
 
Posláním těchto služeb je profesionální podpora klientů při jejich reintegraci do společnosti. 
Cílem je aktivní podpora dospělých klientů 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 služby 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 klientům 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 klientů 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. Klienti si podle svých potřeb a schopností vybírají z nabízených možností a k  provádění této 
aktivizace se zavazují podpisem v klientské smlouvě a v souhlasu s dodržováním ubytovacího řádu. 


