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

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

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

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

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

V roce 2015 působila Farní charita Starý Knín v okolí těchto obcí a měst: Bratronice na Kladensku, 
Hořovice, Davle, Štěchovice, Nový Knín, Svaté Pole u Dobříše, Kamýk nad Vltavou, Petrovice na 
Sedlčansku, Neveklov, Votice, v Praze 6 a v prosinci nově založené Velké Popovice.  

Ve všech těchto místech poskytovala následující sociální služby: pečovatelské služby, služby osobní 
asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
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, Votic, Kamýku 
nad Vltavou a Krásné Hoře. 
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Sociální odbor Farní charity Starý Knín 
 
Adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Bc. Stanislava Krejčíková 
Telefon:  724 236 152 
e-mail: krejcikova@socialnipece.cz 

 
V roce 2015 pod Oblastní centrum charitních sociálních služeb spadalo 11 středisek sociálních služeb 

výše jmenovaných a jedenácté, založené v prosinci, Velké Popovice. Pracovnice těchto středisek pomáhaly 
svým klientům při zabezpečení běžného chodu jejich domácnosti (nákupy, drobný úklid, donášky obědů, 
pomoc při jednání na úřadech, doprovod k lékaři specialistovi apod.). 
S klienty byly v telefonickém kontaktu pro případ nenadálé zdravotní 
události. V případě zhoršení zdravotního stavu poskytovala organizace 
osobní asistenci, kdy se osobní asistentka věnovala klientovi 
pravidelně několik hodin denně. Souběžně s prací těchto středisek 
rozvíjel svou činnost Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech. 

 
Vedoucí středisek v průběhu roku poskytovali informace 

o službách, poradenskou činnost, pomáhali s vyřizováním příspěvků 
na péči, spolupracovali s ošetřujícími lékaři, obecními úřady 
a farnostmi. Klientům zajišťovali kompenzační a rehabilitační 
pomůcky, vedli požadovanou administrativu.   
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Středisko charitních sociálních služeb Nový Knín 
Adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Vladimíra Řídká,DiS. 
Telefon: 604 231 804 
e-mail:  novyknin@socialnipece.cz 

 
Středisko charitních sociálních služeb v Novém Kníně je 

prvotním střediskem Farní charity Starý Knín. Ke konci roku 
2015 mělo ve své péči 85 klientů, o které se staralo 9 
pečovatelek a osobních asistentek, včetně jedné vedoucí 
a zástupkyně vedoucí, které jednaly se zájemci o sociální 
služby, s lékaři, s duchovními i se starosty obecních úřadů, též 
pomáhaly uživatelům při vyřizování příspěvků na péči. 
Pracovnice v přímé péči poskytovaly sociální služby klientům 
v Novém Kníně a jeho okolí, v obcích Mokrovraty, Libčice, 
Cholín, Sejcká Lhota, Čím, Křížov, Korkyně, Chramiště, Malá 
a Velká Hraštice, Nová Ves pod Pleší, Senešnice, Velká Lečice, 
Besedná, v Dobříši a jeho okolí, ve Staré Huti, ve Voznici. Jsme 
rádi, že v přirozeném domácím prostředí jsme mohli pomoci 
klientům i v oblasti v okolí Mníšku pod Brdy, a to v Rymáni 
a Zahořanech. 

Město, včetně pana starosty Tomáše Havlíčka si zaslouží 
velké poděkování za vstřícnost a možnost využívání kanceláře v Mincovně i dalších služeb zdarma. 
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Středisko charitních sociálních služeb Štěchovice a Davle 
Adresa: Hradištko – Brunšov 221, 252 09 Hradištko 
Vedoucí: Katarína Nožinová,DiS. 
Telefon: 606 552 051 
e-mail: stechovice@cocialnipece.cz 
 

V současné době středisko poskytuje služby v přilehlých obcích Štěchovic - Masečín, Hvozdy, Slapy, 
Slapy-Lahoz, Třebenice, Brunšov, Rajchardov, Hradištko, Pikovice a Nové Dvory. V těchto obcích máme na 
75 klientů, kterým poskytují naše služby 4 pečovatelky. 

Děkujeme obcím, které nás finančně podporují - Štěchovice, Hradištko a Slapy. 
 
 
Středisko dále poskytuje služby v okolních obcích Davle - Petrov, Sloup, Měchenice, Hvozdnice, 

Bojanovice, Bratřínov a Velká Lečice, Malá Lečice. V těchto obcích jsme v roce 2015 měli 40 klientů, 
kterým naše služby poskytovala 1 pečovatelka. Děkujeme obci Davle, která nás finančně podporuje. 
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Středisko charitních sociálních služeb Neveklov 
Adresa: Bělice 10, 257 44 Netvořice 
Vedoucí: Přemysl Petrák 
Telefon: 737 071 699 
e-mail: neveklov@socialnipece.cz 

Středisko Neveklov zabezpečilo v roce 2015 
svými službami přibližně 30 seniorů z Neveklova 
a okolí. Velká část uživatelů našich služeb 
využívá zejména dovážku obědů, nákupů, 
zabezpečení chodu domácnosti, ale i pomoc 
s osobní hygienou, či podporou pohybové 
aktivity.  

Po naší několikaleté činnosti na tomto území 
vzniká dohoda mezi Farní charitou Starý Knín 
a městem Neveklov o zajišťování sociálních 
služeb v místním domě s pečovatelskou službou. 
Tato změna je plánována s platností od ledna 
2016. 
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Středisko charitních sociálních služeb Votice 
Adresa: Husova ul. 800, 259 17 Votice 
Vedoucí: Přemysl Petrák 
Telefon: 737 071 699 
e-mail: neveklov@socialnipece.cz 
 

Středisko Votice pomohlo v roce 2015 svými službami 
přibližně 80 seniorům a zdravotně postiženým ve Voticích a okolí. 
Většina našich uživatelů jsou obyvatelé domů pečovatelských 
služeb, a proto nejčastější činností je pro nás zajištění chodu 
domácnosti (od donášky nákupů, obědů, až po úklid v domácnosti, 
praní prádla atd…). 

 
Středisko charitních sociálních služeb Bratronice 
Adresa: Bratronice 35, 273 63 Bratronice 
Vedoucí: Mgr. Danka Samková 
Telefon: 737 657 156 
e-mail: bratronice@socialnipece.cz 
 

Středisko obstarává služby hlavně v těchto obcích: Lány, Horní 
Bezděkov, Kamenné Žehrovice, Unhošť, Velká Dobrá, Bratronice, 
Chyňava, Družec, Doksy, Středokluky, Kačice, Lhota, Malé 
Kyšice, Libušín, Tuchlovice a v DPS Středokluky. Máme stále okolo 50 klientů a 6 pečovatelek. 
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Středisko charitních sociálních služeb Hořovice 
Adresa: Nerudova ul. 113/15, 268 01 Hořovice 
Vedoucí: Barbora Vondráková Königová 
Telefon: 724 219 892 
e-mail: horovice@socialnipece.cz 
 

Středisko Hořovice se v roce 2015 staralo se svými 3 zaměstnanci o 48 seniorů v Hořovicích a přilehlých 
obcích - Zaječově, Újezdě, Podluhách, 
Netolicích, Libomyšli, Lážovicích 
a Osově.  
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Středisko charitních sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Milešov 
Adresa: Kamýk nad Vltavou 34, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Vedoucí: Marta Sirotková 
Telefon: 728 864 451 
e-mail: kamyknvlt@socialnipece.cz 
 

V roce 2015 poskytovalo 8 pečovatelek sociální služby v těchto obcích: Dubno, Dolní Hbity, Jelence, 
Luhy, Káciň, Třtí, Velká, Zduchovice, Bukovec, Solenice, Kamýk n. Vlt., Krásná Hora nad Vlt., Krašovice, 
Hrachov, Brzina, Milešov, Klenovice, Planá, Koubalova Lhota, Klučenice, Ovčín, Podskalí a Voltýřov. 
Služby jsme poskytovali u 107 uživatelů převážně v domácnostech, a také ve čtyřech domech 
s pečovatelskou službou (DPS Kamýk n. Vlt.,Krásná Hora n. Vlt., Milešov, Solenice). 

 
Pracovnice našeho střediska pracují velice zodpovědně a s láskou. Cílem naší služby je zpříjemnit 

a zkvalitnit uživatelům život ve stáří, pomoci jim v těžkých situací a potěšit jejich duši. 
 
Těší nás pochvala od seniorů, které se nám často dostává. 
Děkujeme obecním úřadům v našem regionu za podporu a pochopení. 
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Středisko charitních sociálních služeb Svaté Pole 
Adresa: Jelence 12, 262 63 Kamýk nad Vltavou 
Vedoucí: Pavla Valtová 
Telefon: 603 531 388 
e-mail: svatepole@socialnipece.cz 
 

Středisko Svaté Pole se stará přibližně o 40 klientů 
v obcích Nečín, Obory, Drásov, Višňová, Buková, Pičín, 
Rosovice a městě Dobříš. Služby poskytuje 5 
pečovatelek. Děkujeme všem starostům a lékařům za 
spolupráci a podporu v naší činnosti. 

 
 

Středisko charitních sociálních služeb Petrovice 
Adresa:   Petrovice 49, 262 55 Petrovice 
Vedoucí: Bc. Zdeňka Hejhalová,DiS. 
Telefon: 736 501 148 
e-mail: petrovice@socialnipece.cz 

 
Středisko charitních sociálních služeb v Petrovicích v roce 2015 vstoupilo do desátého roku své činnosti. 
Na středisku pracuje šest pečovatelek/osobních asistentek včetně jedné vedoucí. Služby jsou poskytovány 

dvaceti osmi klientům. 
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V Domě s pečovatelskou službou v Petrovicích využívá služeb Farní charity jedenáct klientů. 
Pečovatelky zajišťují pomoc při úklidu, praní, nákupech, přípravě a donášce jídla, pomoc při osobní hygieně. 
Klienti se pravidelně účastní aktivizačních a společenských programů, setkání s dětmi z MŠ Petrovice a ZUŠ 
Sedlčany, posezení při příležitosti životních jubileí nebo příjemných setkání s harmonikou. V květnu proběhl 
v DPS Den otevřených dveří za velikého 
zájmu veřejnosti a úžasné vstřícnosti 
obyvatel domu. 

Díky části peněz z Tříkrálové sbírky 
klienti našeho střediska navštívili výstavu 
květin v Čimelicích, Kozí farmu 
v Zahrádce, proběhlo několik 
narozeninových posezení, setkání ke Dni 
matek, společně vyrazili na procházku 
zámeckým parkem. V předvánoční době 
proběhla celá série akcí s vánoční 
tématikou – pečení perníků, následné 
zdobení, besídka ZUŠ, posezení 
u pečeného kapra, vánoční setkání 
s harmonikou.  

Za možnost organizovat všechny tyto 
akce patří veliký dík Obci Petrovice 
a Nechvalice, a Farnosti Petrovice, kteří 
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nás v získání finančních prostředků podpořili. Poděkování patří i rodině klientky, která na úhradu části 
výdajů poskytla sponzorský dar.  

 
Středisko Petrovice nabízí služby v obcích Dublovice, Jesenice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, 

Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Štětkovice, Vysoký Chlumec. 
 
 
Středisko charitních sociálních služeb U sv. Vojtěcha Praha 6 
Adresa:  Tychonova 3, 160 00 Praha 6 Hradčany 
Vedoucí: Ing. Marie Martinů 
Telefon: 739 133 443, 220 571 769 
e-mail: praha@socialnipece.cz 
 

Středisko sociálních služeb u sv. Vojtěcha v Praze 6 patří mezi nemladší střediska FCHSK – v roce 2015 
oslavilo 5. výročí své existence. Zaměřuje svoji činnost především na poskytování terénní osobní asistence 
a to celodenně - o víkendech i svátcích. V roce 2015 zde pracovalo celkem 15 zaměstnanců (na různé 
pracovní úvazky), kteří věnovali 62 klientům takřka 13 tis hod. přímé péče. 

Mezi nejžádanější úkony patří pomoc s přípravou a podáváním jídla, pomoc s hygienou a sociálně 
aktivizační činnosti. Za nejdůležitější ale považujeme to, co se do statistických tabulek neuvádí - laskavý 
přístup a možnost otevřít spirituální rozměr života člověka a to náboženskou i nenáboženskou formou - 
pomoci klientovi k přijetí jeho osobního příběhu, odpuštění a smíření s jeho blízkými.  

Naším cílem je spokojený senior, který může závěr svého života trávit ve svém domácím prostředí, mezi 
svými blízkými a nemusí předčasně odcházet do pobytových zařízení.  
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Středisko charitních sociálních služeb Velké Popovice 
Adresa: Lojovice 
Vedoucí: Mgr. Věra Bobovská 
Telefon: 774 994 357 
e-mail: bobovska@socialnipece.cz 
 
 Od prosince 2015 začalo poskytovat své služby nové středisko ve Velkých Popovicích. Pracují zde 
dvě pečovatelky a starají se o dva klienty a dva noví mají podanou žádost. 
 Středisko se chystá působit v těchto obcích: Velké Popovice, Brtnice, Dub, Dubiny, Klenové, 
Krámský, Křivá Ves, Lojovice, Mokřany, Řepčice, Kostelec u Křížku, Želivec. 
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Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech - Centrum na podporu sociálně slabých rodin 
Adresa: Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín 
Telefon: 311 360 311, 728 365 008 
e-mail: azylovydum@socialnipece.cz 
 
Vedoucí Azylového domu: PhDr. Marie Pilíková  
Mobil: 728 365 008, 732 711 783 
 

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 nebo 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 2015 využilo služeb azylového bydlení 50 
dospělých (17 mužů, 33 žen) a 56 dětí. Mezi ubytovanými byly především rodiny ze Středočeského kraje a z  
Prahy. 

Hlavní činností Centra – azylového domu je komplexní řešení sociální situace rodiny, která o službu 
zažádá. V roce 2015 Azylový dům sv. Ludmily poskytoval podle Zákona o sociálních službách dvě služby: 
Azylové domy, ambulantní Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Pracovníci Azylového domu se snažili u uživatelů služeb o zvyšování rodičovských kompetencí 
a získávání praktických dovedností v péči o děti a v zajišťování péče o rodinu. Veškeré poskytované služby 
měly vést k opětovnému zařazení rodiny do společnosti a uplatnění se na trhu práce. 

V Centru na podporu sociálně slabých rodin mají uživatelé k dispozici šest bytů. Byty jsou plně 
vybaveny, neboť jsou připraveny k ubytování uživatelů přicházejících přímo z ulice. V domě mohou 
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uživatelé využívat také společenskou místnost a zahradu. Chod domu je nepřetržitý, tj. 24 hodin denně a je 
zajišťován vedoucí azylového domu, sociální pracovnicí a pěti asistenty denní a noční služby. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi spočívaly ve výchovných, vzdělávacích, sociálně 
terapeutických a poradenských činnostech, dále ve 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a uplatňováním práv a oprávněných zájmů uživatelů. 
Aktivizačními činnostmi se pracovníci AD snažili 
podporovat a rozvíjet schopnosti uživatelů, jejich 
sebevědomí a péči o děti. Psychickou podporu 
uživatelům poskytoval celý pracovní tým, odbornou 
pomoc a péči uživatelé dostávali od psychologa, 
speciálního pedagoga, ergoterapeuta a lektora PC.  

Provoz Centra na podporu sociálně slabých rodin 
v Mokrovratech byl v roce 2015 financován ze 
Středočeského kraje (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) 
a z prostředků strukturálních fondů EU prostřednictvím 
Středočeského kraje z Individuálního projektu „Základní 
síť sociálních služeb ve Středočeském kraji II“ (od 1. 1. 
2015 do 30. 9. 2015). 

Centrum spolupracovalo se státními i neziskovými 
organizacemi: s městskými a obecními úřady, úřady 
práce, sociálními odbory, Policií ČR, soudy, základními 
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školami, obvodními i odbornými lékaři, s pediatry, s Intervenčním centrem Příbram, Magdaléna, o.p.s., 
Soukromým dětským domovem SOS 92 o.p.s. a s dalšími azylovými domy.  
 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Vedoucí: Mgr. Noemi Trojanová 
Mobil: 776 348 374 
e-mail: vedoucisas@socialnipece.cz 
 

Posláním služeb je profesionální podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením při jejich reintegraci 
do společnosti. 

K cílům služby patří navázání kontaktu s ohroženou rodinou, vybudování důvěrného vztahu mezi 
rodinou a pracovníky služby, podpora rodiny při řešení zátěžových situací, poskytnutí potřebné pomoci, 
motivace rodiny k využívání podpůrných a návazných služeb, podpora soběstačnosti rodin a posilování 
rodičovských kompetencí a vedení dětí ke kvalitnímu trávení volného času. 

Cílovou skupinou jsou - úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen v hmotné 
nouzi 

- Rodiny ohrožené sociálním vyloučením  

- Oběti domácího násilí 

- Osoby bez přístřeší 

- Rodiny bezprostředně postižené živelnou katastrofou 
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SAS pro rodiny jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. Terénní formou jsou poskytovány v Dobříši 
a okolí, na Sedlčansku a Voticku. Ambulantně jsou poskytovány na kontaktním místě v Dobříši, Mírové nám. 
231 a Hořovicích, Nerudova 113/15 a v Azylovém domě sv. 
Ludmily v Mokrovratech. 

Dospělým klientům je poskytováno: základní sociální 
poradenství, odborná poradenství v oblasti speciální 
pedagogiky, psychologie, finančního poradenství a 
psychoterapie, doprovody při jednání s úřady, doučování dětí na 
1. stupni základní školy a volnočasové kroužky pro děti. Během 
prázdnin jsou pro rodiny pořádány motivační výlety. Veškeré 
služby a aktivity jsou poskytovány zdarma.  
 

V rámci SAS byla vytvořena pracovní místa v textilní dílně 
RUKAMA NOHAMA, kde klienti získávají a posilují své 
pracovní návyky. Mzdy těchto zaměstnanců jsou financovány 
z projektu úřadu práce. V dílně jsou zaměstnáni lidé ohrožení 
sociálním vyloučení. Denně pracují na 0,5 úvazku a vytvářejí 
užitné i dekorativní předměty, které jsou prodávány na 
kontaktním místě Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi: Mírové náměstí 231, Dobříš nebo jsou vyráběny na 
zakázku.   
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Počet uživatelů služeb, kterým byla poskytnuta sociální služba od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

Středisko PS OA OS SAS 
AD 

pobyt 
SAS R 

Bratronice 34 3 13 21 50 111 
Hořovice 45 7 11 12   
Kamýk 91 8 8 56   
Neveklov 26 5 0 9   
Nový Knín 82 7 14 24   
Petrovice 29 4 11 21   
Praha 6 0 63 0 0   
Svaté Pole 31 9 4 11   

Štěchovice 
a Davle 

89 5 4 23   
56 0 1 20   

Votice 72 2 0 13   
Celkem 555 113 67 210 50 111 

 
PS -   pečovatelská služba    AD pobyt 
OA -  osobní asistence     SAS R - sociálně aktivizační služby, rodiny s dětmi 
OS -   odlehčovací služba     
SAS S - sociálně aktivizační služby, senioři, zdr. postižení      
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Zdravotní odbor Farní charity Starý Knín 
Adresa: Náměstí J. z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Marie Bouchalová 
Telefon: 602 668 236 
e-mail: farnicharita@sendme.cz 
 

Nedílnou součástí FCH byla v roce 2015 charitní ošetřovatelská služba v rodinách, nebo-li domácí péče. 
Zdravotní sestry pracovaly již dvacátý rok od založení FCH pod vedením vrchní sestry Marie Bouchalové 
v rámci lékařských obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic; dále na Voticku, v okolí Davle, Krásné hory 
a Kamýka nad Vltavou. Domácí zdravotnická péče se postarala v roce 2015 o 347 pacientů, za přispění 9 
zdravotních sestřiček. 
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Vzdělávání Farní charity Starý Knín 
Adresa:  Náměstí j. z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
Vedoucí: Jana Bouchalová,DiS. 
Telefon: 731 634 798 
e-mail: vzdelavani@socialnipece.cz 
 

 
 
Projekt: „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“ 
reg.č.: CZ.1.04/1.1.00/B1.00010 
Období realizace: 1. 10. 2013 – 31. 8. 2015 

 
I v roce 2015 se povinné vzdělávání zaměstnanců FCH Starý Knín uskutečňovalo za finanční podpory 
z projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji II“, který byl realizován prostřednictvím Úřadu 
práce ČR – Krajská pobočka v Příbrami. Projekt, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského 
sociálního fondu (85%) prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky (15%), nám umožnil 
získat finanční příspěvek na vzdělávací aktivity i na mzdové náklady zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání. 
Všechny vzdělávací aktivity byly na základě vzdělávacího plánu na rok 2015 dopředu naplánované. 
Dne 15. dubna 2015 proběhla kontrola pověřenými pracovníky Úřadu práce v Příbrami. Předmětem kontroly 
bylo hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců - č. dohody PBA-MR-
45/2015. Nebyly shledány žádné nedostatky. 
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Přehled kurzů za rok 2015 
 

Název kurzu Vzdělavatel Počet osob Cena kurzu 
v Kč 

Mzdové 
náklady v Kč 

Smysluplné vedení osobní 
dokumentace Charita ČR 14 9 700,- 11 400,- 

Procvičování paměti seniorů Mavo s.r.o. 58 58 000,- 32 000,- 
První pomoc a prevence úrazů 
pro pracovníky soc.služby Mavo s.r.o. 58 58 000,- 32 000,- 

Celkem  130 125 700,- 75 400,- 
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Komerční činnosti 
 
Půjčovna kompenzačních pomůcek 

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

 
Hlídání dětí nad 3 roky, poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

Farní charita nabízí v oblastech své působnosti péči o děti nad 3 roky věku v jejich domácím prostředí 
kvalifikovanou pečovatelkou – asistentkou. Hlídání může být vhodnou alternativou k přeplněným mateřským 
školám a družinám. Zároveň nabízí služby pro rodinu a domácnost (drobný úklid, nákupy, příprava stravy 
dětem, praní, žehlení, obstaravatelské činnosti, apod.). 

 
Hlídání dětí do 3 let 

Farní charita rovněž nabízí v oblastech svého působení péči kvalifikované pečovatelky – asistentky 
o děti do 3 let věku v jejich domácím prostředí, a to v denním režimu. 

 
Výroba užitkových a dekorativních předmětů 

V roce 2015 jsme přemístili výrobu předmětů určených ke komerčnímu prodeji do dílny v Dobříši 
Výrobky možno shlédnout na našich webových stránkách (www.socialnipece.cz). 
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Realizované projekty 
 
V roce 2015 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 podpořilo prostřednictvím 
Středočeského kraje a Magistrátu hl. m. Prahy 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, Berounsko, Kladensko, Benešovsko a Praha 
 Pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižen v oblasti malých sídel – Povltaví, 

Příbramsko, Berounsko, Kladensko, Benešovsko  
 Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Farní charita Starý 

Knín 
 Sociálně aktivizační programy Azylového domu sv. Ludmily 
 AD sv. Ludmily – Centrum pro podporu sociálně slabých rodin 
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Předání auta od Republiky Thaiwan. 
 

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 odpoledne přivítala Novoknínská radnice a Farní charita Starý Knín návštěvu 
reprezentanta Republiky Thaiwan v České republice, pana Šao Lu s doprovodem a také pana poslance 
Bendu. Milé setkání se uskutečnilo u příležitosti předání daru Republiky Thaiwan Farní charitě v podobě 
nového auta určeného do terénních sociálních služeb na střediscích Neveklov a Votice. Auto bylo u této 
příležitosti také požehnáno 
panem farářem 
Andrejčákem. 
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Obnova vybavení s rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK 
Fond: Program česko-švýcarské spolupráce 
Realizace: 1. 11. 2015 – 30. 4. 2016 
Dotace: 456 885 Kč. 
 

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

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

 
Kontakt: Marie Bouchalová - vrchní sestra domácí ošetřovatelské péče 
Telefon: 602 668 236 
e-mail:  farnicharita@sendme.cz 
Kontakt: Ing. Lukáš Tomko - projektový manažer 
Telefon:  777 047 076 
e-mail: tomko@socialnipece.cz 
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Individuální projekt: „ Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III – Azylové domy“ 
Fond: OPLZZ -ZS824-95/2014 
Realizace: 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015 
Dotace: 950 000 Kč. 
 

Dotace je určena na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním poskytování sociální služby „ Azylové 
domy“ podle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Farní charita Starý Knín 
poskytuje tuto službu v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše. 
 

Účelem projektu je zajištění služby v takovém rozsahu a kvalitě aby byla zaručena její odpovídající 
úroveň a dostupnost pro sociálně vyloučené nebo ohrožené osoby a aby docházelo k naplňování cílů této 
sociální služby. 
 
Kontakt: PhDr. Marie Pilíková - vedoucí projektu 
Mobil: 728 365 008 
e-mail: azylovydum@socialnipece.cz 
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Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi 
Fond: MPSV Rodina a ochrana práv dětí 
Realizace: 1. 5. 2015 – 31. 12. 2015 
Dotace: 577 301 Kč. 
 
Cílem projektu byla odborná pomoc a podpora rodin, které řešily složitou životní situaci a ocitly se v krizi. 
Podpora spočívala v odborném poradenství, seminářích a tréninkových aktivitách. Mezi odborná poradenství 
patřilo poradenství psychologa, speciálního pedagoga, právníka, pediatra a psychoterapeuta. Semináře byly 
pořádány na témata z oblasti zdravotní výchovy dětí, z oblasti právní a finanční gramotnosti. Tréninkové 
aktivity spočívaly v posilování rodičovských kompetencí.  
Část projektu byla zaměřena na podporu rodin pečujících o handicapované děti.  
Celkem v projektu bylo podpořeno 184 rodin. Některé rodiny využívaly podpory opakovaně, jiné z nabídky 
využily pouze některé aktivity. Největší zájem byl o odborná poradenství. 
 
Kontakt: Mgr. Noemi Trojanová - vedoucí projektu 
Telefon: 776 348 374  
e-mail: poradenstvi@socialnipece.cz 
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Finanční zpráva - hospodaření v roce 2015 (kráceno z originálu) 
 
A K T I V A (v tis. Kč) číslo 

řádku 
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A.    Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 + 10 + 21 + 29) 1 12 014 11 586 

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 3 až 9) 2 7 0 

  Software (013) 4 7 0 

  Ocenitelná práva (014) 5 0 0 

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 18 184 18 123 

  Pozemky (031) 11 30 30 

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

  Stavby (021) 13 15 672 15 687 

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 2 186 2 122 

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

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 40) 29 -6 170 -6 537 

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

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

  Oprávky ke stavbám (081) 35 -4 367 -4 901 

  
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí (082) 36 -1 803 -1 636 

 



 

 31

A K T I V A (v tis. Kč) číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

B.     Krátkodobý majetek celkem     (ř. 42 + 52 + 72 + 81) 41 10 571 7 441 

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

II. Pohledávky celkem   (ř. 53 až 71) 52 3 824 806 

  Odběratelé (311) 53 475 456 

  Poskytnuté provozní zálohy     (314 mimo ř. 51) 56 82 76 

  Ostatní pohledávky (315) 57 281 258 

  Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 -1 -4 

  Ostatní daně a poplatky (345) 63 0 0 

  Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků (348) 65 0 17 

  Jiné pohledávky (378) 69 0 0 

  Dohadné účty aktivní (388) 70 2 913 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem   (ř. 73 až 80) 72 5 538 6 486 

  Pokladna (211) 73 619 460 

  Účty v bankách (221) 75 4 919 6 026 

IV. Jiná aktiva celkem   (ř. 82 až 84) 81 1 175 115 

  Náklady příštích období (381) 82 81 106 

  Příjmy příštích období (385) 83 1094 9 

Aktiva celkem   (ř. 1 + 41) 85 22 585 19 027 
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P A S I V A (v tis. Kč) 
číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A.     Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 91) 86 19 334 16 985 
I.  Jmění celkem (ř. 88 až 90) 87 22 499 17018 

  Vlastní jmění (901) 88 11 297 10 992 
  Fondy (911) 89 9 202 6 026 

II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94) 91 -1 165 -33 
  Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92 -1 165 -33 

B.      Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 + 106 + 130) 95  3 251 2 042 
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 3 079 1 892 

  Dodavatelé (321) 107 160 22 
  Přijaté zálohy (324) 109 1 162 9 
  Ostatní závazky (325) 110 39 23 
  Zaměstnanci (331) 111 1 168 1 092 

  
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 

(336) 113 410 578 

  Ostatní přímé daně (342) 115 0 97 
  Dohadné účty pasivní (389) 128 78 68 

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 131 až 133) 130 172 150 
  Výdaje příštích období (383) 131 105 122 
 Výnosy příštích období (384) 132 67 28 

Pasiva celkem (ř. 86 + 95) 134 22 585 19 027 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015 (stav k poslednímu dni účetního období) 
Název ukazatele  Číslo řádku  Hlavní činnost Celkem 
A.     Náklady (v tis. Kč) 1     

I. Spotřebované nákupy celkem (ř. 3 až 6) 2 1 361 1 361 
12  Spotřeba materiálu (501) 3 861 861 
  Spotřeba energie (502) 4 345 345 
  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 155 155 
II. Služby celkem     (ř. 8 až 11) 7 6 908 6 908 

  Opravy a udržování (511) 8 144 144 
  Cestovné (512) 9 3 871 3 871 
  Náklady na reprezentaci (513) 10 27 27 
  Ostatní služby (518) 11 2 866 2 866 
III. Osobní náklady celkem   (ř. 13 až 17) 12 20 094 20 094 
  Mzdové náklady (521) 13 15 208 15 208 
  Zákonné sociální pojištění (524) 14 4 805 4 805 
  Zákonné sociální náklady (527) 16 81 81 
IV. Daně a poplatky celkem   (ř. 19 až 21) 18 163 163 
  Daň silniční (531) 19 150 150 
  Ostatní daně a poplatky (538) 21 13 13 
V. Ostatní náklady celkem   (ř. 23 až 30) 22 154 154 

  Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 0 0 
  Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 10 10 
  Kursové ztráty (545) 27 3 3 
  Dary (546) 28 0 0 
  Jiné ostatní náklady (549) 30 141 141 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 32 až 37) 31 679 679 
  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 679 679 

105 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  (552) 33 0 0 
VII. Poskytnuté příspěvky celkem   (ř. 39 až 40) 38 0 0 
  Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (581) 39 0 0 
  Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem     (ř. 42) 41 0 0 
Náklady celkem (ř. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41) 43 29 359 29 359 



 

  

Název ukazatele Číslo 
řádku Hlavní činnost Celkem 

B.     Výnosy (v tis. Kč) 44     
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 46 až 48) 45 10 146 10 146 

 Tržby za vlastní výrobky (601) 46 287 287 
  Tržby z prodeje služeb (602) 47 5 859 5 859 

II. Změny stavu vnitroorganizačních 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 1 695 1 695 
  Úroky (644) 63 1 1 

  Zúčtování fondů (648) 65 1 136 1 136 

  Jiné ostatní výnosy (649) 66 558 558 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 68 až 74) 67 10 10 
  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68 10 10 

VI. Přijaté příspěvky celkem (ř. 76 až 78) 75 483 483 
  Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 483 483 

VII. Provozní dotace celkem (ř. 80) 79 16 992 16 992 
  Provozní dotace (691) 80 16 992 16 992 

Výnosy celkem  (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79) 81 29 326 29 326 

     

C.     Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 81 - 43) 82 -33 -33 

D.     Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 82 - 83) 84 -33 -33 
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Poděkování faráře farnosti Starý Knín 
 
Vážení.  

Jsem velmi rád, že papež František vyhlásil Svatý rok milosrdenství. Jsem vděčný za příklad papeže i za 
jeho slova. Nabízím pracovníkům naší farní charity pro inspiraci i pro jejich službu a osobní vztah k Bohu 
myšlenky ze dvou katechezí Svatého Otce 

Církev tento mimořádný moment potřebuje. Neříkám, že pro církev je dobrý. Říkám, že církev tento 
mimořádný moment potřebuje. V naší době hlubokých změn je církev povolána poskytnout svůj osobitý 
přínos tím, že zviditelní znamení přítomnosti a blízkosti Boží. A Svatý rok je příhodným časem pro nás 
všechny, abychom se rozjímáním o božském milosrdenství, přesahujícím každé lidské omezení a ozařujícím 
temnotu hříchu, mohli stát přesvědčivějšími a účinnějšími svědky. 

Svatý rok žitého milosrdenství. Ano, drazí bratři a sestry, tento Svatý rok je nám nabízen, abychom 
zakusili ve svém životě něžný a líbezný dotek Božího odpuštění, Boží přítomnosti u nás a Boží blízkosti 
zvláště ve chvílích největší nouze.  

Tento Svatý rok je zkrátka výsadním momentem církve, aby si osvojila volit výhradně to, co se nejvíce 
líbí Bohu. A co je tím, co se Bohu líbí nejvíce? Odpouštět svým dětem, mít s nimi slitování, aby také 
odpouštěli bratřím a zářili ve světě jako pochodně Božího milosrdenství. To je to, co se Bohu líbí nejvíce. 
Svatý Ambrož v jednom teologickém spise pojednávajícím o Adamovi komentuje stvoření světa a říká, že Bůh 
každý den, kdy něco učinil – měsíc, slunce či živočichy – říká: „A Bůh viděl, že je to dobré.“ Když však učinil 
muže a ženu, Bible říká: „Viděl, že to bylo velmi dobré.“ A svatý Ambrož se ptá: „Proč říká »velmi dobré«? 
Proč je Bůh po stvoření muže a ženy tolik spokojen?“ Protože nakonec měl komu odpouštět. A to je krásné: 
radostí Boha je odpouštět, bytím Boha je milosrdenství. Proto máme v tomto mimořádném roce otevřít 
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srdce, aby nás všechny tato Boží láska a tato radost naplnila milosrdenstvím. Svatý rok bude pro církev 
„příhodným časem“, pokud se naučíme volit to, co se Bohu líbí nejvíc, aniž bychom podlehli pokušení myslet 
si, že něco jiného je důležitější či prvořadější. Nic není důležitější než volit to, co se Bohu líbí nejvíc, tedy 
Jeho milosrdenství, Jeho lásku, Jeho jemnocit, Jeho objetí, Jeho pohlazení! 
                                                                                                  ( Katecheze Sv.Otce z 9.12.2015) 

Janovo evangelium (Jan 13,12-14) vypráví o tom, jak Ježíš ještě předtím než pro nás zemřel a vstal 
z mrtvých, učinil něco, co se hluboce zapsalo do paměti učedníků: umyl jim nohy. Gesto bylo tak nečekané 
a šokující, že jej Petr nechtěl přijmout. Chtěl bych se zastavit u závěrečných Ježíšových slov: „Chápete, co 
jsem vám udělal? Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat 
nohy“ (Jan 13,12.14). Takto Ježíš svým učedníkům ukazuje, že služba je cestou, jak žít víru v Něho 
a dosvědčovat Jeho lásku. Ježíš na sebe vztáhnul obraz „Božího Služebníka“, jak jej podal prorok Izaiáš. 
On, který je Pánem, se činí sluhou!  

Umytím nohou apoštolů Ježíš zjevil způsob, jakým s námi jedná Bůh, a dal příklad toho, co 
znamená „nové přikázání“ (Jan13,34) milovat se navzájem jako On miloval nás tím, že položil svůj život za 
nás. Samotný Jan to píše ve svém prvním listě: „Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj 
život. Také my jsme povinni položit život za své bratry [...] Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, 
doopravdy“ (1 Jan 3,16.18).  

Láska je tudíž konkrétní služba, kterou si prokazujeme navzájem. Láska nejsou slova, ale činy 
a služba! Skromná služba konaná mlčky a ve skrytu, jak řekl sám Ježíš: „ať neví tvoje levice, co dělá tvoje 
pravice“ (Mt 6,3). To znamená dát k dispozici dary, jimiž nás obdařil Duch svatý, aby mohlo společenství 
růst (srov. 1 Kor 12,4-11). Vyjadřuje se také sdílením materiálních dober, aby nikdo nebyl v nouzi. Sdílení 
a oddanost vůči tomu, kdo se ocitl v nouzi, je životní styl, který Bůh vštěpuje jako autentickou cestu 
lidskosti také mnohým nekřesťanům.  
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A nakonec nezapomeňme, že umytím nohou učedníků a pobídnutím, aby jednali stejně, nás Ježíš vyzval 
rovněž ke vzájemnému vyznávání vlastních nedostatků a k modlitbě za sebe navzájem, abychom si uměli ze 
srdce odpustit. V této souvislosti pamatujme na slova svatého biskupa Augustina, který napsal: „Neodmítej, 
křesťane, jednat tak, jak jednal Kristus. Když se totiž tělo sklání k nohám bratří, také v srdci se zažíhá anebo 
sytí, pokud tam již byl, cit pokory. Odpouštějme si navzájem svá pochybení a modleme se navzájem za svoje 
viny a tak si v určitém smyslu budeme vzájemně umývat nohy“ (In Joh 58,4-5).  

Láska, dobročinná láska je služba. Je mnoho lidí, kteří svůj 
život tráví ve službě druhým. Minulý týden jsem obdržel dopis s 
poděkováním za Rok milosrdenství. Dotyčná mne žádala o 
modlitbu, aby se mohla více přiblížit Pánu. Tato osoba žila péčí o 
svoji maminku a bratra, starou maminku upoutanou na lůžko, ale 
svěží duchem, a postiženého bratra na vozíku. Celý život této osoby 
spočívá ve službě. To je láska. Když zapomeneš na sebe a myslíš na 
druhé, to je láska. A Pán, který umyl nohy učedníků, nás učí, 
abychom byli služebníky jako byl On služebníkem každého z nás.  
Drazí bratři a sestry, být milosrdní jako Otec tedy znamená 
následovat Ježíše na cestě služby. 
                                                      ( Katecheze Sv.Otce z 12.3.2016) 
 

Chci Vám všem poděkovat za Vaši službu, za Vaše nasazení 
pro dobro bližního a přeji radost ze služby. Pán štědrý dárce, ať 
Vám bohatě odplatí. 
Žehná Vám i Vašim blízkým P.Josef Andrejčák O.Cr., farář staroknínský 
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Poděkování ředitele FCH Starý Knín 
 

V uplynulém roce 2015 jsme pokračovali v našich snahách 
o finanční stabilizaci veřejných dotací pro naši organizaci 
s částečným úspěchem. Jednání s VZP bylo zatím bez výsledku, 
i když se zdá být na dobré cestě. Radostná zpráva je, že se nám 
podařilo rozšířit službu aktivizace rodin na Voticko, Sedlčansko 
a Hořovicko s podporou tamních úřadů a dále se nám podařilo 
dosáhnout řady menších úspěchů. Na podzim se otevřely výzvy 
v operačních programech a my jsme začali žádat o podporu pro různé 
projekty.  

Jménem Farní charity Starý Knín děkuji všem lidem, kteří nás 
podpořili v naší činnosti svou spoluprací, finančními dary, modlitbou, 
úsměvem či tím, že o nás mluvili dobře, nebo snášeli pokojně naše 
nedokonalosti. Děkujeme našim farnostem, z nichž jsme vzešli, 
kněžím a duchovním správcům i věřícím za jejich podporu duchovní i materiální. Děkujeme našemu 
zřizovateli Arcibiskupství pražskému, které je naší trvalou oporou, i Arcidiecézní charitě Praha, která nám 
poskytuje metodickou podporu.  
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Děkuji všem svým spolupracovníkům, kteří působí ve funkcích vedoucích odborů, vedoucích středisek, 
vedoucích jednotlivých služeb a dalších našich součástí nebo ve funkcích manažerů apod. Především však 
děkuji našim spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří působí v přímé péči a svým každodenním 
nasazením ve prospěch klientů utvářejí charakter naší organizace.  

Děkuji všem našim klientům a jejich rodinám za neutuchající spolupráci. Ujišťuji, že mým opravdovým 
přáním je, aby naše služba přinášela pokoj. Kéž to tak je i v roce 2016. Bohu díky.  

 
 
RNDr. Stanislav Žák, CSc. 
ředitel FCH Starý Knín 
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Kontaktní a identifikační data 
 
Farní charita Starý Knín 
Náměstí Jiřího z Poděbrad 47 
262 03 Nový Knín 
Registrace sociálních služeb: 26. 6. 2007 
E-mail: info@socialnipece.cz 
Webové stránky: www.socialnipece.cz 
Tel: 318 593 381 
 
Statutární zástupce: ředitel RNDr. Stanislav Žák, CSc. 
 
IČO: 47068531 
Bankovní spojení: Komerční banka 17638211/0100 
 
 
 
Farní charita Starý Knín je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), 
Klubu ICN a České asociace pečovatelských služeb (ČAPS). 
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Příspěvky měst a obcí FCH Starý Knín pro rok 2015 
    

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

Čím 10 000  Milešov 102 000 
Červený Újezd 925  Miličín 52 835 
Davle 50 000  Nečín 12 000 
Dolní Hbity 50 000  Nalžovice 3 000 
Hradištko 60 000  Nová Ves p. Pleší 5 500 
Chotilsko 60 000  Nový Knín 100 000 
Ješetice 20 375  Petrovice 122 400 
Klučenice 102 000  Slapy nad Vltavou 20 000 
Kamýk nad Vltavou 65 200  Stará Huť 8 000 
Krásná Hora 102 000  Středokluky 68 000 
Křečovice 5 000  Svaté Pole 8 600 
Malá Hraštice 20 000  Štěchovice DPS 135 000 
Maršovice 15 000  Újezd 12 000 
Měst. část Praha 6 50 000  Votice 580 000 
Měst. část Praha 1 30 000    
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Audity, kontroly 
 
22. 6. 2015 kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Příbram 
 
16. 9. 2015 kontrola projektu v Azylovém domě z Krajského úřadu Středočeského kraje 
 
15. 4. 2015 proběhla kontrola pověřenými pracovníky Úřadu práce v Příbrami 
 
Kontroly nezjistily žádné závažné nedostatky. 
 
 
 
 
 
Účetní audit za rok 2015 byl v souladu s českými účetními předpisy. 
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Další aktivity Farní charity Starý Knín 
 
Tříkrálová sbírka  
 
 

V roce 2015 bylo ve farnosti Starý Knín vybráno a odesláno na účet Charity Česká republika celkem 
76 661 Kč. Z této částky bylo vráceno naší charitě 49 830 Kč. Z obdržených finančních prostředků bude 
podpořena domácí ošetřovatelská péče. 

Ve středisku Petrovice bylo celkem vybráno 29 940 Kč. Naší charitě bylo zpět vráceno 19 461 Kč. Tyto 
finanční prostředky z tříkrálové sbírky farnosti Petrovice byly v roce 2015 čerpány na oblíbenou a seniory 
vyhledávanou aktivizaci a rehabilitaci uživatelů služeb střediska Petrovice.  

V Krásné Hoře nad Vltavou bylo vybráno 27 690 Kč. celkem. Částka, která se nám vrátila, činila 
17 999 Kč. Z obdržené částky bude část použita na podporu domácí ošetřovatelské péče a část u služeb pro 
rodiny s dětmi. 

Ve štěchovické farnosti bylo vybráno celkem 13 927 Kč. Z toho bylo naší charitě vráceno 9 053 Kč. 
Tato částka bude využita na obnovu vybavení domácí ošetřovatelské služby a pojišťovny kompenzačních 
pomůcek. 

 
Všem dárcům upřímně děkujeme.                                                                                
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Farnost Částka (Kč) - 65% z vybrané sumy 
Starý Knín 49 830 Kč. 
Petrovice 19 461 Kč. 
Krásná Hora nad Vlt. 17 999 Kč. 
Štěchovice 9 053 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podílíme se i na práci s dětmi, podporujeme činnost dvou chrámových sborů – 
novoknínského a dětského chrámového sboru. 
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Každoročně pomáháme při organizování podzimní poutě ke sv. 
Františku z Assisi ve Starém Kníně. Pouť je třídenní, jejím 
charakteristickým rysem je sobotní putování skupin poutníků místní krajinou 
spojené s modlitbou a rozjímáním. Konala se ve dnech 2.- 4. října 2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 18. 6. 2015 se ve staroknínském kostele a následně v 
oblastním centru charitních a sociálních služeb konalo přátelské setkání 
s prezidentem ADCH p. Stanislawem Górou. 
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Příloha 
 
 
Sociální služby, které FCH Starý Knín poskytuje: 
 
 
Pečovatelská služba - identifikační číslo služby: 6947606 
 
Posláním pečovatelské služby Farní charity Starý Knín je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se 
zdravotním postižením, kteří z důvodu určité nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují. 
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny, 
prevence jejich sociálního vyloučení, poskytováním tak kvalitních terénních služeb, aby do sociálních zařízení 
odcházelo co nejméně osob, a to jen ve chvílích, kdy je to skutečně nezbytné. 
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 
duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby. 
 
Zásady a principy: 
Charitní terénní pečovatelská služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů, 
jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 
služby až do jeho přirozeného konce.  
Pečovatelská služba FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 
službou na území své působnosti. 
Pečovatelky pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex pracovníka v sociálních 
službách). 
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Úkony pečovatelské služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem 
a uživatelem. 
Jedná se o pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Tato služba je poskytována pouze v pracovní dny. Pečovatelky respektují přání a potřeby uživatelů, řídí se podle 
krátkodobého rozpisu předem dohodnutých služeb. Vedou základní evidenci o docházce k uživateli a provádějí po 
dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty uživatele; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou 
vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají uživatelů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené 
klíče od domu uživatelů služeb. Pečovatelky jsou podřízeny vedoucí příslušného střediska. 
Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a uživatelé mají možnost příslušnou částku za poskytnuté služby 
hradit hotově nebo prostřednictvím účtu, podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 
 
 
 
Osobní asistence - identifikační číslo služby: 6798291 
 
Posláním osobní asistence je poskytovat intenzivní pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením, 
kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují. 
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny, 
prevence jejich sociálního vyloučení, poskytováním tak kvalitních terénních služeb, aby do sociálních zařízení 
odcházelo co nejméně osob, a to jen ve chvílích, kdy je to skutečně nezbytné.  
Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 
duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají velmi sníženou soběstačnost a potřebují intenzivní pomoc 
druhé osoby. 
 



 

 48

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

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

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

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

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

Rozšíření cílové skupiny: 
 oběti obchodu s lidmi  
 osoby komerčně zneužívané 

Tato služba se poskytuje bezplatně. 
Během pobytu v AD je uživatelům služby a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového 
bydlení, při jednání na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti. 
Aktivizační služby jsou poskytovány na principu charitních zásad pomoci bližním v sociální nouzi. K aktivizaci 
dospělých uživatelů se používají nejrůznější programy: pracovní terapie, počítačové kurzy, školení a semináře. Tyto 
služby přímo poskytují nejen školení kmenoví pracovníci azylového domu, ale zejména specialisté, např. psycholog, 
speciální pedagog. Uživatelé si podle svých potřeb a schopností vybírají z nabízených možností a k  provádění této 
aktivizace se zavazují podpisem ve smlouvě a v souhlasu s dodržováním ubytovacího řádu. 
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