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„Cokoli jste uč
bratří, mě jste u

 
 
 
 
Moje milé, moji milí, 
 
 

v roce 2017 jsme se ohlíželi za uplynulými tém
primárně nebudovali jen zařízení zdravotních a sociálních služeb, ale snažili jsme se budovat 
společenství lásky – alespoň trochu  
od srdce k srdci. Snad se nám to n
inspiruje – byť možná jen podvědom
v jakémkoli stadiu, je mnohem cenn
pluli proti proudu současné doby.  

 
Současná doba útočí na naše staré. Sd

diskuse, oslavují různé lidi, kteří ji podstoupili, jako hrdiny. 
legislativní rámec pro provádění eutanázie a všichni se zaklínají, že je to jenom pro dobro starých. 
Ve skutečnosti jenom touží po smrti, protože smrt má svou p
různá hnutí za ochranu „práv“ rů
západního světa, tato hnutí vynikají netolerancí, nenávistí, násilnými postu
moci a zotročení člověka. Podobně
dělníků, ale opět jen o moc a zotroč
proto se ho snaží vykázat ze světa. Nejvíce jim vadí rodina a manželství, protože to je pe
lásky v lidském životě. Urážejí a ponižu
svazky jsou rovnocenné. A tím urážejí i všechny z

 
Taková je naše doba, ale jistě

udělali něco málo dobrého třeba pro staré lidi, 
najevo, že ho máte rádi. Protože dobro a láska dodávají sílu, kterou naši sta
potřebujeme zvláště v této době. 

 
Moje milé, moji milí, pohlédn

Pána. 
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ČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 

Farní charita Starý Knín 

„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 
ř ě jste učinili“. (Mt. 25, 34-40) 

roce 2017 jsme se ohlíželi za uplynulými téměř 25 lety naší existence. Celá ta léta jsme 
řízení zdravotních a sociálních služeb, ale snažili jsme se budovat 

ň trochu  - tehdy na venkově od chalupy k chalupě, od 
srdci. Snad se nám to někdy i trochu dařilo, někdy s nějakým zádrhelem.  Stále nás 

 možná jen podvědomě – staré katolické diktum, že jeden jediný lidský život, a
jakémkoli stadiu, je mnohem cennější než celý vesmír dohromady. Proto jsme charitou, abychom 

asné doby.   

čí na naše staré. Sdělovací prostředky probírají eutanazii jako n
ří ji podstoupili, jako hrdiny. Někteří zákonodárci snují stále voln
ění eutanázie a všichni se zaklínají, že je to jenom pro dobro starých. 

nosti jenom touží po smrti, protože smrt má svou přitažlivost. Podobn
ranu „práv“ různých menšin, nejčastěji sexuálních. Jak ukazují zkušenosti ze 

ta, tato hnutí vynikají netolerancí, nenávistí, násilnými postupy a nezm
ka. Podobně jako předákům předchozí formy totality nikdy

t jen o moc a zotročení člověka. Oběma těmto formám totality stojí v
ěta. Nejvíce jim vadí rodina a manželství, protože to je pe

. Urážejí a ponižují manžele tvrzením, že manželství a nap
svazky jsou rovnocenné. A tím urážejí i všechny z nás, kteří jsme se narodili z 

Taková je naše doba, ale jistě je v ní i dost dobrého. Ale přesto bych Vás cht
řeba pro staré lidi, či jednoho konkrétního starého 

najevo, že ho máte rádi. Protože dobro a láska dodávají sílu, kterou naši sta

Moje milé, moji milí, pohlédněme pravdivě na svůj život a prosme a oč
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chto mých nepatrných 

 25 lety naší existence. Celá ta léta jsme 
ízení zdravotních a sociálních služeb, ale snažili jsme se budovat 

ě, od člověka k člověku, 
ějakým zádrhelem.  Stále nás 

staré katolické diktum, že jeden jediný lidský život, ať už 
jší než celý vesmír dohromady. Proto jsme charitou, abychom 

edky probírají eutanazii jako něco hodného 
í zákonodárci snují stále volnější 

ní eutanázie a všichni se zaklínají, že je to jenom pro dobro starých. 
itažlivost. Podobně pokrytecká jsou 

ji sexuálních. Jak ukazují zkušenosti ze 
py a nezměrnou touhou po 

edchozí formy totality nikdy nešlo o prospěch 
mto formám totality stojí v cestě Bůh, a 

ta. Nejvíce jim vadí rodina a manželství, protože to je pečetí Boží 
jí manžele tvrzením, že manželství a např. homosexuální 

 lásky muže a ženy. 

esto bych Vás chtěl poprosit, abyste 
i jednoho konkrétního starého člověka. Dejte mu 

najevo, že ho máte rádi. Protože dobro a láska dodávají sílu, kterou naši staří i my všichni 

j život a prosme a očekávejme pomoc od 

 
dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel FCH Starý Knín 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Střediska seniorských služeb 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Azylový dům 
 
 
 



Domácí zdravotní péče 
 
Domácí zdravotní péče zahrnuje 2 střediska: středisko Nový Knín kde pracuje 5 zdravotních sester 
a středisko Votice, ve kterém pracuje také 5 zdravotních sester. V roce 2017 jsme rozšířili působnost 
knínských zdravotních sester i na Kamýcko. Celkem za rok 2017 jsme ošetřovali 325 pacientů. 
Půjčovnu kompenzačních pomůcek využilo v roce 2017 – 61 klientů. 
 
 

Terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: 
Střediska: Nový Knín, Svaté Pole, Petrovice, Kamýk nad Vltavou, Hořovice, 
Neveklov, Votice, Bratronice, Štěchovice, Velké Popovice, Praha 6 
 
Pečovatelská služba 
Posláním této služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením 
(péče o domácnost, stravování, nákupy, hygiena). V roce 2017 jsme pečovali u 562 klientů. 
 
Osobní asistence 
Posláním osobní asistence je pomoc občanům, kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti 
potřebují u sebe doma intenzivní pomoc. V roce 2017 jsme pomohli 140 klientům. 
 
Odlehčovací služba 
Posláním odlehčovacích služeb je poskytovat pomoc občanům – domácím pečovatelům – v péči 
o jejich blízké v domácím prostředí. V roce 2017 jsme pomohli 34 klientům. 
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním je bezplatná pomoc v krizové situaci, aktivizace seniorů a osob se zdravotník postižením 
formou nejrůznějších terapií, poskytnutím podnětů k zájmu o společenské a kulturní dění, zajištěním 
duchovních služeb. V roce 2017 jsme takto aktivizovali 137 klientů. 
 
 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 
Posláním služby je návrat klientů do plnohodnotného života, do společnosti a do pracovního procesu. 
Velký důraz klademe na podporu rodičů při řádné výchově dětí. Naše služby poskytují zázemí, 
podporují samostatnost, s každým se pracuje individuálně. 
Nabízíme pomoc psychoterapeuta, speciálního pedagoga, organizujeme výtvarné dílny pro děti 
i dospělé, divadla a výlety pro děti.  
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou klientům Novoknínska, 
Dobříšska, Sedlčanska a Voticka. 
Od 1.7.2015 byla služba poskytována také na Hořovicku – ukončena v říjnu 2017. 
V roce 2017 jsme pomohli 62 rodinám. 
Od 1.5.2017 se služby přestěhovaly do Domu nad vodou, na adrese Pražská 271, Dobříš, kde 
poskytujeme ambulantní formu služby, dílnu RUKAMA NOHAMA, krámek a probíhá zde realizace 
projektu „ Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2017“ – MPSV Rodina, 
potravinová pomoc FEAD, a ve spolupráci s úřadem práce veřejná služba. 
 
 
 
 
 



Azylový dům sv. Ludmily Mokrovraty 
Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytovat dočasné ubytování rodinám, které ztratily svůj 
vlastní domov. Klienty se mohou na 3 – 4 měsíce stát úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, bez přístřeší a v hmotné nouzi. Azylový dům poskytl v roce 2017 ubytování a další sociální 
pomoc celkem 69 klientům. 
 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice 
 
Zařízení pro děti a mládež ve věku 11 – 18 let navštěvovalo během roku 2017 pravidelně 30 klientů, 
tedy dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením. Snažíme se být našim dětem prospěšní 
v rámci o rozvoje gramotnosti, podporovat je v jejich vzdělávání, nabízet takové mimoškolní aktivity 
a programy, které jejich rodiče nemohou zaplatit jinde; pomáháme zmírňovat nebezpečí, která 
vyplývají z obtížných životních situací; podporujeme jejich zdravý osobnostní rozvoj a doprovázíme 
v prožívání výchovných krizí; směřujeme je k přijetí morálních a etických hodnot v souladu s naší 
historicky podloženou kulturou. Jednou měsíčně proběhly aktivity spojené s pracovní terapií, každý 
týden probíhaly výtvarné, vzdělávací a kulturní aktivity, bylo zorganizováno 5 přednášek na téma 
prevence. 
 
 

Projekty:  
Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2017 MPSV Rodina 
Realizace: 1.1.2017 - 31.12.2017 
Dotace: 416 646 Kč 
Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí a rodinných vztahů za účelem prevence vzniku 
krizových situací, předcházení ohrožení rodiny a pomoc rodině s řešením obtížných situací. 
Projekt se zaměřuje na základní sociální a odborná poradenství: právní, speciální pedagogika 
a psychoterapie. Projekt dále nabízí interaktivní semináře, tréninkové aktivity a kurzy pro rodiče 
s dětmi. Základními tématy seminářů jsou výchova dětí.  
Speciální seminář pro rodiny pečující o své zdravotně postižené děti. 
Cílová skupina: rodiny nacházející se ve složité životní situaci 
 
Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na trhu práce, Návrat na trh práce – 
Sedlčansko, Voticko 
Realizace: 1.4.2017 - 31.3.2019 
Dotace: 4 850 635,- 
Cílem projektu je komplexní individuální poradenství, psychologické poradenství, organizování 
seminářů a workshopů, možnost rekvalifikace, pomoc s hledáním práce a ostatní poradenství 
Cílová skupina jsou ženy s dětmi do 15-let, především ženy po mateřské dovolené.  
V roce 2017 bylo do projektu zapojeno 16 účastnic. Z toho dvě získaly kvalifikační osvědčení z 
absolvovaného kurzu a 1 osoba byla na zkrácený úvazek zaměstnána u zaměstnavatele, kterému jsme 
poskytli mzdový příspěvek. Projekt úspěšně pokračuje. 
 
Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi: 
Realizace: 1.7.2016-30.6.2018 
Dotace: 4 064 384Kč. 
Cílem projektu je dlouhodobě poskytovat služby rodinám s dětmi na 1. stupni ZŠ. Nabízíme dětský 
klub v Dobříši, Hořovicích, Příbrami a Kamýku nad Vltavou s celotýdenním provozem. V září 2017 
jsme se z původního klubu  Dolních Hbitech přesunuli do Kamýku nad Vltavou a Příbrami. 
Dále jsme pořádali několik letních příměstských táborů na všech místech s kapacitou max. 15 dětí.  
 



Projekt: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774“ financuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a služby azylového domu. 
 
Dětské skupiny v Novém Kníně, Sedlčanech a v Dobříši realizovaly svou činnost pro širokou 
veřejnost i v roce 2017, mohli jsme jejich prostřednictvím poskytnout podporu celkem 80 rodinám. 
Rodiče díky naší péči o jejich ratolesti mohli docházet do zaměstnání, studovat nebo hledat práci 
novou. 
 
Finanční prostředky získané ze Sociálního fondu MAS Brdy Vltava ve výši 130 000 Kč jsme využili 
jako spoluúčast k dotacím na osobní asistence v Chotilsku, Mokrovratech, Novém Kníně, Obořišti, 
Slapech, Staré Huti a Nečíně. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroje financování v roce 2017 Částka 
Středočeský kraj z MPSV 24 458 872,- 
Humanitární fond SK 400 000,- 
Hlavní město Praha 700 000,- 
Obce 754 555,- 
Tržby od uživatelů 7 060 035,- 
Tříkrálová sbírka 107 294,- 
Zdravotní pojišťovny 3 069 425,- 

Dary  
Fyzické osoby 137 730,- 
Právnické osoby 229 747,- 
Avast 608 870,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V červnu 2018 byl ukončen audit účetní uzávěrky FCh Starý Knín za rok 2017. 
Účetní audit za rok 2017 je v souladu s českými účetními předpisy. 








