Výroční zpráva 2009
…“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 2009 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. 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 Štěchovice – Katarína Nožinová
- SChSS Davle – Katarína Nožinová
- SChSS Kamýk nad Vltavou, Milešov a Klučenice – PhDr. Marie Pilíková
- SChSS Hořovice – Jana Konrádová
- SChSS Petrovice – Zdeňka Hejhalová
- SChSS Bratronice – Irena Bednářová
- SChSS Neveklov – Přemysl Petrák
- SChSS Votice – Přemysl Petrák
- SChSS Svaté Pole – Pavla Valtová
- Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech – Noemi Trojanová
1.2.2. Středisko vzdělávání – Ing. Miroslava Šašmová
1.3. Zdravotní odbor – Marie Bouchalová
- Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS) – Marie Bouchalová, Marie Vršecká, Kateřina
Šťástková, Dis.
- Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – Marie Bouchalová
- 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
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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 2009 Oblastnímu centru charitních sociálních služeb
patřilo 10 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 bylo prvotní středisko Farní charity Starý Knín.
Ke konci r. 2009 mělo ve své péči 149 klientů, o které se staralo 13 pečovatelek a osobních asistentek,
včetně jedné vedoucí, která jednala se zájemci o sociální služby, s lékaři a duchovními. Pečovatelky a
osobní asistentky poskytovaly služby klientům v Novém Kníně a jeho okolí, jezdily do obcí Mokrovraty,
Libčice, Prostřední Lhota, Záborná Lhota, Královky, Sejcká Lhota, Lipí, Borotice, Nechalov, do okolí
Dobříše – do Staré Huti, Rosovic, ale i do Mníšku pod Brdy, Rymáně, Čisovic, Bojova, Kytína, Nové Vsi
pod Pleší, Malé a Velké Hraštice, Velké Lečice. V roce 2009 byla poskytnuta 22 klientům osobní asistence,
kterou využívali hlavně ti klienti, o které je nutno postarat se
více hodin denně.
Vždy nás mrzí, když naši klienti musí odcházet do
domovů důchodců nebo do LDN. V mnoha případech to
nebývá jejich přání, ale jejich dětí, které nemají odvahu se o
seniora již doma postarat. Naše pečovatelky a osobní
asistentky s takovými klienty neztrácejí kontakt a navštěvují
ho i v těchto zařízeních, kde se ho snaží vždy potěšit a
zároveň doprovázet po zbytek života. Ideální je stav, když
rodina se o babičku nebo dědečka postará odpoledne a v noci,
přes den dochází za nimi naše pracovnice a rodinní
příslušníci mohou v klidu chodit do práce, protože je o jejich
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rodiče dobře postaráno. Naše osobní asistentky se plně věnují klientům a snaží se o osobní a přirozený vztah
s nimi.
Vedoucí střediska pravidelně navštěvovala klienty,
snažila se o jejich aktivizaci (luštění křížovek, hraní
stolních her, ruční práce, povídání si o vaření, prohlížení
fotografií, posezení u kávy nebo čaje), často jim
poskytovala poradenskou činnost, včetně vyřizování
příspěvků na péči. Vždy jsme byli rádi, když lékaři a
lékařky z Nového Knína a z polikliniky Dobříše upozornili
na klienta, kterému naši pomoc nabídli. Dobrou spolupráci
jsme též navázali se sociálními pracovnicemi z Ústavu
onkologie na Pleši a se sociální pracovnicí z nemocnice z
Příbrami. V naší práci nám též pomáhaly zdravotní sestry
z Charitní ošetřovatelské služby v Novém Kníně a
zdravotní sestry ze služby Home care, které pracují na
Mníšecku.
Městský úřad v Novém 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. 2009 ve své péči 133 klientů, o
které se staralo 10 pečovatelek a osobních asistentek, včetně jedné
vedoucí. Středisko Štěchovice sociální služby poskytovalo též na
Masečíně, Hradišťku, ve Slapech, Třebenicích a Pikovicích.
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. 2009 ve své péči 168 klientů, o
které se staralo 5 pečovatelek a osobních asistentek, 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
Ke konci r. 2009 mělo ve své péči 211 klientů, o které se
staralo 9 pečovatelek a osobních asistentek, včetně jedné
vedoucí. Středisko organizovalo sociální služby nejen v terénu
kolem Kamýka, Dolních Hbit a Krásné Hory, ale i v domech
s pečovatelskou službou v Kamýku, Krásné Hoře a Solenicích,
nově v Milešově a Klučenicích.
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Hořovicích
Adresa: Jana Konrádová, Nerudova ul. 113/15, 268 01 Hořovice
Telefon: 724 218 470
E - mail: janka.konradova@seznam.cz
Středisko Hořovice mělo ke konci r. 2009 ve své péči 99
klientů, o které se staralo 8 pečovatelek a osobních asistentek,
včetně jedné vedoucí, která jednala se zájemci o sociální
služby, s lékaři a s duchovními. Středisko začalo pracovat od
září 2005, od ledna 2006 rozšířilo sociální služby do
Zaječova, Komárova. V roce 2007 začalo poskytovat sociální
služby v obci Újezd
a jeho okolí. S
klienty
a jejich
rodinami
jsme
mluvili
o
nabízených službách
a setkávali jsme se s velkým porozuměním a zájmem, zvláště co se
týkalo osobní asistence. Tuto službu rodinní příslušníci velmi
oceňovali, protože v okolí se s ničím podobným ještě nesetkali.
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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 ke konci roku 2009 mělo ve své péči 70 klientů, o
které se staralo 6 pečovatelek a osobních asistentek. Setkávali
jsme se s porozuměním, vstřícností a sympatiemi obecních
úřadů, sociálních pracovníků i lékařů. Doufáme, že důvěra,
kterou jsme si získali mezi lidmi v Žilině, Lhotě, Kamenných
Žehrovicích, Dolním Bezděkově, Bělči, Družci, Doksích, Velké
Dobré, Lánech, Rynholci, se bude šířit i v dalších obcích a
přispějeme ke zlepšení situace těch, kdo naši pomoc potřebují.
OÚ v Bratronicích
si
zaslouží
velké
poděkování
za
vstřícnost a možnost
využívání kanceláře i 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 v Neveklově vzniklo na podzim roku 2006. Před vznikem
nového střediska zde žádné podobné služby nebyly poskytovány, lidé si
tedy pomalu na nové služby zvykali. U většiny klientů se jednalo o
pečovatelské služby, zejména pak o donášku obědů.
Středisko Neveklov mělo ke konci r. 2009 ve své péči 31 klientů, o
které se staralo 5 pečovatelek a osobních asistentek, včetně jednoho
vedoucího, který jednal se zájemci o sociální služby, s lékaři a
s duchovními.
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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 ve Voticích je jedno z nejmladších středisek Farní
charity Starý Knín, začalo fungovat v lednu 2009. O klienty se
zde starají nejen ve dvou domech s pečovatelskou službou, ale
navštěvují i obyvatele Votic v domácnostech. Počty klientů
postupně narůstají, největší zájem je o pečovatelskou službu,
zejména donášku obědů, nákupů a úklidy. Velkou pomocí
občanům je zde fungování charitní ošetřovatelské služby v
rodinách.
Středisko
Votice mělo ke
konci r. 2009 ve své péči 56 klientů, o které se staralo 6
pečovatelek a osobních asistentek, včetně jednoho vedoucího,
který jednal se zájemci o sociální služby, s lékaři a
s duchovními.
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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
Středisko Petrovice koncem roku 2009 poskytovalo osobní asistenci
a pečovatelskou službu 51 klientům, o které se staralo 8 pečovatelek a
osobních asistentek, včetně jedné vedoucí. V Domě s pečovatelskou
službou v Petrovicích využívalo služeb Farní charity 8 klientů, o které se
starala jedna pečovatelka. Klienti využívali pomoc při úklidu, praní,
nákupech, přípravě jídla. Účastnili se aktivizačních a společenských
programů, především setkání s dětmi z MŠ Petrovice a LŠU Sedlčany.
Ostatní klienti využívali pomoc pečovatelek a osobních asistentek ve
svém domácím prostředí. V roce 2009 Farní charita poskytovala i
sociálně aktivizační služby, o které byl ze strany klientů velký zájem. Středisko Petrovice nabízelo služby
v obcích Dublovice, Jesenice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice,
Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, 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 ve Svatém Poli je nejmenší ze středisek Farní charity
Starý Knín. Vzniklo v lednu 2007. Středisko mělo ve své péči 37
klientů. U většiny klientů se jednalo o osobní asistenci. O klienty
se staralo 8 pečovatelek, osobních asistentek a 1 vedoucí. Služby
využívali klienti z Příbrami, Nečíně, Obořiště, Svatého Pole,
Budínku a Rosovic.
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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
Azylový dům sv. Ludmily – Centrum na podporu sociálně slabých rodin v Mokrovratech u Dobříše
poskytuje individuální, nepřetržitou a koncepční pomoc lidem, kteří se ocitnou v krizové situaci. Jedná se o
úplné a neúplné rodiny, které nemají svůj domov, ocitly se bez přístřeší nebo musely opustit svůj domov pro
závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí nebo důstojnosti. V roce 2009 využilo služeb Azylového domu sv.
Ludmily 26 dospělých klientů (7 mužů, 19 žen) a 40 dětí.
Cílem služby bylo poskytnout lidem bez přístřeší ubytování na dobu nezbytně nutnou, umožnit jim
samostatně řešit své problémy, nalézt další uplatnění ve společnosti a minimalizovat závislost na sociální
pomoci.
V Azylovém domě sv. Ludmily klienti obývají 6 bytů, které jsou plně vybaveny, dále společně užívají
prádelnu a společenskou místnost. K dispozici jim je také kočárkárna, volně mohou využívat prostor
zahrady s vybudovaným pískovištěm. Chod domu (24 hodin denně) zajišťuje vedoucí AD, sociální
asistentka a 4 asistenti denní a noční služby.
Kromě ubytovacích služeb bylo v roce 2009 klientům azylového domu poskytováno také základní
sociální poradenství a rovněž aktivizační, výchovné a vzdělávací služby. Sociálně aktivizačními službami se
pracovníci azylového domu snaží podporovat a rozvíjet schopnosti klientů, motivovat je k návratu do
společnosti - najít si zaměstnání a bydlení. K tomu jim azylový dům poskytuje doprovod psychologa, pomoc
speciálního pedagoga, vzdělávací semináře, právní poradenství a ergoterapii. Všechny tyto aktivity mají vést
17

ke zvýšení sebevědomí klientů, které by se mělo objevit při výchově dětí, při jednání s úřady, při orientaci
na trhu práce apod. Na základě individuálních plánů klienti využívali služeb psychologa, rodinného
psychoterapeuta, speciálního pedagoga a poradenství právníka. Klienti se pravidelně vzdělávali v kurzu
základních znalostí práce na počítači. Pro dospělé i děti byly rovněž připravovány výtvarné dílny.
Součástí služeb aktivizace je rovněž služba poradenství. Této služby využívali klienti azylového domu i
lidé z Mokrovrat a okolních obcí.
Život obyvatel domu je řízen Ubytovacím řádem azylového domu, který klienti musí dodržovat. O
problémech v domě se hovořilo při pravidelných společných setkáváních klientů se zaměstnanci azylového
domu.
Prostředky na provoz azylového domu a na sociálně aktivizační programy byly v roce 2009 získány ze
zdrojů MPSV, Humanitárního fondu Středočeského kraje, ze zdrojů MěČ P1, z Fondu sportu, kultury a
volného času Města Dobříše a z fondů NROS.
V březnu 2009 azylový dům obdržel finance z adventního koncertu.
Koncem října 2009 Azylový dům sv. Ludmily uspořádal ve spolupráci s MC Dobříšek Irský večer –
benefiční koncert na získání prostředků k dofinancování a dovybavení AD. Koncert se konal v Zrcadlovém
sále zámku Dobříš. Výtěžek večera s podporou Nadace Divoké husy činil 142 405,- Kč.
Na podzim 2009 během akce „Pojďme tvořit společně“, AD výtvarnými dílnami prezentoval svoji
činnost v rámci Farní charity Starý Knín.
Společenská místnost AD slouží k setkávání klientů, ke konání nejrůznějších akcí: např. vzdělávacích
kurzů pro klienty a pro pracovníky FCHSK. V listopadu se zde konal vzdělávací kurz Pracovník v terénních
sociálních službách. V adventu se ve společenské místnosti konal jarmárek.
Provoz Azylového domu sv. Ludmily byl financován z prostředků poskytnutých MPSV a částečně
z příjmů od klientů azylového domu.
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Středisko vzdělávání – 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 listopadu roku 2009 byl realizován již třetí běh tohoto kurzu a
certifikát s celostátní platností v něm získalo 15 osob.
Vedení střediska se v roce 2009 rovněž podílelo na realizaci grantu s názvem
„Podpora vzdělání pracovníků a informovanost pacientů“, který byl financován
Humanitárním fondem Středočeského kraje. Projekt zaměřen na zvyšování
kvalifikace zdravotnického personálu CHOS a na následné předávání informací
pacientům a osobám o ně pečujícím.
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.
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3. běh kurz Pracovník v terénních
sociálních službách
– AD Mokrovraty, listopad 2009

Předávání certifikátů absolventům
3. běhu kurz Pracovník v terénních
sociálních službách – Nový Knín,
30. 11. 2009

Školení zdravotních sester Charitní ošetřovatelské služby v rámci projektu „Podpora vzdělání pracovníků a
informovanost pacientů“ – zástupce Hartmann Akademie, zdravotní středisko Nový Knín
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Předávání informací pacientům v rámci projektu
„Podpora vzdělání pracovníků a informovanost
pacientů“ – DPS Petrovice

Předávání informací pečujícím osobám
v rámci projektu „Podpora vzdělání
pracovníků a informovanost pacientů“ –
DPS Solenice
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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 2009 charitní ošetřovatelská služba v rodinách, nebo-li domácí péče.
Naše zdravotní sestry pracovaly již sedmnáctý rok od založení FCH pod vedením vrchní sestry Marie
Bouchalové v rámci dvou lékařských obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic; dále na Voticku, kde
v únoru 2009 proběhlo výběrové řízení na poskytování ošetřovatelské služby v rodině klientů 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 161, počet návštěv u
klientů za rok bylo 18 769.
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 2009 byla realizována řada projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a další projekty
podpořené dotacemi z MPSV a Humanitárního fondu (HF) Středočeského kraje.
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; Aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Farní charita Starý Knín
HF Středočeského kraje: Služby osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v oblasti
malých sídel Povltaví, Příbramsko; Pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené v oblasti
malých sídel – Povltaví, Příbramsko.
Projekt: Tvorba a vývoj programů na odstranění znevýhodnění na trhu práce ve venkovských
oblastech Středních Čech CZ.1.04/3.4.04/26.00420

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
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k celkovému zlepšení životních podmínek v menších venkovských obcích. Cílovou skupinou jsou osoby
dlouhodobě nezaměstnané či uchazeči o zaměstnání, kteří mají zájem pracovat v terénních sociálních
službách. Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domácnosti přináší nejen pomoc těm,
kteří ji velmi potřebují, ale znamená v nejednom případě i možnost pracovního uplatnění (a seberealizace)
pro osoby, které v menší venkovské obci nenacházejí pracovní příležitost. Tato práce či povolání umožňuje i
vítaný kvalifikační či profesní růst, což spolu s dobrým pocitem konkrétní pomoci potřebným osobám je bez
nadsázky možno chápat jako jistý bonus takového pracovního uplatnění.
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 se dělí na dvě části, a to na výzkumnou a praktickou část. Výzkumná část zahrnuje průzkum
mezi potencionálními i stávajícími zaměstnanci Farní charity Starý Knín, hledání dalších možností forem
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práce 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 konán v prosinci 2009 vstupní seminář o
dané problematice.
V praktické části projektu budou vytvářeny nové
pracovní příležitosti v sociálních službách na venkově. Za
dobu trvání projektu vznikne celkem 15 pracovních míst na
postu pracovník v sociálních službách (pečovatelka –
osobní asistentka). Pokud možno bude nabídnuta práce
v místě bydliště, aby mohlo docházet ke slaďování
rodinného a pracovního života. Tímto se počítá se
s 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.
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.
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MPSV a Humanitární fond Středočeského kraje poskytl finanční prostředky na běžný provoz a aktivizaci
klientů azylového domu v Mokrovratech u Dobříše. MPSV centrum – jednací číslo C0150/001, MPSV
aktivizace – jednací číslo C0150/001, Humanitární fond aktivizace.
Sociálně aktivizačními službami se pracovníci azylového domu
snaží podporovat a rozvíjet schopnosti klientů, motivovat je
k návratu do společnosti - najít si zaměstnání a bydlení. K tomu jim
azylový dům poskytuje doprovod psychologa, pomoc speciálního
pedagoga, vzdělávací semináře, právní poradenství a ergoterapii.
Všechny tyto aktivity mají vést ke zvýšení sebevědomí klientů, které
by se mělo objevit při výchově dětí, při jednání s úřady, při orientaci
na trhu práce apod.
V roce 2009 dospělí klienti využívali pomoci psychologa, který
s klienty pracoval individuálně nebo skupinově. Nově byly zavedeny
služby
psychoterapeutické.
Speciální
pedagog
pomáhal
s výchovnými problémy a poruchami dětí při učení. Mezi další
pravidelné aktivizační programy patřila výuka základů práce na
počítači a ergoterapie. Pro děti byl připravován výtvarný kroužek.
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Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše
V létě 2009 azylový dům pořádal den otevřených dveří, který se
těšil velké účasti. Akce byla uskutečněna ve spolupráci s manželi
Mikudovými, kteří financovali sportovní část dne. Výtvarné dílny
v rámci dne otevřených dveří byly financovány z Fondu sportu,
kultury a volného času Města Dobříše.

Prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Azylový dům sv. Ludmily získal prostředky z Norského
finančního mechanismu a z Finančních mechanismů EHP, které
byly určeny na rozšíření a zkvalitnění služeb AD (časové
rozmezí červenec 2009 – červen 2010). Projekt č. 352 049
Rozšíření a zkvalitnění služeb AD sv. Ludmily – Mokrovraty
u Dobříše je zaměřen na vytváření nových volnočasových
aktivit pro děti a mladistvé, aby smysluplně trávili volný čas.
Dále na rozšíření již existujících služeb pro děti a mladistvé do
18 let, na rozšíření nebo udržení služeb sanace rodiny. Cílem
27

projektu je rovněž zlepšit profesionální úroveň pracovníků AD a zapojení aktivit AD sv. Ludmily do
komunitního plánování regionu Dobříš.

Fond pomoci společnosti Siemens
Finanční dar ve výši 21 850,- Kč posloužil k dovybavení azylového domu, konkrétně na nákup nové pračky.
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Sponzoři centra na podporu sociálně slabých rodin - Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech u
Dobříše – rok 2009:
Humanitární fond Středočeského Kraje – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 20 000,- Kč
MPSV – Centrum na podporu sociálně slabých rodin: 1 283 600,- Kč
MPSV – Sociálně aktivizační programy AD: 375 000,- Kč
Praha 1 „JEDNIČKA PRO ROK 2009 – sociální oblast“: 90 000,- Kč
NROS: 34 500 Euro
Fond sportu, kultury a volného času města Dobříše: 10 000,- Kč
Výtěžek benefičního koncertu: 82 405,- Kč
Nadace Divoké husy: 60 000,- Kč
Fond pomoci Siemens: 21 850,- Kč
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Finanční zpráva – hospodaření v roce 2009
Přispěvatel

částka

Výdaje

Chotilsko
Nový Knín
Štěchovice
Kamýk nad Vltavou
Solenice
Krásná Hora
Petrovice
Zaječov
Davle
Újezd
Hořovice
Milešov
Klučenice
Družec
Středokluky
Stará Huť
Křečovice
Mníšek pod Brdy
Obořiště

120 000
50 000
130 000
24 000
102 000
102 000
122 400
132 000
100 000
20 600
25 000
102 000
102 000
4 000
50 000
8 000
5 000
3 000
7 500

Mzdové náklady
PHM
Cestovné
Nájmy
Nákup kancelářské tech.
Administrativní náklady
Telefony
Školení, vzdělávání
Energie, vodné, stočné
Kanc., zdravotnický a
režijní materiál

Votice
Maršovice

580 000
15 000
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částka
16 504 173
103 447
3 501 216
404 520
76 145
760 611
276 624
176 295
361 694
383 086

Odpisy
Pojištění
Úroky
Ostatní služby
Ostatní náklady

171 018
108 398
17 109
222 070
390 232

Výdaje celkem

23 456 638

Nová Ves pod Pleší
Svaté Pole
Nalžovice
Dolní Hbity

5 500
8 600
15 000
30 000
1 863 600

Tříkrálová sbírka
Příjmy od klientů-terén. služby
Příjmy od klientů AD

85 522
4 424 048
326 040
4 835 610

MPSV osobní asistence
MPSV pečovatelská služba
MPSV odlehčovací služba
MPSV aktivizace seniorů
MPSV AD centrum
MPSV AD aktivizace
HF Stř. kraje pečovatelky
HF Stř. kraje asistentky
HF Stř. kraje AD aktivizace
Praha 1 AD centrum
Město Dobříš fond kultury AD

5 500 000
4 670 000
168 000
900 000
1 283 600
375 000
300 000
100 000
20 000
90 000
10 000

VZP CHOS

1 359 334
14 775 934

31

Pracovní příležitosti – OP LZZ
NROS – OP LZZ
Příjmy celkem

1 015 604
319 562
1 335 166
22 810 310

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 2010 byl zpracován audit za rok 2009 s výrokem auditora bez výhrad.

Poděkování
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Dovoluji si poděkovat všem lidem, se kterými se setkáváme při
naší činnosti. Především chci poděkovat našim klientům a jejich rodinám za jejich důvěru a trpělivost s námi
a za to, že jsou zdrojem povzbuzení a dodávají nám sílu. Také chci poděkovat všem dárcům ať již
Tříkrálových sbírek či dárců individuálních. Jejich pomoc a podpora je pro nás velmi důležitá. Také chci
poděkovat všem těm, kteří za nás při různých příležitostech uplatnili dobré slovo.
Děkuji všem, kteří na nás vzpomněli při modlitbách před Pánem. Dovoluji si poprosit o trvalou podporu
ve všech naznačených směrech. Také prosím o podporu pro naše nadřízené složky, především ADCH Praha
a našeho zřizovatele Arcibiskupství pražské.
Závěrem chci poděkovat všem svým spolupracovnicím a spolupracovníkům – především těm z nich, na
nichž leží břímě každodenní péče o naše klienty. Výslovně chci poděkovat také všem vedoucím středisek,
kteří nesou veškerou organizační práci spojenou s přímou péčí. Také děkuji svým milým spolupracovnicím,
které se mnou trpělivě nesou všechny útrapy spojené s působením v úředním prostředí naší země.
dr. Stanislav Žák, ředitel FCH Starý Knín
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Děkuji za Vaši obětavou službu, kdy ve svých bližních prokazujete svou
lásku samému Kristu Pánu. Ať Vaše služba je sloužící láskou-caritás. Provázím
Vás denně svými modlitbami a ze srdce Vám žehnám.
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář staroknínský
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Kontaktní a identifikační 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, Hořovice, Chotilsko, Kamýk nad Vltavou, Klučenice,
Krásná Hora, Křečovice, 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

Akreditace, audit, kontroly, certifikace
Říjen 2007: Akreditace vzdělávací instituce pro vzdělávání v sociální oblasti a akreditace vzdělávacího
programu Pracovník v terénních sociálních službách.
2. 9. 2008 – 9. 4. 2009: Daňová kontrola o správě daní a poplatků, Finanční úřad Příbram
21. 1. – 23. 1. 2009: Inspekce poskytování sociálních služeb
Při těchto a dalších kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

37

Další aktivity Farní charity Starý Knín
Tříkrálová sbírka v roce 2009
V roce 2009 obdržela FCH Starý Knín 44 090,80 Kč z vlastní sbírky + 4 246,45 Kč z farnosti Štěchovice +
16 818,75 Kč z farnosti Kamýk nad Vltavou a formou daru 20 366,45 Kč od farnosti Petrovice.
Částka 44 090,80 Kč byla po konzultaci s vedením ADCH Praha odeslána na konto Charita, na
pomoc obětem povodní 2009.
Za částku 4 246 Kč byly nakoupeny rehabilitační pomůcky pro klienty sociálních služeb Střediska
charitních sociálních služeb ve Štěchovicích a v Davli.
Za částku 16 819 Kč byly nakoupeny pomůcky a materiály pro
aktivizační činnosti klientů sociálních služeb Střediska charitních
sociálních služeb v Kamýku nad Vltavou.
Dar věnovaný ŘKF Petrovice byl využit na nákup vybavení
DPS v Petrovicích a
také na nákup pomůcek
a
materiálů
pro
aktivizaci
klientů
sociálních
služeb
Střediska
charitních
sociálních
služeb
v Petrovicích (20 366 Kč); podklady k vyúčtování byly předány
ŘKF Petrovice.
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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 - identifikační 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

46

- 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.
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