
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

Charita Starý Knín 

„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 

bratří, mě jste učinili“. (Mt. 25, 34-40) 
 

 

 

 

Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení spoluobčané, naši milí, 

toto průvodní slovo chci netradičně začít poděkováním mým spolupracovníkům v přímé péči i 

v manažerských pozicích za mimořádnou obětavost spojenou s explosivním růstem poptávky po 

seniorských službách v roce 2019. Při omezeném přídělu finančních prostředků jsme museli pro rok 

2019 snížit mzdové prostředky na jednotku práce čili snížit mzdy v situaci, kdy všude jinde se 

přidávalo. Ještě jednou děkuji. 

Jsme vděčni Pánu Bohu, že nás každodenně staví před rozhodování mezi dobrem a větším dobrem pro 

naše klienty. Z dobroty našich klientů čerpáme svou sílu. Vzpomínám na své dětství, kdy mi můj otec 

říkával - asi je to staré katolické diktum-, že jeden jediný lidský život i ten nejubožejší, je v Božích 

očích mnohem cennější než celý vesmír. V této době je to v podstatě revoluční výrok a jsem rád, že 

prapor této revoluce - Boží revoluce - držíme vysoko. 

V roce 2019 jsme otevřeli denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením a především 

s poruchami autistického spektra na Dobříši s podporou Nadačního fondu AVAST. Jiným úspěchem 

bylo, že Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ocenila vedoucí našeho sociálního odboru       

Bc. Stanislavu Krejčíkovou titulem Manažer roku 2019. 

 Děkuji církevním nadřízeným a všem spolupracujícím institucím státní správy a samosprávy. Děkuji 

všem našim podporovatelům za modlitby a dary, ale také třeba jen za úsměv a dobré slovo. Náhodné 

čtenáře výroční zprávy prosím o otevřenou mysl pro naši službu. Pomáháme tomu, aby poměry v naší 

zemi byly alespoň trochu lidské a snesitelné. Prosím všechny, aby k tomuto cíli přispívali svým třeba 

úplně jiným způsobem.   

                                                            V úctě           dr. Stanislav Žák, CSc. 

                                                                                  ředitel Charity Starý Knín 

 

 

Charita Starý Knín, Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 
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Střediska služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Azylový dům pro rodiny s dětmi 

Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením, zejména 

s poruchami autistického spektra 
 



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. Celkem jsme za rok 2019 ošetřovali 

312 pacientů. 

V roce 2019 využilo půjčovnu kompenzačních pomůcek 59 klientů. 

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 

 

Terénní pečovatelská služba 
Posláním této služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením 

(péče o domácnost, stravování, nákupy, hygiena). V roce 2019 jsme pečovali u 606 klientů. 

 

Terénní osobní asistence 
Posláním osobní asistence je pomoc občanům, kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti potřebují 

u sebe doma intenzivní pomoc. V roce 2019 jsme pomohli 170 klientům. 

 

Terénní odlehčovací služba 
Posláním odlehčovacích služeb je poskytovat pomoc občanům – domácím pečovatelům – v péči 

o jejich blízké v domácím prostředí. V roce 2019 jsme pomohli 30 klientům. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním je bezplatná pomoc v krizové situaci, aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením 

formou nejrůznějších terapií, poskytnutím podnětů k zájmu o společenské a kulturní dění, zajištěním 

duchovních služeb. V roce 2019 jsme takto aktivizovali 129 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.  

V roce 2019 jsme pomohli 76 rodinám s celkem 110 dětmi. 

V Domě nad Vodou, na adrese Pražská 271, Dobříš, poskytujeme ambulantní formu služby, 

provozujeme zde dílnu RUKAMA NOHAMA a krámek. Probíhá zde realizace projektu „Charita Starý 

Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2019“ – MPSV Rodina, je vydávána potravinová pomoc FEAD, 

a ve spolupráci s úřadem práce zde probíhá 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 2019 ubytování a další sociální pomoc 

celkem 40 klientům. 

 



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice 
 

Zařízení pro děti a mládež ve věku 11 – 18 let navštěvovalo během roku 2019 pravidelně 27 klientů, 

tedy dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením. Snažíme se být našim dětem prospěšní v rámci 

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, byly zorganizovány 2 přednášky na téma 

prevence kriminality. 

 

 

Projekty:  

„S Farní charitou Starý Knín vždy „in“!“ 

Realizace: 1.1.2019 - 31.12.2021 

Dotace: 2 470 535 Kč 

Reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009428 

Projekt S Farní charitou vždy "in"! zahájený v lednu 2019 cílí na osoby sociálně vyloučené nebo osoby 

takovým vyloučením ohrožené. Snažíme se takové osoby oslovovat, motivovat ke změně tíživé 

situace, posílit jejich osobní kompetence vzděláváním včetně finanční gramotnosti. Neméně důležitou 

součástí projektu je i individuální poradenství a to včetně poradenství psychologa a speciálního 

pedagoga, tak abychom účastníkům pomohli jak s partnerskými vztahy, tak s výchovným vedením 

dětí. K dispozici klientům je i právník. Součástí projektu je i vzdělávání zaměstnanců v oblasti finanční 

gramotnosti a evaluace. 

V průběhu roku 2019 vstoupilo do projektu 22 osob. Projekt úspěšně pokračuje.  
 

 

Strategický rozvoj a zvyšování kvality terénních sociálních služeb - OPZ 

Realizace: 1.5.2018 - 30.4.2020 

Dotace: 1 524 806 Kč 

Reg.č.: CZ.03.2.36/0.0/0.0/17_071/0007734 

Cílem projektu je uskutečnit komplex kroků vedoucích v průběhu dvou let realizace  ke zvýšení kvality 

seniorských služeb a vypracování plánu jejich rozvoje. Projekt úspěšně pokračuje vzděláváním 

pracovníků v přímé péči. 

 

 

Strategický rozvoj a zvyšování kvality služeb NZDM - OPZ 

Realizace: 1.6.2018 - 30.5.2020 

Dotace: 2 373 000 Kč 

Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007684 

Cílem projektu je zvýšit v průběhu dvou let kvalitu služby v NZDM Hořovice jak v metodice, tak 

absolvovanými akreditovanými kurzy pracovníků služby.  Projekt úspěšně pokračuje zaváděním 

metodiky pracovní terapie klientů v městském prostředí za spolupráce technických služeb města. 

 

 

 

Vytvoření zázemí a zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb Charity Starý Knín – dům 

Mokrovraty - IROP 

Realizace: 13.6.2016 – 30.9.2019 

Dotace: 10 216 782 Kč 

Reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002291 



V roce 2019 získala Charita Starý Knín dotaci, díky které mohla v průběhu roku zakoupit dům se 

zahradou v bezprostřední blízkosti našeho Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech. Objekt 

slouží po nezbytných stavebních úpravách uvnitř i v okolí (obnova plotu, vybavení interiéru, výstavba 

garáže a úpravy zahrady) jako zázemí pro činnost s klienty 3 sociálních služeb - Azylový dům, Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence. V roce 2019  byly v rámci projektu pořízeny 

3 automobily, dva standardní a druhý pro 9 osob. 

 

V roce 2019 byl také zrealizován projekt CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0010501  -  IROP. Nákup 5 aut 

pro terénní osobní asistenci. Jeho cílem byla podpora seniorských služeb v hůře dostupných  místech. 

 

Dětské skupiny – OPZ 

V průběhu roku 2019 byly úspěšně provozovány 2 dětské skupiny v Novém Kníně a Sedlčanech 

(reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008790 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008829). V dětských 

skupinách jsme v průběhu roku 2019 pečovali o děti z celkem 76 rodin a rodiče tak díky naší podpoře 

mohli docházet do zaměstnání, studovat nebo si hledat práci. 

 

Charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na trhu práce - OPZ 

Realizace: 1.4.2017  – 30.3.2019 

Dotace: 4 712 885 Kč 

Reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003512 

Cílem projektu bylo podpořit ženy, které mají obtíže s uplatněním na trhu práce, zejména matky po 

mateřské dovolené nebo pečující o děti do 15 let věku. Do projektu bylo celkem zapojeno a podpořeno 

38 osob. Maminkám bylo poskytnuto individuální poradenství, konzultace s psycholožkou, motivační 

semináře a workshopy. Celkem 10 maminkám bylo umožněno pracovat za dotovanou mzdu, která byla 

proplácena zaměstnavatelům. Smyslem této klíčové aktivity bylo umožnit  uplatnění jejich dovedností 

přímo u zaměstnavatelů. Aby i zde byli úspěšní, bylo jim poskytnuto 24 vzdělávacích a 

rekvalifikačních kurzů. Projekt byl v tomto roce úspěšně ukončen. 

 

 

Charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2019 MPSV Rodina 

Realizace: 1.1.2019 - 31.12.2019 

Dotace: 782 126 Kč 

Cílem projektu bylo posílení rodičovských kompetencí a rodinných vztahů za účelem prevence vzniku 

krizových situací, předcházení ohrožení rodiny a pomoc rodině s řešením obtížných situací. Projekt se 

zaměřoval na základní sociální a odborná poradenství: právní, speciální pedagogika a psychoterapie. 

Projekt dále nabídl interaktivní semináře, tréninkové aktivity a kurzy pro rodiče s dětmi. Základním 

tématem seminářů byla výchova dětí. Konaly se také speciální aktivity pro rodiny pečující o své 

zdravotně postižené děti. Cílovou skupinou projektu byly rodiny nacházející se ve složité životní 

situaci. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

Nadační fond Avast „Projekt Dej mi šanci“ 

Realizace: 1.1.2018 - 30.6.2019 

Dotace: 608 870 Kč 

Cílem projektu bylo zachovat a rozšířit nabídku pomoci pro rodiny pečujících o děti se zdravotním 

postižením, zajištění podmínek pro činnost svépomocné skupiny rodičů a celkové zlepšení situace 

rodin pečujících o děti se zdravotním postižením.. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

Nadační fond Avast „Projekt je podpořen v rámci programu Spolu do života 2019“ 

Realizace: 1.8.2019 - 30.6.2021 

Dotace: 4 006 002 Kč 

Cílem projektu je rozšířit nabídku pomoci a podpory pečujícím osobám a rodičům uživatelů s integrací 

do přirozené sociální skupiny a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Projekt 

pomáhá a podporuje zvládnout běžné úkony péče o vlastní osobu, výchovné a vzdělávací činnosti pro 



děti s kombinovaným postižením, zejména s poruchami autistického spektra a to tím, že jsme pro ně 

vybudovali provozovnu denního stacionáře. Projekt úspěšně pokračuje. 

 

Finanční prostředky získané ze Sociálního fondu MAS Brdy Vltava ve výši 190 004 Kč jsme využili 

jako spoluúčast k dotacím na podporu rodin s dětmi. Projekt byl úspěšně ukončen. 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroje financování v roce 2019 Částka 

Kraj Středočeský 30 059 600,- 

Kraj Praha 3 475 000,- 

Praha Grant 1 000 000,- 

Obce SK 1 884 300,- 

Městské části Praha 1 a Praha 6 235 687,- 

MPSV Rodina 742 250,- 

Sociální fond MAS Brdy Vltava 190 004,- 

Avast 4 614 872,-  

OPZ 9 050 444,- 

IROP  10 216 782,- 

Tržby od uživatelů 9 430 872,- 

Tříkrálová sbírka 154 851,- 

Zdravotní pojišťovny 3 712 086,- 

Dary  

Fyzické osoby 41 500,- 

Právnické osoby 288 728,- 

 

23. 6.2020 byl ukončen audit účetní uzávěrky Charity Starý Knín za rok 2019. Auditní výrok: 

Vedení účetnictví organizace a účetní závěrka za rok 2019 je v souladu s českými účetními předpisy. 





 


