Výroční zpráva 2007

…“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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Úvodní slovo - představujeme se
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. Jejím posláním je
pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky, ve své činnosti se soustřeďuje především na
poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb.

Působení
V roce 2007 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 a v jejich
širokém okolí a nově také v okolí Svatého Pole u Dobříše. Ve všech těchto místech poskytovala následující
sociální služby: sociální poradenství, pečovatelskou službu, osobní asistence, odlehčovací služby,
aktivizační služby pro seniory. 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.
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Organizační struktura Farní charity Starý Knín
1.1. Ředitel FCH - dr. Stanislav Žák, CSc.
1.2. Sociální odbor – Stanislava Krejčíková
1.2.1. Oblastní centrum charitních sociálních služeb (OCChSS ) – 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 – Mgr. Marie Pilíková
- SChSS Hořovice – Jana Konrádová
- SChSS Petrovice – Zdeňka Hejhalová
- SChSS Bratronice – Bc. Simona Samková, od 1. 10. 2007 Irena Bednářová
- SChSS Neveklov – Přemysl Petrák
- SChSS Svaté Pole – Pavla Valtová
- Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech – Karolína Svobodová
- Expertní skupina projektu EQUAL – Mgr. Daniel Kroupa, Mgr. Jana Šafránková
1.2.2. Středisko vzdělávání – Ing. Miroslava Šašmová
1.3. Zdravotní odbor – Marie Bouchalová
- Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS) – Marie Bouchalová, Marie Vršecká
- Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – Marie Bouchalová
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: Stanislava Krejčíková, nám. Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín
Telefon/fax: 724 236 152/ 318 593 381
E -mail: s.krejcikova@volny.cz
V roce 2007 Oblastnímu centru charitních sociálních služeb patřilo 9 středisek sociálních služeb výše
jmenovaných. Pracovnice těchto středisek pomáhají 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 jsou v telefonickém kontaktu pro případ nenadálé zdravotní události.
V případě těžšího zdravotního stavu organizace poskytuje osobní asistenci, kdy osobní asistentka zůstává u
klienta pravidelně několik hodin denně. Souběžně s prací těchto středisek rozvíjel svou činnost Azylový
dům sv. Ludmily v Mokrovratech a středisko vzdělávání.
Ke konci roku 2007 mělo Oblastní centrum charitních sociálních služeb 95 zaměstnanců, přičemž se
často jednalo o částečné pracovní úvazky a ve své péči mělo 381 klientů.
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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: Vladimíra.ridka@seznam.cz
Středisko charitních sociálních služeb v Novém Kníně je prvotní středisko Farní charity Starý Knín. Ke
konci r. 2007 mělo ve své péči 76 klientů, o které se staralo 14 pečovatelek a osobních asistentek, včetně
jedné vedoucí, která jedná 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 Libčice, Prostřední
Lhota, Záborná Lhota, Královky, jezdíme též do okolí Dobříše – do Staré Huti, Rosovic, ale i do Mníšku
pod Brdy, Rymáně, do Nechalova, Nové Vsi pod Pleší, Malé a Velké Hraštice, Velké Lečice. V roce 2007
jsme 20 klientům poskytli osobní asistenci, kterou využívají hlavně klienti, o které je nutno se postarat více
hodin.
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 takovýmto klientem neztrácejí kontakt a navštěvují je i v takovýchto
zařízeních, kde se je 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 rodiče dobře postaráno. Naše osobní asistentky
se plně věnují klientům a snaží se o osobní a přirozený vztah s nimi.
Vedoucí střediska pravidelně navštěvuje klienty, snaží se o jejich aktivizaci, často jim poskytuje
případnou sociální poradenskou činnost, včetně vyřizování příspěvků na péči. Jsme vždy rádi, když lékaři a
lékařky z Nového Knína a z polikliniky Dobříše upozorní na klienta, kterému naši pomoc nabízejí. Dobrou
spolupráci jsme též navázali se sociálními pracovnicemi z Masarykova sanatoria a z Ústavu onkologie na
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Pleši. Městský úřad v Novém Kníně, včetně pana starosty Tomáše Havlíčka si zaslouží velké poděkování za
vstřícnost a možnost využívání kanceláře v Mincovně i jejich dalších služeb zdarma.
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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. 2007 ve své péči 54 klientů, o které se staralo 9 pečovatelek a
osobních asistentek, včetně jedné vedoucí. Středisko Štěchovice sociální služby poskytuje též na Masečíně,
Hradišťku, ve Slapech, Třebenicích a Pikovicích. Od 1. 1. 2006 středisko poskytuje 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. 2007 ve své péči 56 klientů, o které se staralo 6 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
Adresa: Mgr. Marie Pilíková, Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Telefon: 607 862 263
E - mail: fchkamyknvlt@email.cz
Ke konci r. 2007 mělo ve své péči 52 klientů, o které se staralo 11 pečovatelek a osobních asistentek, včetně
jedné vedoucí. Středisko organizuje 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.
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Hořovicích
Adresa: Jana Konrádová, Tichá 142, 268 02 Hořovice
Telefon: 724 218 470
E - mail: janka.konradova@seznam.cz
Středisko Hořovice mělo ke konci r. 2007 ve své péči 56 klientů, o které se staralo 9 pečovatelek a
osobních asistentek, včetně jedné vedoucí, která jedná se zájemci o sociální služby, s lékaři a s duchovními.
Středisko začalo pracovat od září 2005, od ledna 2006 rozšířilo sociální služby do Zaječova, Komárna.
V roce 2007 jsme začali poskytovat sociální služby v obci Újezd a jeho okolí. S klienty a jejich rodinami
mluvíme o nabízených službách a setkáváme se s velkým porozuměním a zájmem, zvláště co se týče osobní
asistence. Tuto službu rodinní příslušníci velmi oceňují, protože v okolí se s ničím takovým nesetkali.
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Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Bratronicích
Adresa: Irena Bednářová, Bratronice 35, 273 63 Bratronice
Telefon/fax: 737 657 156/312 659 115
E - mail: bednarova.bratronice@seznam.cz
Středisko ke konci roku 2007 mělo ve své péči 18 klientů, o které se staralo 5 pečovatelek a osobních
asistentek. Setkáváme se s porozuměním, vstřícností a sympatiemi obecních úřadů, sociálních pracovníků i
lékařů. Očekáváme, 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 včetně p. starosty Štěrby si zaslouží velké poděkování za vstřícnost a možnost
využívání kanceláře i jejich 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 je jedno z nejmladších středisek Farní charity Starý Knín. Začalo vznikat 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. 2007 ve své péči 24 klientů, o které se staraly 4 pečovatelky a
osobní asistentky, včetně jednoho vedoucího, který jedná se zájemci o sociální služby, s lékaři a
s duchovními. Prvou službu osobní asistence jsme počali poskytovat koncem ledna 2007. V únoru 2007 se
naše zaměstnankyně zúčastnila pedikérského kurzu, díky němuž mohlo středisko svým stálým, ale i novým
klientům nabídnout další potřebnou službu. Bylo vytisknuto 1000 nových informačních letáků, které byly
průběžně distribuovány. Od dubna 2007 mělo středisko svou kancelář v Neveklově na Malém Náměstí čp.
52. Významné období pro středisko nastalo v květnu, kdy se přihlásila další vlna nových zájemců o služby.
Koncem června byl v důsledku letních prázdnin přerušen pro klienty odběr obědů ze školní kuchyně
Neveklov. Náhradním dodavatelem se stala kuchyň DÚSP Tloskov.
Od září 2007 byla zahájena osobní asistence u klienta z Nové Živohoště, kde naše služby do té doby
nebyly poskytovány. V prosinci byla zahájena pečovatelská služba u nových klientů.
Rok 2007 byl pro středisko úspěšný - došlo k očekávanému rozvoji, přibylo 19 klientů. Po celý rok
byly distribuovány informační letáky do celé oblasti Neveklovska - Neveklov, Stranný, Netvořice,
Blaženice, Maršovice, Křečovice a vesnice k těmto obcím spadající. Vyšlo několik článků v místním tisku.
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Bylo zdarma poskytováno klientům i široké veřejnosti sociální poradenství. Zaměstnanci střediska se
účastnili různých kurzů a školení.
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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
S poskytováním osobní asistence v Petrovicích se započalo v srpnu 2005 u prvního klienta v rozsahu
čtyř hodin, kdy tato služba byla zajišťována ze střediska Kamýk nad Vltavou. Na Sedlčansku byly tyto
služby poskytovány ze střediska Nový Knín.
V polovině roku 2006 vzniklo nové středisko Petrovice. Podnětem bylo dostavění chráněných bytů
v budově bývalé základní školy. Z iniciativy obecního zastupitelstva, a především paní starostky Marie
Křížové, se podařilo z obecního rozpočtu a za přispění Ministerstva pro místní rozvoj vybudovat 11 nových
bytů pro staré či jinak hendikepované občany.
Středisko Petrovice má v péči 22 klientů, o které se stará 9 pečovatelek a osobních asistentek, včetně
jedné vedoucí. V Domově s pečovatelskou službou v Petrovicích se o 12 klientů stará jedna pečovatelka.
Klienti využívají pomoc při úklidu, praní, nákupech, přípravě jídla.
Velký dík patří Obecnímu zastupitelstvu Petrovice, které vznik střediska podpořilo, současnému panu
starostovi Petrovi Štěpánkovi, který podal pomocnou ruku při zabezpečení technického zázemí a MUDr.
Zorce Čelikovské a MUDr. Haně Bechyňové za podporu služeb Farní charity.
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Středisko Petrovice nabízí 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, Svaté Pole 1, 263 01 Dobříš
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
má ve své péči 7 klientů. U většiny se jedná o osobní asistenci. O klienty se stará 1 osobní asistentka a 1
vedoucí. Naše služby využívají klienti z Příbrami, Nečíně, Obořiště, Svatého Pole, Budínku a Rosovic.
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Azylový dům svaté Ludmily v Mokrovratech u Dobříše
Adresa: Karolína Svobodová, Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín
Telefon: 311 360 311
E- mail: azylovydum.svludmily@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 2007 využilo služeb Azylového domu sv.
Ludmily 25 dospělých klientů a 33 dětí.
Cílem služby je 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 2007 klientům Azylového domu poskytováno také základní sociální
poradenství a rovněž aktivizační, výchovné a vzdělávací služby. Na základě individuálních plánů klienti
využívali služeb psycholožky a speciální pedagožky, které do zařízení pravidelně dojížděly.
Společenská místnost a zahrada sloužily dětským i dospělým klientům jako místo k vzájemnému setkávání,
společné hře a tvorbě. Děti se pravidelně scházely ve výtvarném kroužku, aby si společně hrály a vytvářely
svá malá umělecká dílka. Dospělí se scházeli k výuce základních znalostí práce na počítači.
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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.
Během celého roku byla společenská místnost AD využívána také jako společenská místnost pro
pracovní porady FCH Starý Knín a v měsíci listopadu a prosinci posloužila jako prostor pro uskutečnění
vzdělávacího kurzu Farní charity Starý Knín Pracovník v terénních sociálních službách.
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Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS)
Adresa: Marie Bouchalová, Náměstí Jiřího z Poděbrad 64, 262 03 Nový Knín
Telefon: 602 668 236
E - mail: farnicharita@sendme.cz
Nedílnou součástí FCH je charitní ošetřovatelská služba v rodinách nebo-li domácí péče. Naše zdravotní
sestry pracují již patnáctý rok od založení FCH pod vedením vrchní sestry Marie Bouchalové v rámci dvou
lékařských obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic. Jejich práce spočívá v aplikaci injekcí, odběrech
krve, sesterské rehabilitaci, masážích u nepohyblivých pacientů a dalších zdravotnických úkonech. Máme
též sestru vyškolenou a intenzívně se zabývající hojením chronických ran převážně bércových vředů.
Staráme se 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 klientů je 290, počet návštěv u klientů za rok
bylo 4 925.
Charitní ošetřovatelská služba provozuje půjčovnu kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek. Jedná se v omezeném množství o elektrické polohovací
postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, toaletní židle, chodítka, berle atd.
Pomůcky, zvláště polohovací postele jsou instalovány klientovi v domácím
prostředí naším zaměstnancem, který rodinu poučí o manipulaci a zacházení
s pomůckami. Všechny pomůcky jsou půjčovány za úplatu dle platného sazebníku.
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Realizované projekty
V roce 2007 jsme realizovali řadu projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a další projekty
podpořené dotacemi z MPSV a Humanitárního fondu Středočeského kraje.
Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí
Projekt byl realizován v rámci programového prostředí CIP EQUAL. Reaguje na skutečnost, že v důsledku
specifických poměrů venkova, zvláště nutnosti daleko dojíždět, jsou mladé ženy s dětmi na venkově
znevýhodněny na trhu práce a to i ve srovnání s ženami ve velkých městech. Jeho cílem je prokázat, že ve
venkovských oblastech celé České republiky je několik tisíc potenciálních pracovních míst v místě bydliště
pro ženy po mateřské dovolené i v předdůchodovém věku v terénních sociálních službách pro seniory a
osoby se zdravotním postižením. V rámci pilotního ověřování této myšlenky jsme vybudovali řadu středisek
terénních sociálních služeb ve venkovských oblastech v jihozápadní části středočeského kraje. Kromě
poskytování zaměstnání venkovským ženám, takto organizované terénní sociální služby pomáhají seniorům
a osobám se zdravotním postižením ke kvalitnímu prožívání života v domácím prostředí a alespoň částečně
řeší jejich sociální vyloučení.
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Vzdělávání pracovníků Farní charity Starý Knín
Projekt byl realizován v rámci programového prostředí OP RLZ. Záměrem projektu bylo doplnění
adekvátního vzdělání pro skupinu zaměstnanců na pozicích pečovatelek/osobních asistentek, pro které byla
v rámci rozšiřování sociálních služeb ve venkovských oblastech vytvořena nová pracovní místa. V rámci
projektu bylo naše středisko akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce pro vzdělávání v sociální oblasti
a současně byl akreditován náš vzdělávací program Pracovník v terénních sociálních službách, který
poskytuje vzdělání povinné podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Všichni naši zaměstnanci
prošli řadou kurzů a školení. Dohromady získali 116 certifikátů.
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Projekt Pracovní příležitosti v sociální oblasti – Farní charita Starý Knín
Projekt byl realizován v rámci programového prostředí OP RLZ. Naším partnerem v tomto projektu je
Sdružení obcí Středních Čech Srdce Čech, o.p.s. se sídlem v Bratronicích. Realizací tohoto projektu se
vytvářejí pracovní příležitosti pro ženy, především po mateřské dovolené a ženy dlouhodobě nezaměstnané a
zároveň se rozvíjí terénní sociální služby prospěšné seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich
domácím prostředí. Předpokládá se, že na konci projektu bude poskytnuto zaměstnání 16 osobám, v rámci
projektu jsme mimo jiné začali budovat střediska Neveklov a Svaté Pole. (Poznámka editora: v době
uzávěrky této výroční zprávy již je známo, že projekt po svém ukončení v roce 2008 získal 2. místo
v celostátní soutěži projektů tohoto typu.)
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Posílení finančního a administrativního řízení Farní charity Starý Knín
Projekt je realizován v rámci globálního grantu NROS. Jeho cílem je zefektivnění řízení organizace
především ve finanční oblasti, dopracování vnitřních předpisů organizace a standardů kvality sociální péče.
Vytvoření vnitřních směrnic a jejich uvedení do praxe je pro organizaci přínosné zejména ve smyslu zvýšení
systematičnosti a přehlednosti účetnictví a řízení, zlepšení fungování vnitřních kontrolních mechanismů.
(Poznámka editora: po skončení vlastního projektu byla FCH vybrána mezi několik organizací, se kterými
pokračuje spolupráce v rámci projektu NROS Evaluace výstupů projektů 3. výzvy Globálních grantů. Farní
charita byla požádána o vytvoření příspěvku na téma „Vzdělávání v organizaci“ do příručky dobré praxe
vznikající v rámci tohoto projektu a zúčastní se také závěrečné konference projektu, kde bude mít svou
prezentaci.)
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Aktivizační programy Centra na podporu sociálně slabých rodin – Mokrovraty u Dobříše
Projekt byl realizován v programovém prostředí SROP a v květnu 2007 byl úspěšně ukončen. Cílem
projektu bylo vytvoření intervenčních a vzdělávacích programů ve prospěch osob ohrožených sociálním
vyloučením, tak aby klienti byli lépe motivováni k hledání zaměstnání a trvalého bydlení. Důraz při práci
s klienty se kladl na to, aby klienti zvýšili nebo získali schopnost samostatného rozhodování o základních
otázkách své existence. Podpora byla poskytnuta 14 dospělým osobám a 19 dětem.
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Centrum na podporu sociálně slabých rodin – Mokrovraty u Dobříše
Projekt je realizován v programovém prostředí SROP. Cílem projektu je zajistit azylové bydlení a
související sociální a aktivizační služby pro cílovou skupinu rodin a matek s dětmi, které jsou dočasně bez
přístřeší, pro oběti domácího násilí a nucené práce nebo nucené prostituce, které jsou současně bez domova.
Podpora byla poskytnuta 18 dospělým osobám a 23 dětem za dobu 7 měsíců trvání projektu.
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V rámci každoročního dotačního řízení MPSV podpořilo některé naše projekty sociálních služeb, např.
Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v oblasti malých sídel Středního Povltaví, severního
Příbramska, Hořovic – FCH Starý Knín nebo Pečovatelská služba v DPS – Farní charita Starý Knín.
Z Humanitárního fondu Středočeského kraje jsme obdrželi mimo jiné prostředky na nákup osobního
automobilu pro provoz v terénu.

Finanční zpráva – hospodaření v roce 2007
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Přispěvatel
Chotilsko
Nový Knín
Štěchovice
Kamýk nad Vltavou
Solenice
Krásná Hora
Petrovice
Zaječov
Davle
Újezd
Hořovice
Tříkrálová sbírka
příjmy od klientů
dary
HF Středočeského kraje
MPSV
VZP
půjčovna rehab. pomůcek
EQUAL – Akce 2 a 3
vzdělávání OPRLZ
pracovní příležitosti – OPRLZ

částka
120 000
230 000
163 000
0
102 000
102 000
132 000
132 000
312 000
6 000
40 500
62 176
3 257 121
80 259
550 000
3 400 000
689 520
15 400
11 030 881
1 386 668
1 593 154

výdaje

částka

mzdové náklady
PHM
cestovné
nájmy
nákup kanc. techniky
nákup auta
služby
provozní a režijní náklady
školení, vzdělávání
energie
ostatní – opravy, daně,
pojištění,…
tvorba fondů

15 495 710
70 524
2 811 185
398 300
148 840
219 000
1 771 091
836 054
569 538
331 939
270 450

výdaje celkem

24 544 109
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1 621 388

příjmy celkem

24 766 855

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 března 2008 byl zpracován audit za rok 2007 s výrokem auditora bez výhrad.

Poděkování

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
29

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
Děkuji za Vaši obětavou službu, kdy ve svých bližních
svou lásku samému Kristu Pánu. Ať Vaše služba je sloužící
Provázím Vás denně svými modlitbami a ze srdce Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář staroknínský
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prokazujete
láskou-caritás.
žehnám.

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

Úřad práce
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Naše partnerská města a obce
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Chotilsko

Nový Knín

Štěchovice
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Kamýk nad Vltavou

Solenice

Krásná Hora

Petrovice

Hořovice

Bratronice

Neveklov

Davle

Akreditace, audit, kontroly, certifikace
Říjen 2007: Akreditace vzdělávací instituce pro vzdělávání v sociální oblasti a akreditace vzdělávacího
programu Pracovník v terénních sociálních službách.
10. 5. 2007, 15. 5. 2007, 19. 6. 2007: Kontrola z Finančního úřadu v Příbrami
24.10. 2007 – 3. 4. 2008: Veřejno - právní kontrola projektů, odbor interního auditu MPSV Praha
12. 12. 2007: Kontrola projektu Posílení finančního a administrativního řízení Farní charity Starý Knín
Při těchto a dalších kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
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Další aktivity Farní charity Starý Knín
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.

37

Tříkrálová sbírka v roce 2007
Celkový výnos tříkrálové sbírky roku 2007 v našich farnostech činil 79 203,- Kč. Část byla použita na
republikové a diecézní úrovni na sociální projekty a pomoc do zahraničí podle propozic sbírky. Zpět
k použití jsme obdrželi podle potřeb v našich farnostech částku 51 482,- Kč. Všechny tyto peníze byly
použity na vnitřní vybavení šesti bytů pro rodiny v sociální tísni v Azylovém domě svaté Ludmily
v Mokrovratech u Dobříše. Na tento účel jsme obdrželi prostředky z Tříkrálové sbírky také ze spřátelených
farností na Dobříši, v Krásné Hoře, Kamýku nad Vltavou a Dolních Hbit, ze Štěchovic a Neveklova.
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Příloha: Sociální služby, které FCH Starý Knín poskytuje:
Sociální poradenství - identifikační číslo služby: 9093227
Posláním sociálního poradenství je uschopnit co nejširší okruh obyvatel venkovských oblastí k orientaci v sociální problematice.
Cílem poradenství je seznamovat členy cílové skupiny s jejich právy a povinnostmi vůči společnosti, pomáhat jim při uplatňování jejich
oprávněných práv a zájmů.
Cílová skupina:
- senioři a jejich rodinní příslušníci
- osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku a jejich rodinní příslušníci
- veřejnost
V rámci základního sociálního poradenství poskytují vedoucí jednotlivých středisek všechny potřebné informace klientům, jejich rodinám i
veřejnosti, včetně informací o navazujících službách. Poradenství probíhá v domácnostech potenciálních klientů nebo při sjednávání sociální
služby a při návštěvách vedoucích středisek v domácnostech klientů či v kanceláři vedoucí střediska.
Odborné poradenství je v našem případě zaměřeno na specifické obtíže našich klientů, které neřeší poradenství základní. Poradenství zahrnuje
pomoc při žádání o příspěvek na péči, pomoc při jednání klientů s úřady, pomoc při podezření na domácí násilí, pomoc při jednání s obtížně
komunikující osobou, pomoc v případech obtíží sociálně slabých rodin.
Farní charita provozuje v rámci sociálního poradenství půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, která je zřízena ve zvláštních
prostorách a ke klientům do domácností jsou pomůcky dováženy vozem pracovníka, který je nainstaluje a klientům předvede.
Pomůcky půjčujeme za úhradu podle platného sazebníku a na základě písemné smlouvy s klientem.
Pečovatelská služba - identifikační číslo služby: 6947606
Posláním pečovatelské služby je významně přispět ke kvalitnímu prožívání života lidí v jejich domácím přirozeném prostředí venkovských
oblastí a samot.
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny; prevence jejich sociálního
vyloučení, ale také předčasných odchodů do sociálních zařízení.
Cílové skupiny:
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- senioři
- osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku
Pečovatelky pomáhají klientům na základě zásad charitní sociální práce.
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 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 významně přispět ke kvalitnímu prožívání života příslušníků cílové skupiny v jejich domácím přirozeném prostředí
venkovských oblastí a samot.
Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny; prevence jejich sociálního
vyloučení, ale také předčasných odchodů do sociálních zařízení.
Cílové skupiny:
- senioři
- osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku
Osobní asistentky pomáhají klientům na základě zásad charitní sociální práce.
Úkony osobní asistence vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy s 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 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.
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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 odlehčovacích služeb je podílet se na spokojeném generačním soužití rodin ve venkovských oblastech.
Cílem je pomáhat rodinným pečovatelům v jejich péči o nemocného nebo postiženého člena rodiny v případě, kdy sami nemohou tuto péči
poskytnout, např. z důvodu náhlé nemoci nebo potřeby odpočinku.
Cílové skupiny:
- senioři
- osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku
Pracovnice pro odlehčovací služby pomáhají klientům na základě zásad charitní sociální práce. 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 aktivizační služby je významně přispět ke kvalitnímu prožívání života příslušníků cílové skupiny v jejich domácím přirozeném
prostředí venkovských oblastí a samot.
Cílem této služby je zabezpečení kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny; prevence jejich sociálního vyloučení, ale také
předčasných odchodů do sociálních zařízení.
Cílové skupiny:
- senioři
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- osoby se zdravotním postižením nad 18 let věku
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.
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
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.
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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
- oběti domácího násilí
- lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou
- osoby bez přístřeší
- osoby v krizi
- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
- rodiny s dítětem / dětmi
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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