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 „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se 

království, které je vám připraveno od 

založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali 

jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, 

byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl 

jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem 

nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve 

vězení, a přišli jste za mnou.“ Tu mu ti 

spravedliví odpovědí: „Pane, kdy jsme tě 

viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo 

žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě 

viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě, 

nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme 

tě viděli nemocného nebo ve vězení, 

a přišli jsme za tebou?“ Král jim odpoví 

a řekne jim: „Amen, pravím vám, cokoliv 

jste učinili jednomu z těchto nepatrných 

bratří, mně jste učinili.“ 
  

(Mt.25,34-40) (Mt 25,34-40) 

 

( 
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Poslání a působnost Farní charity Starý Knín 

 

 
Farní charita Starý Knín vznikla 1. března 1993 jako církevní právnická osoba s vlastní právní 

subjektivitou zařazená do celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit.  

Posláním Farní charity je pomáhat lidem v nouzi v souladu s principy křesťanské lásky. 

Křesťanská láska se v sociální práci projevuje především ochotnou a laskavou službou všem lidem bez 

rozdílu věku, pohlaví, rasy a vyznání. Jejím hlavním principem je: „Pomáhej všem lidem tak dobře, jak 

chceš, aby bylo v budoucnu poslouženo Tobě.“ 

 
 

V roce 2013 působila Farní charita Starý Knín v okolí těchto obcí: Bratronice na Kladensku, Hořovice, 

Davle, Štěchovice, Nový Knín, Svaté Pole u Dobříše, Kamýk nad Vltavou, Petrovice na Sedlčansku, 

Neveklov, Votice a v Praze 6.  

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 a sociální rehabilitaci. Zdravotní služby byly poskytovány ve zdravotních obvodech Nového Knína, 

Davle a Votic. 
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Organizační struktura FCH Starý Knín v roce 2013 
 
1.1. Ředitel FCH - RNDr. Stanislav Žák, CSc. 

 

1.2. Sociální odbor – Bc. Stanislava Krejčíková, Ing. Jana Picková 
 

1.2.1. Oblastní centrum charitních sociálních služeb (OCChSS ) – Bc. Stanislava Krejčíková 

 Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) Nový Knín – Vladimíra Řídká, DiS. 

 SChSS Štěchovice a Davle – Katarína Nožinová, DiS. 

 SChSS Neveklov – Přemysl Petrák 

 SChSS Votice – Přemysl Petrák 

 SChSS Bratronice – Mgr. Danka Samková 

 SChSS Hořovice – Pavel Konrád 

 SChSS Kamýk nad Vltavou, Milešov, Klučenice – PhDr. Marie Pilíková, od 9/2013 Marta Sirotková 

 SChSS Svaté Pole – Pavla Valtová 

 SChSS Petrovice – Zdeňka Hejhalová, DiS. 

 SChSS U sv. Vojtěcha Praha 6 – Ing. Marie Martinů 

 Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech – Mgr. Noemi Trojanová 
 

1.2.2. Středisko vzdělávání – Jana Bouchalová, DiS. 
 

1.2.3. Interní supervizor – Mgr. Jana Šafránková 
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1.3. Zdravotní odbor – Marie Bouchalová 

 Charitní ošetřovatelská služba  

 Nový Knín - Marie Bouchalová, Kateřina Šťástková, DiS., Zdeňka Týcová 

 Votice - Ilona Říhová, Miloslava Brožová, Pavlína Šmídová, Zdeňka Němcová 
 

1.4. Ekonomicko správní odbor – Mgr. Anton Poprik, Ing. Alena Horká, Daniela Koubková 
 

1.5. Komerční činnosti 

 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – Marie Bouchalová 

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

 Hlídání dětí do 3 let 

 Výroba užitkových a dekorativních předmětů 

 Fara v Kamýku nad Vltavou 

 Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech  
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Oblastní centrum charitních sociálních služeb Nový Knín 

 
Adresa: Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín 

Vedoucí: Bc. Stanislava Krejčíková 

Telefon: 724 236 152 

e-mail: s.krejcikova@volny.cz 

 

V roce 2013 pod Oblastní centrum charitních sociálních služeb spadalo 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 zhoršení zdravotního stavu poskytovala organizace osobní asistenci, kdy se osobní asistentka 

věnovala klientovi pravidelně několik hodin denně. Souběžně s prací těchto středisek rozvíjel svou činnost 

Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech. 

 

Vedoucí středisek v průběhu roku poskytovali informace o službách, poradenskou činnost, pomáhali 

s vyřizováním příspěvků na péči, spolupracovali s ošetřujícími lékaři, obecními úřady a farnostmi. Klientům 

zajišťovali kompenzační a rehabilitační pomůcky, vedli požadovanou administrativu. 

mailto:s.krejcikova@volny.cz


 

 8 

Středisko charitních sociálních služeb Nový Knín 

Adresa: Náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín 

Vedoucí: Vladimíra Řídká, DiS. 

Telefon: 604 231 804 

e-mail: vladimira.ridka@seznam.cz 

 

Středisko charitních sociálních služeb v Novém Kníně je prvotním střediskem Farní charity Starý Knín. 

Ke konci roku 2013 mělo ve své péči na 100 klientů, o které se staralo 10 pečovatelek a osobních asistentek, 

včetně jedné vedoucí a zástupkyně vedoucí, které jednaly se zájemci o sociální služby, s lékaři, s duchovními 

i se starosty úřadů, též pomáhaly uživatelům při vyřizování příspěvků na péči. Pracovnice v přímé péči 

poskytovaly sociální služby klientům v Novém Kníně a jeho okolí, v obcích Besedná, Borotice, Čím, 

Dražetice, Cholín, Chramiště, Korkyně, Křížov, Libčice, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nechalov, Nová Ves 

pod Pleší, Sejcká Lhota, Senešnice, Velká Hraštice, Velká Lečice, Vysoký Chlumec, v Dobříši a jeho okolí, 

ve Staré Huti, ve Voznici. Jsme rádi, že v přirozeném domácím prostředí jsme mohli pomoci klientům 

i v oblasti v okolí Mníšku pod Brdy, a to v Černolicích a Rymáni.  

V roce 2013 byla poskytována vedle pečovatelské služby a sociálně aktivizačních služeb osobní 

asistence, kterou využívali hlavně ti uživatelé, o které je nutno se postarat více hodin denně. Velký zájem 

jsme zaznamenali i o odlehčovací službu, která je nabízena rodinám uživatele služby ve dnech, kdy rodinní 

pečovatelé si chtějí něco zařídit nebo si zkrátka potřebují odpočinout, aby nabrali síly k další péči 

o pečovaného v domácím prostředí. 

Vždy nás mrzí, když naši klienti musí odcházet do domovů seniorů nebo do LDN. V mnoha případech to 

nebývá jejich přání, ale jejich dětí, které nemají odvahu se o seniora již doma postarat. Pečovatelky našeho 

střediska s takovými klienty neztrácejí kontakt a navštěvují je i v těchto zařízeních, kde se snaží seniory vždy 
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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. Pečovatelky se plně věnují klientům a snaží se o osobní a přirozený vztah s nimi. Město v Novém 

Kníně, včetně pana starosty Tomáše Havlíčka si zaslouží velké poděkování za vstřícnost a možnost využívání 

kanceláře v Mincovně i dalších služeb zdarma. 

 

 

Středisko charitních sociálních služeb Štěchovice a Davle 

Adresa: Hradištko – Brunšov 221, 252 09 Hradištko 

Vedoucí: Katarína Nožinová, DiS. 

Telefon: 606 552 051 

e-mail: charita.stechovice@volny.cz 

 

V současné době středisko poskytuje služby v 11 přilehlých obcích Štěchovicka – Štěchovice, Masečín, 

Hvozdy, Slapy, Slapy-Lahoz, Třebenice, Brunšov, Rajchardov, Hradištko, Pikovice a Nové Dvory. V těchto 

obcích máme na 90 klientů, kterým poskytuje naše služby 5 pečovatelek. 

Děkujeme obcím, které nás finančně podporují - Štěchovice, Hradištko a Slapy. 

 

Středisko dále poskytuje služby v 8 obcích Davelska – Petrov, Davle, Sloup, Měchenice, Hvozdnice, 

Bojanovice, Bratřínov a Velká Lečice. 

V těchto obcích jsme k 31. 12. 2013 měli 57 klientů, kterým naše služby poskytovaly 2 pečovatelky. 

Děkujeme obci Davle, která nás finančně podporuje. 
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Středisko charitních sociálních služeb Neveklov 

Adresa: Bělice 10, 257 44 Netvořice 

Vedoucí: Přemysl Petrák 

Telefon: 737 071 699 

e-mail: kolombo@email.cz 

 

Středisko má stabilně okolo 35 klientů, převážně využívajících pečovatelskou službu - dovážku obědů. 

Čtyři klienti využívají pravidelně osobní asistenci. O uživatele služeb v Neveklově a okolí se starají 

4 pečovatelky a osobní asistentky. Během roku 2013 jsme zaznamenali menší nárůst celkového počtu klientů.  

 

Středisko charitních sociálních služeb Votice 

Adresa: Husova ul. 800, 259 17 Votice 

Vedoucí: Přemysl Petrák 

Telefon: 737 071 699 

e-mail: kolombo@email.cz 

 

Středisko má stabilně okolo 57 klientů využívajících 

převážně pečovatelskou službu - dovážku obědů, nákupů, běžné 

úklidy domácností apod. Péči zajišťují 4 pečovatelky. Část 

uživatelů je soustředěna ve dvou domech s pečovatelskou 

službou, kde probíhají pravidelné aktivizační programy nejen 

pro jednotlivce. Aktivizační činností se snažíme naše klienty udržet co nejdéle v kontaktu se svým okolím. 

 

mailto:kolombo@email.cz
mailto:kolombo@email.cz
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Středisko charitních sociálních služeb Bratronice 

Adresa: Bratronice 35, 273 63 Bratronice 

Vedoucí: Mgr. Danka Samková 

Telefon: 737 657 156 

e-mail: bratronice.str@seznam.cz 
 

Středisko obstarává služby hlavně v těchto obcích: Lány, Horní Bezděkov, Kamenné Žehrovice, Unhošť, 

Velká Dobrá, Bratronice, Chyňava, Družec, Doksy, Středokluky, Kačice, Lhota, Malé Kyšice a v DPS 

Středokluky. Máme stále okolo 47 klientů a 6 pečovatelek. Poskytujeme všechny služby: pečovatelskou, 

osobní asistenci, odlehčovací službu i aktivizaci. 

 

 

Středisko charitních sociálních služeb Hořovice 

Adresa: Nerudova ul. 113/15, 268 01 Hořovice 

Vedoucí v roce 2013: Pavel Konrád, od 6/2014: Barbora Vondráková Königová 

Telefon: 724 219892 

e-mail: baraaspol@seznam.cz 

 

Středisko Hořovice se v roce 2013 staralo se svými 3 zaměstnanci o 73 seniorů v Hořovicích a přilehlých 

obcích – Zaječově, Újezdě, Podluhách, Netolicích, Libomyšli, Lážovicích a Osově. Byla poskytována jak 

terénní pečovatelská služba, tak i osobní asistence. Také pomáháme naše klienty trochu povzbudit tzv. 

aktivizací, čili sociálně aktivizační službou, která dělá uživatelům radost ze života a je poskytována zdarma. 
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Středisko charitních sociálních služeb Kamýk nad Vltavou, Klučenice, Milešov 

Adresa: Kamýk nad Vltavou 34, 262 63 Kamýk nad Vltavou 

Vedoucí: PhDr. Marie Pilíková, Marta Sirotková 

Telefon: 728 864 451 

e-mail: masibuk@seznam.cz 

 

Středisko charitních sociálních služeb v Kamýku nad 

Vltavou započalo svoji činnost v roce 2004 za vedení PhDr. 

Marie Pilíkové. Původní oblast se postupně rozšířila o obce 

Krásná Hora, Solenice, Klučenice, Milešov a jejich okolí.  

Středisko provádí tyto služby: 

- osobní asistenci 

- pečovatelskou službu 

- odlehčovací službu 

- sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením 

- sociální poradenství 

 

V současné době středisko poskytuje sociální služby v těchto obcích: Dolní Hbity, Jablonná, Jelence, 

Kamýk nad Vltavou, Klenovice, Klučenice, Koubalova Lhota, Krásná Hora nad Vltavou, Luhy, Milešov, 

Planá, Podskalí, Solenice, Třtí, Velká, Voltýřov a Zduchovice. Služby jsou prováděny v průměru u 70-80 

klientů nejen v domácnostech, ale i ve čtyřech domech s pečovatelskou službou, a to v Kamýku nad Vltavou, 

v Krásné Hoře nad Vltavou, v Milešově a v Solenicích.  
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Cílem naší služby je zpříjemnit a zkvalitnit našim klientům život ve stáří. Jsme rádi, že nám vycházejí 

vstříc obecní úřady a snaží se naši práci podpořit. Také ze strany klientů se nám dostává pochvala 

a porozumění. 

V září 2013 převzala středisko paní Marta Sirotková. 

 

 

Středisko charitních sociálních služeb Svaté Pole 

Adresa: Jelence 12, 262 63 Kamýk nad Vltavou 

Vedoucí: Pavla Valtová 

Telefon: 603 531 388 

e-mail: charita.sv.pole@seznam.cz 

 

Středisko Svaté Pole se stará přibližně o 30 klientů v obcích Nečín, 

Obory, Drásov, Višňová, Buková, Pičín, Rosovice a městě Dobříš. V roce 

2013 jsme poskytovali osobní asistenci, pečovatelskou službu i sociálně 

aktivizační služby. Na léto se k nám do chatových osad vrací i klienti 

z Prahy. Služby poskytuje 5 pečovatelek. Děkujeme všem starostům 

a lékařům za spolupráci a podporu v naší činnosti. 
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Středisko charitních sociálních služeb Petrovice 

Adresa: Petrovice 49, 262 55 Petrovice 

Vedoucí: Zdeňka Hejhalová, DiS. 

Telefon: 777 601 769 

e-mail: hejhalovaz@seznam.cz 

 

V roce 2013 vstoupilo středisko v Petrovicích 

u Sedlčan do sedmého roku svého fungování. Klientů, kteří 

využívali pečovatelskou službu, odlehčovací službu, osobní 

asistenci a sociálně aktivizační služby, bylo v průběhu roku 

čtyřicet šest. 

V domě s pečovatelskou službou v Petrovicích 

poskytovala Farní charita služby dvanácti seniorům. 

Pečovatelky zajišťovaly pomoc při úklidu, praní, nákupech, přípravě a donášce jídla, pomoc při osobní 

hygieně. Naši klienti se účastnili aktivizačních a společenských programů, setkání s dětmi z MŠ Petrovice 

a ZUŠ Sedlčany a posezení při příležitosti životních jubileí nebo příjemných setkání s harmonikou. 

Ostatní využívali pomoc pečovatelek a osobních asistentek ve svém domácím prostředí. Zájem byl 

o pečovatelskou službu - dovážku obědů, doprovod k lékaři, pomoc v domácnosti, o odlehčovací službu – 

kdy pečovatelka umožní odpočinek osobě, která se jinak o klienta stará, stejně tak i o sociálně aktivizační 

služby – vzdělávací a volnočasové aktivity pro klienty. 

V předvánočním čase proběhlo několik setkání uživatelů střediska a dětí z Mateřské školy Čtyřlístek, 

kdy všichni společně vykrajovali, zdobili a ochutnávali vánoční perníčky. Vše bylo završeno ozdobením 



 

 15 

vánočního stromečku a besídkou. Byla zahájena spolupráce s touto MŠ formou čtení dětem „babičkou 

Helenkou“. 

V roce 2013 bylo navázáno na oblíbené výlety, které byly díky části peněz z Tříkrálové sbírky pro 

uživatele našeho střediska zorganizovány. V tomto roce navštívili Milevské Muzeum. Za tuto možnost patří 

náš dík obci Petrovice a farnosti Petrovice, které nás v získání finančních prostředků podpořily. 
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Na středisku Petrovice pracovalo v loňském roce šest pečovatelek – osobních asistentek včetně jedné 

vedoucí. Cílem práce byla snaha o zachování a rozvíjení důstojného a aktivního života seniorů a zdravotně 

postižených, uspokojování jejich individuálních potřeb, pomoc, aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí, 

sociální pomoc v prosazování práv a oprávněných zájmů, pomoc s vyřizováním příspěvku na péči, 

spolupráce s ošetřujícími lékaři, obecními úřady a farnostmi. 

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

Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Štětkovice, Vysoký Chlumec. 

 

 

Středisko charitních sociálních služeb U sv. Vojtěcha Praha 6 

Adresa: Tychonova 3, 160 00 Praha 6 - Hradčany 

Vedoucí: Ing. Marie Martinů 

Telefon: 739 133 443, 220 571 769 

e-mail: martinu.marie@seznam.cz 

 

Středisko zaměřuje svoji činnost zejména na poskytování osobní asistence a odlehčovací služby. Nabízí 

však i pečovatelskou službu – dovoz obědů, pomoc s úklidem, doprovod k lékaři, na úřady apod. Svou 

spokojenost nám klienti vyjadřují i takto: 

 
Helenka je pěkné děvče, 

nemá ráda hlučné pěvce. 

Brzy ráno vstává, 

do modlitby se dává. 

Sluší jí bílá halenka a černá sukénka, 

je hezká jako panenka. 

Ráno spěchá prvně do kostela. 

 

Ráda jede navštívit svou rodinu. 

Maminka s tatínkem se usmívají, 

svou dceru objímají. 

M. Kvapilová 
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Počty uživatelů služeb, kterým byla poskytnuta sociální služba od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

 

Středisko PS OA OS SAS 
AD 

pobyt 
AD 
SAS 

AD 
SR 

Bratronice 37 6  4 14 119 131 29 

Davle 57 0 0 30    

Hořovice 62 7 4 12    

Kamýk 91 5 5 67    

Neveklov 31 4 0 5    

Knín 78 14 8 28    

Petrovice 39 4 3 26    

Praha 6 18 31 13 0    

Svaté Pole 24 9 0 16    

Štěchovice 83 6 1 32    

Votice 55 2 0 9    

Celkem 575 88 38 246    

 

PS – pečovatelská služba     AD pobyt 

OA – osobní asistence      AD SAS – sociálně aktivizační služby 

OS – odlehčovací služba     AD SR – sociální rehabilitace 

SAS – sociálně aktivizační služby 
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Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech - Centrum na podporu sociálně slabých rodin 

Adresa: Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín 

Telefon: 311 360 311 

e-mail: azylovy.dumsv.ludmily@email.cz 

 

Vedoucí AD: Bc. Stanislava Krejčíková 
Mobil: 724 236 152 

Vedoucí pobytové služby: Lenka Holobradová, DiS. 
Mobil: 732 711 783 

Vedoucí aktivizační služby: Mgr. Noemi Trojanová 

Mobil: 728 365 008 
 

Pro lepší přehled a ucelenost informací je vše o azylovém domě a tam probíhajících projektech uvedeno na stranách 

30-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:azylovy.dumsv.ludmily@email.cz
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Středisko charitní ošetřovatelské služby 

 
Adresa: Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín 

Vedoucí: Marie Bouchalová 

Telefon: 602 668 236 

e-mail: farnicharita@sendme.cz 

 

Nedílnou součástí FCH byla v roce 2013 charitní ošetřovatelská služba v rodinách, nebo-li domácí péče. 

Zdravotní sestry pracovaly již dvacátý rok od založení FCH pod vedením vrchní sestry Marie Bouchalové 

v rámci dvou lékařských obvodů Nového Knína a přilehlých vesnic; dále na Voticku 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 

speciálně 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.  

Domácí zdravotnická péče se postarala v roce 2013 o 203 pacientů, za přispění 6 zdravotních sestřiček, 

které u nás pracují na 4,5 úvazku. 
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Středisko vzdělávání FCH Starý Knín 
 

Adresa: Za Salašem 278, 262 03 Nový Knín 

Vedoucí: Jana Bouchalová, DiS. 

Telefon: 723 575 914 

e-mail: janinabouchalova@seznam.cz 

 

 
 

Středisko vzdělávání fungovalo díky projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji“ 

Realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014 

Fond: CZ.1.04/1.1.00/82.00010 

 

Povinné vzdělávání zaměstnanců FCH Starý Knín v roce 2013 se realizovalo za finanční podpory 

z projektu Vzdělávejte se pro růst ve Středočeském kraji, a to prostřednictvím Úřadu práce ČR – Krajská 

pobočka v Příbrami.  

Veškeré vzdělávací aktivity byly dopředu pečlivě naplánované, zaměstnanci si aktivity vybrali na 

základě vzdělávacího plánu na rok 2013. Absolvování vzdělávacích aktivit spojené s administrací proběhlo 

úspěšně. Spolupráce s Úřadem práce byla a je i nadále vynikající. Nelze opomenout úžasnou spolupráci se 

vzdělávacími zařízeními, jmenovitě se vzdělávacím zařízení MAVO s.r.o. a KVS Magdaléna Bardová. Všem 

patří velké poděkování. 

mailto:janinabouchalova@seznam.cz
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Přehled kurzů za rok 2013 

 

  Název/téma Počet osob Cena kurzu v Kč Mzdové náklady v Kč 

1 Psychohygiena 16 12 800,00 9 003,00 

2 Alzheimerova choroba 13 12 350,00 5 239,00 

3 Dotyková terapie v praxi 13 12 350,00 5 470,00 

4 První pomoc v nouzových a havarijních situacích 14 12 460,00 6 835,00 

5 Jak pečovat o sebe sama 17 17 847,50 7 939,00 

6 Práce s klientem-seniorem, aktivizace a motivace 17 17 847,50 9 605,00 

7 Doprovázení v umírání, komunikace s rodinou klienta 16 17 847,50 8 463,00 

8 
Praktické postupy při zvládání problémových situací v 

péči o seniory 17 17 847,50 11 092,00 

  Celkem 123 103 502,50 63 646,00 

 167 148,50 
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Komerční činnosti 
 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Jedná se o půjčování elektrických polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, invalidních vozíků, 

toaletních židlí, chodítek, berlí, sedátek do vany, nástavců atd. Pomůcky, zvláště polohovací lůžka, jsou 

instalovány klientovi v domácím prostředí naším zaměstnancem, který rodinu poučí o manipulaci a zacházení 

s pomůckami.  

 

Hlídání dětí nad 3 roky, poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
Farní charita nabízí v oblastech své působnosti péči o děti nad 3 roky věku v jejich domácím prostředí 

kvalifikovanou pečovatelkou – asistentkou. Hlídání může být vhodnou alternativou k přeplněným mateřským 

školám a družinám. Zároveň nabízí služby pro rodinu a domácnost (drobný úklid, nákupy, příprava stravy 

dětem, praní, žehlení, obstaravatelské činnosti, apod.). 

 

Hlídání dětí do 3 let 
Farní charita rovněž nabízí v oblastech svého působení péči kvalifikované pečovatelky – asistentky 

o děti do 3 let věku v jejich domácím prostředí, a to v denním režimu. 

 

Výroba užitkových a dekorativních předmětů 

V červnu roku 2013 jsme v objektu bývalé fary v Kamýku zahájili výrobu předmětů určených ke 

komerčnímu prodeji. Další dílna byla zřízena při AD v Mokrovratech již v roce 2012 - byla otevřena 

především pro klienty azylového domu, aby si svojí prací mohli vydělat část peněz na živobytí a nebyli tak 

zcela závislí na sociálních dávkách. Výrobky možno shlédnout na našich webových stránkách. 
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Realizované projekty 
 

V rámci každoročního dotačního řízení Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo prostřednictvím 

Středočeského kraje a Magistrátu hl. m. Prahy některé naše projekty sociálních služeb:  

 

 Odlehčovací služby - Farní charita Starý Knín 

 Služby osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v oblasti malých sídel - Povltaví, 

Příbramsko, Berounsko, Kladensko, Benešovsko a Praha 

 Pečovatelské služby pro seniory a zdravotně postižené v oblasti malých sídel – Povltaví, 

Příbramsko, Berounsko, Kladensko, Benešovsko a Praha 

 Aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – Farní charita Starý Knín 

 Sociálně aktivizační programy Azylového domu sv. Ludmily 

 AD sv. Ludmily–Centrum pro podporu sociálně slabých rodin 

 

 

 

 

Další z našich projektů: Odlehčovací služby – středisko Praha 6 – Farní charita Starý Knín  

- byl podpořen přímo Magistrátem hl. m. Prahy 
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V roce 2013 byla také realizována řada projektů financovaných ze strukturálních fondů EU: 

 

 

 

 
 

Nové formy individuální péče o děti do 7 let věku nerodičovskou osobou jako nástroj odstranění 

překážky pro vstup na trh práce a zdroj pracovních příležitostí ve Středočeském kraji 

 

Fond:  OP LZZ - reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/51.00038 

Realizace:  1. 11. 2010 - 30. 9. 2013 

Dotace:  9 169 653,84 Kč 

 

 

Obsah projektu: 

Obsahem projektu je mezinárodní výměna zkušeností s různými formami individuální péče o děti 

do 7 let věku nerodičovskou osobou. Cílem je přenos nových forem péče do ČR, působení ve 

prospěch jejich legislativního zakotvení a všeobecného společenského přijetí a praktická podpora 

poskytovatelů těchto služeb. 

 



 

 25 

Cílové skupiny: 

 Rodiče s dětmi – ženy s dětmi, muži s dětmi 

 Ženy po rodičovské dovolené nebo vracející se po péči o závislého člena rodiny na trh 

práce 

 Potencionální / budoucí rodiče 

 Kraje, obce, organizace zřízené kraji a obcemi 

 Nestátní neziskové organizace 

 

Klíčové aktivity: 
 Výzkum a analýza potřeb cílové skupiny 

 Mezinárodní spolupráce 

 Právní a legislativní činnost 

 Zpracování odborné metodiky 

 Semináře pro potencionální poskytovatele služeb 

 Publicita – obecná, expertní 

 Mezinárodní konference 

 Politické a veřejné působení 

Kontakt: 
Ing. Lukáš Tomko - vedoucí projektu 

tel.: 777 047 076 

e-mail: tomko@socialnipece.cz 
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Podpora procesu edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a osob, kteří se na edukaci těchto 

dětí podílejí 

 

Fond:  OP LZZ - reg.č.: CZ.1.07/1.2.05/04.0019 

Realizace:  3. 9. 2012 - 31. 1. 2013 

 

Cíl projektu: 

Cílem projektu bylo zlepšit příležitost ke vzdělávání dětem se sociálním znevýhodněním ve 

Středočeském kraji, PPE přispěl k jejich snadnějšímu začleňování do kolektivu a rozvoji jejich 

klíčových kompetencí. Podpořil také pracovníky, kteří znevýhodněnou skupinu dětí vzdělávají 

a vychovávají. Aktivity projektu se zaměřily především na vzdělávací potřeby dětí z nepodnětného 

prostředí. Do cílové skupiny patřily děti dočasně pobývající v azylovém domě, žáci 

spolupracujících škol, pedagogové a další pracovníci, kteří s dětmi a žáky pracují. 

 

Klíčové aktivity projektu: 

 Edukativní programy pro děti v azylovém domě v Mokrovratech 

 Pedagogicko – výchovné poradenství 

 Workshopy pro pedagogické pracovníky 
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 Inkluzívní zážitkové programy pro kolektivy tříd 

 Školička (netradiční vzdělávání ve volném čase) 

 Projektové exkurze s rozvojem sociálních dovedností 

 Metodický manuál 

Kontakt: 

Mgr. Ondřej Bárta - manažer projektu 

tel.: 739 073 178 

e-mail: ondrej@sebespolu.net 
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Vlastní pracovní osud ve vlastních rukách 

 

Fond:  OP LZZ - reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00464 

Realizace:  3. 12. 2012 - 2. 12. 2014 

Dotace:  8 441 538 Kč 

 

Obsah projektu: 

Obsahem projektu je vytvoření sítě organizací ženami 

založených, řízených, rozvíjených a ženy zaměstnávajících 

a dalších relevantních aktérů (místní, regionální i celostátní 

politici a nezávislí experti), která ve spolupráci 

s celoevropskou sítí ženských organizací New Women for Europe zmapuje fenomén vzniku, fungování 

a rozvoje takových organizací působících v neziskovém sektoru (např. služby pro rodiny, služby pro 

osoby ohrožené sociální okluzí, sociální služby atd.), na základě mezinárodní spolupráce získá 

zkušenosti a know-how ze zahraničí, sestaví sborník dobré praxe (české i zahraniční příklady), zobecní 

principy a identifikuje největší překážky ohrožující dlouhodobou udržitelnost těchto iniciativ a tyto 

poznatky rozšíří mezi relevantní klíčové aktéry, především politiky a státní úředníky, s cílem prosadit 

změnu přístupu státu (krajů, obcí) k problematice, tedy prosadit výstupy projektu do praxe a politiky. 
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Cílové skupiny: 

 Ženy ohrožené nezaměstnaností 

 Nestátní neziskové organizace 

 Státní správa a samospráva 

 

Kontakt: 

Ing. Lukáš Tomko - vedoucí projektu 

tel.: 777 047 076 

e-mail: tomko@socialnipece.cz 
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Azylový dům sv. Ludmily Mokrovratech 

 
Centrum na podporu sociálně slabých rodin 

 
Adresa: Mokrovraty 139, Nový Knín 262 03 

Vedoucí: Mgr. Noemi Trojanová 

Telefon: 311 360 311, 728 365 008 

e-mail: azylovy.dumsv.ludmily@email.cz 

 

Centrum na podporu sociálně slabých rodin 

v Mokrovratech u Dobříše poskytuje nepřetržitou 

koncepční individuální pomoc lidem, kteří se ocitnou 

v krizové situaci. Jedná se o kompletní rodiny nebo 

matky s dětmi, které nemají svůj vlastní domov, ocitly 

se bez přístřeší nebo musely domov opustit pro závažné 

ohrožení života, zdraví, bezpečí nebo důstojnosti. 

V roce 2013 využilo služeb azylového bydlení 69 dospělých (25 mužů, 44 žen) a 60 dětí. Mezi ubytovanými 

byly především rodiny ze Středočeského kraje a z města Prahy. 

Hlavní činností Centra – azylového domu je komplexní řešení sociální situace rodiny, která o službu 

zažádá. V roce 2013 Azylový dům sv. Ludmily poskytoval podle zákona o sociálních službách 3 služby: 

Azylové domy, Sociálně aktivizační služby a Sociální rehabilitaci. Sociálně aktivizační služby a sociální 

rehabilitace byly poskytovány ambulantní formou. 
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Pracovníci azylového domu se snažili u uživatelů služeb o zvyšování rodičovských kompetencí 

a získávání praktických dovedností v péči o děti a v zajišťování péče o rodinu. Veškeré poskytované služby 

měly vést k opětovnému zařazení rodiny do společnosti a uplatnění se na trhu práce. 

V Centru na podporu sociálně slabých rodin mají uživatelé k dispozici šest bytů. Byty jsou plně 

vybaveny, neboť jsou připraveny k ubytování uživatelů přicházejících přímo z ulice. V domě mohou 

uživatelé využívat také společenskou místnost a zahradu. Chod domu je nepřetržitý, tj. 24 hodin denně a je 

zajišťován vedoucí AD, její zástupkyní, sociální pracovnicí a pěti asistenty denní a noční služby. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi spočívaly ve výchovných, vzdělávacích, sociálně 

terapeutických a poradenských činnostech, dále ve zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 

a uplatňováním práv a oprávněných zájmů uživatelů. Aktivizačními činnostmi se pracovníci AD snažili 

podporovat a rozvíjet schopnosti uživatelů, jejich sebevědomí a péči o děti. Psychickou podporu uživatelům 

poskytoval celý pracovní tým, odbornou pomoc a péči uživatelé dostávali od psychologa, speciálního 

pedagoga, ergoterapeuta a lektora PC. Pro děti byly v azylovém domě pravidelně organizovány kroužky: 

výtvarná dílna, čtení s knihovnicemi a muzikoterapie. Tato služba je ambulantní, je poskytována zdarma jak 

obyvatelům azylového domu, tak zájemcům z řad veřejnosti, kteří splňují cílovou skupinu tj. sociálně 

vyloučené rodiny nebo rodiny sociálním vyloučením ohrožené. 

Služba sociální rehabilitace rozšířila činnost azylového domu o poradenství především v oblasti dluhové 

problematiky, finanční gramotnosti a zaměstnanosti a o tréninkovou dílnu. Poradenství bylo poskytováno 

jednak uživatelům azylového domu a jednak nezaměstnaným a těm, kteří sháněli práci nebo se dostali do 

problémů s dluhy z řad širší veřejnosti. Pro uživatele služeb AD bylo poradenství poskytováno přímo 

v azylovém domě, uživatelé z Dobříše a okolí se mohli přicházet poradit každou středu do kanceláře MAS 

Brdy – Vltava v Dobříši.  
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Provoz Centra na podporu sociálně slabých rodin v Mokrovratech byl v roce 2013 financován 

z prostředků strukturálních fondů EU, aktivizační činnosti a sociální rehabilitace byly rovněž finančně 

podporovány z prostředků strukturálních fondů EU prostřednictvím Středočeského kraje z Individuálního 

projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“. 

Centrum spolupracovalo se státními i neziskovými organizacemi: s městskými a obecními úřady, úřady 

práce, sociálními odbory, Policií ČR, soudy, základními školami, obvodními i odbornými lékaři, s pediatry, 

s Intervenčním centrem Příbram, Magdaléna,o.p.s., SANANIM z.ú., MELA o. p. s., Rodinným centrem 

Dobříšek o.s., Městskou knihovnou Dobříš, Brdy-Vltava o.p.s., Soukromým dětským domovem SOS 92 

o.p.s. a s dalšími azylovými domy. 

Azylový dům se účastnil společenských akcí pořádaných v Dobříši a okolí. Prezentoval svoji činnost 

v Dobříši při akci Pojďme tvořit na hřiště, na jarmarku chráněných dílen v regionálním muzeu v Chotilsku 

a na vánoční výstavě v témže muzeu a v muzeu v Novém Kníně.  
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Projekty Azylového domu financované z prostředků evropského sociálního fondu: 

 

 
 

Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ – Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi 

č. CZ.1.04/3.1.00/05.00021-207 

Realizace: 12. 7. 2011 – 31. 12. 2013 

 

Přidělená dotace byla určena na pokrytí nákladů spojených se zajištěním sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi spočívají ve výchovných, vzdělávacích, sociálně 

terapeutických a poradenských činnostech, dále ve zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím 

a uplatňováním práv a oprávněných zájmů uživatelů. Služba „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ 

je služba ambulantní, je poskytována zdarma obyvatelům azylového domu, ale také zájemcům z řad 

veřejnosti, kteří splňují kritéria cílové skupiny. 
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Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ – Azylové domy – region Příbram  

č. CZ.1.04/3.1.00/05.00021-216 

Realizace: 12. 7. 2011 – 30. 11. 2013 

 

Přidělená dotace byla určena na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním poskytování sociální služby 

„Azylové domy“ podle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v regionu Příbram. 

Farní charita Starý Knín poskytovala tuto službu v Azylovém domě sv. Ludmily v Mokrovratech 

u Dobříše, jehož okamžitá kapacita byla 6 samostatných ubytovacích jednotek s celkem 27 lůžky. Cílovou 

skupinou služby byly úplné či neúplné rodiny s dětmi bez přístřeší a v hmotné nouzi. Účelem projektu bylo 

zajištění této sociální služby v takovém rozsahu a kvalitě, aby byla zaručena její odpovídající úroveň 

a dostupnost pro sociálně vyloučené nebo ohrožené osoby a aby docházelo k naplňování cílů této sociální 

služby, tj. napomoci cílové skupině zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, 

případně i jejich návrat a uplatnění na trhu práce. 
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Individuální projekt „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji“ – Sociální rehabilitace 

č. CZ.1.04/3.1.00/05.00021-1032  

Realizace: 12. 7. 2011 – 31. 12. 2013 

 

Z dotace byly financovány služby související s poskytováním sociální služby „Sociální rehabilitace“ 

podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Dotace byla určena na služby sociální rehabilitace pro dospělé obyvatele azylového domu a rovněž pro 

zájemce o práci z regionu Dobříš. Účelem služby je poskytnutí souboru služeb, které směřují k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti interním i externím uživatelům služeb azylového domu sv. 

Ludmily a klientům kontaktního místa v Dobříši. Uživatelům bylo poskytováno základní sociální 

poradenství, dále jim byla poskytnuta pomoc při sestavení životopisu, sepsání motivačního dopisu, byla jim 

poskytována pomoc při volání zaměstnavateli. Dále bylo klientům poskytováno základní dluhové 

poradenství. 
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Finanční zpráva – hospodaření v roce 2013 (kráceno z originálu) 

 

A K T I V A (v tis. Kč) 
číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

A.    Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 + 10 + 21 + 29) 1 12 646 12 391 

I.    Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (ř. 3 až 9) 2 24 7 

  Software (013) 4 24 7 

  Ocenitelná práva (014) 5 0 0 

II.   Dlouhodobý hmotný majetek celkem (ř. 11 až 20) 10 18 022 18 140 

  Pozemky (031) 11 30 30 

  Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 12 280 284 

  Stavby (021) 13 15 207 15 672 

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 14 2 392 2 154 

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

IV.  Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (ř. 30 až 40) 29 -5 400 -5 756 

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

  Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 33 -24 -7 

  Oprávky ke stavbám (081) 35 -3 315 -3 834 

  

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých 
věcí 

(082) 36 -2 061 -1 915 
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A K T I V A (v tis. Kč) 
číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k poslednímu dni 
účetního období 

B.     Krátkodobý majetek celkem     (ř. 42 + 52 + 72 + 81) 41 13 132 12 657 

I. Zásoby celkem   (ř. 43 až 51) 42 1 3 

II. Pohledávky celkem   (ř. 53 až 71) 52 4 296 5 924 

  Odběratelé (311) 53 633 1 516 

  Poskytnuté provozní zálohy     (314 mimo ř. 51) 56 272 104 

  Ostatní pohledávky (315) 57 966 276 

  Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 -13 -2 

  Ostatní daně a poplatky (345) 63 0 0 

  
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů 
územních samosprávných celků 

(348) 65 9 25 

  Jiné pohledávky (378) 69 0 0 

  Dohadné účty aktivní (388) 70 2 429 3 985 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem   (ř. 73 až 80) 72 7 700 6 647 

  Pokladna (211) 73 671 553 

  Účty v bankách (221) 75 7 029 6 094 

IV. Jiná aktiva celkem   (ř. 82 až 84) 81 1 135 83 

  Náklady příštích období (381) 82 107 75 

  Příjmy příštích období (385) 83 1 028 8 

Aktiva celkem   (ř. 1 + 41) 85 25 778 25 048 
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P A S I V A (v tis. Kč) 
číslo 

řádku 

Stav k prvnímu dni 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 

účetního období 

A.     Vlastní zdroje celkem (ř. 87 + 91) 86 21 911 22617 

I.   Jmění celkem (ř. 88 až 90) 87 21 576 22696 

  Vlastní jmění (901) 88 12 233 11 765 

  Fondy (911) 89 9 343 10 931 

II. Výsledek hospodaření celkem (ř. 92 až 94) 91 -335 -79 

  Účet výsledku hospodaření (+/-963) 92 -335 -79 

B.      Cizí zdroje celkem (ř. 96 + 98 + 106 + 130) 95 3 867 2 431 

I.   Rezervy celkem (ř. 97) 96 0 0 

II. Dlouhodobé závazky celkem (ř. 99 až 105) 98 1 099 0 

III. Krátkodobé závazky celkem (ř. 107 až 129) 106 2 547 2 292 

  Dodavatelé (321) 107 176 69 

  Přijaté zálohy (324) 109 420 9 

  Ostatní závazky (325) 110 44 31 

  Zaměstnanci (331) 111 1 029 1 159 

  
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 

zdravotního pojištění 
(336) 113 520 640 

  Ostatní přímé daně (342) 115 85 147 

  Dohadné účty pasivní (389) 128 270 111 

IV. Jiná pasiva celkem (ř. 131 až 133) 130 221 139 

  Výdaje příštích období (383) 131 108 54 

 Výnosy příštích období (384) 132 113 85 

Pasiva celkem (ř. 86 + 95) 134 25 778 25 048 
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Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 (stav k poslednímu dni účetního období) 

Název ukazatele  Číslo řádku  Hlavní činnost Celkem 

A.     Náklady (v tis. Kč) 1     

I. Spotřebované nákupy celkem (ř. 3 až 6) 2 2 320 2 320 

 Spotřeba materiálu (501) 3 1 818 1 818 

  Spotřeba energie (502) 4 401 401 

  Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 101 101 

II. Služby celkem     (ř. 8 až 11) 7 8 878 8 878 

  Opravy a udržování (511) 8 285 285 

  Cestovné (512) 9 3 203 3 203 

  Náklady na reprezentaci (513) 10 47 47 

  Ostatní služby (518) 11 5 343 5 343 

III. Osobní náklady celkem   (ř. 13 až 17) 12 21 456 21 456 

  Mzdové náklady (521) 13 16 298 16 298 

  Zákonné sociální pojištění (524) 14 5 082 5 082 

  Zákonné sociální náklady (527) 16 76 76 

IV. Daně a poplatky celkem   (ř. 19 až 21) 18 152 152 

  Daň silniční (531) 19 143 143 

  Ostatní daně a poplatky (538) 21 9 9 

V. Ostatní náklady celkem   (ř. 23 až 30) 22 267 267 

  Odpis nedobytné pohledávky (543) 25 19 19 

  Kursové ztráty (545) 27 25 25 

  Dary (546) 28 53 53 

  Jiné ostatní náklady (549) 30 168 168 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem (ř. 32 až 37) 31 143 143 

  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 32 143 143 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem    38 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem      41 0 0 

Náklady celkem (ř. 2 + 7 + 12 + 18 + 22 + 31 + 38 + 41) 43 33 216 33 216 
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Název ukazatele 
Číslo 
řádku 

Hlavní činnost Celkem 

B.     Výnosy (v tis. Kč) 44     

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 46 až 48) 45 13 075 13 075 

 Tržby za vlastní výrobky (601) 46 69 69 

  Tržby z prodeje služeb (602) 47 13 006 13 006 

II. Změny stavu vnitro organizačních zásob celkem (ř. 50 až 53) 49 0 0 

III. Aktivace celkem (ř. 55 až 58) 54 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem (ř. 60 až 66) 59 513 513 

  Úroky (644) 63 18 18 

  Zúčtování fondů (648) 65 150 150 

  Jiné ostatní výnosy (649) 66 340 340 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem (ř. 68 až 74) 67 4 4 

  Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (652) 68 4 4 

VI. Přijaté příspěvky celkem (ř. 76 až 78) 75 433 433 

  Přijaté příspěvky (dary) (682) 77 433 433 

VII. Provozní dotace celkem (ř. 80) 79 19112 19112 

  Provozní dotace (691) 80 19112 19112 

Výnosy celkem  (ř. 45 + 49 + 54 + 59 + 67 + 75 + 79) 81 33137 33137 

     

C.     Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 81 - 43) 82 -79 -79 

D.     Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 82 - 83) 84 -79 -79 
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Poděkování faráře farnosti Starý Knín 

 
V letošním roce si připomeneme dvacáté páté výročí svatořečení 

Anežky Přemyslovny. Je až s podivem, jak rychle plyne čas. Někteří z naší 

farnosti vzpomínají, jak prožívali tyto chvíle ve věčném městě - v Římě. 

To, co před pětadvaceti lety se zdálo jen jako sen, je dnes samozřejmostí. A 

tak také díky Anežce a s její inspirací vzniká množství farních charit. 

 

Jsem vděčný Pánu Bohu, že i v naší farnosti požehnaně působí farní 

charita. Působí v místech, které svatá Anežka věnovala novému řeholnímu 

společenství - Křižovníkům s červenou hvězdou. Bylo by mým velkým 

přáním, abychom při všech možných starostech a aktivitách, které se na nás 

valí, nezapomínali na ducha lásky a služby, na ducha svaté Anežky. Ona se 

v Božím království přimlouvá za nás, neklesejme na mysli! 

 

Děkuji za všechnu Vaši práci pro Boží království. Ať Vám Pán 

odplatí životem věčným. Ze srdce žehnám Vám i Vašim drahým.  

 

 

P. Josef Andrejčák, O.Cr., 

farář ŘKF Starý Knín 
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Poděkování ředitele FCH Starý Knín 
 

Vážení čtenáři výroční zprávy, 

 

pro rok 2013 s vděčností vzpomínáme na návštěvu našeho 

milovaného arcibiskupa Otce kardinála Dominika Duky u příležitosti 

oslav dvacátého výročí naší existence a vstupu do dalšího časového 

období. Po stránce obyčejného života jsme prožívali obvyklé těžkosti 

s financováním našich služeb, které se nám s pomocí rozumných lidí 

podařilo překonat. Absolvovali jsme řadu kontrol ze strany státních 

orgánů a vytrvale jsme překonávali veškeré potíže spojené s úřadováním 

a papírováním. 

 

Jsme vděčni Pánu Bohu a všem, kteří nám pomáháte, že přes 

všechny trable se nám dařilo naši pomoc rozvíjet povícero způsoby. 

Opravdu nám to dělá radost. Také v rámci projektu jsme mohli pozvat 

zahraniční přátele ze západních zemí a mohli jsme se přesvědčit, že 

existuje ještě jiný Západ, než který známe ze sdělovacích prostředků, 

Západ hodný úcty. 

 

Musím poděkovat všem svým spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří každodenně nesou břímě 

naší služby, zvláště těm v přímé péči, kteří se každodenně musí rozhodovat mezi dobrem a větším dobrem 

pro klienty. Z dobroty našich klientů čerpáme svou sílu. 
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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. Aby Evropa zůstala Evropou a člověk člověkem. 

 

 

V úctě 

RNDr. Stanislav Žák, CSc. 

ředitel FCH Starý Knín 
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Kontaktní a identifikační data 

 
Farní charita Starý Knín 

Náměstí Jiřího z Poděbrad 47 

262 03 Nový Knín 

 

Registrace sociálních služeb dne: 26. 6. 2007 

 

E-mail: fch-stary-knin@volny.cz 

Webové stránky: www.socialnipece.cz 

Tel: 318 593 381 

 

Statutární zástupce: ředitel RNDr. Stanislav Žák, CSc. 

 

IČO: 47068531 

 

Bankovní spojení: Komerční banka 17638211/0100 

 

 

 

Farní charita Starý Knín je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), 

Klubu ICN a České asociace pečovatelských služeb (ČAPS). 

mailto:fch-stary-knin@volny.cz
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Příspěvky měst a obcí FCH Starý Knín pro rok 2013 

 

    

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

Davle 50 000  Nový Knín 100 000 

Dolní Hbity 30 000  Obořiště 7 500 

Hradištko 60 000  Petrovice 122 400 

Chotilsko 120 000  Praha 6 83 700 

Kamýk nad Vltavou 24 000  Slapy nad Vltavou 20 000 

Klučenice 102 000  Stará Huť 8 000 

Krásná Hora 102 000  Středokluky 68 000 

Křečovice 5 000  Svaté Pole 8 600 

Malá Hraštice 20 000  Štěchovice DPS 135 000 

Maršovice 15 000  Újezd 13 200 

Milešov 102 000  Votice 580 000 

Nalžovice 3 000  Zaječov 110 000 

Nová Ves p. Pleší 5 500    
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Audity, kontroly 
 

30. 1. 2013 – Středočeský kraj - IP Podpora procesu edukace dětí  

(projekt č. CZ.1.07/1.2.05/04.0019) 

14. 2. 2013 – Středočeský kraj - IP Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(projekt č. CZ.1.04/3.1.00/05.00021-207) 

18. 7. 2013 – Středočeský kraj - IP Azylové domy 

     (projekt č. CZ.1.04/3.1.00/05.00021-216) 

8. 10. 2013 – Středočeský kraj - Kontrola registračních podmínek v celé organizaci 

Při kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky, hodnocení projektů bylo kladné. 

 

říjen 2013 - finanční audit – 51. projekt OP LZZ - reg.č.: CZ.1.04/5.1.01/51.00038 

- Finanční audit dopadl výborně. 

 

Zpráva nezávislého auditora o ověření hospodaření s dotacemi a jejich zaúčtování v účetnictví Farní 

charity Starý Knín za rok 2013 – V účetnictví Farní charity Starý Knín je zobrazeno reálně, úplně a věrně 

hospodaření s prostředky, které obdržela charita jako provozní dotaci z veřejných prostředků a fondů 

Evropské unie. Farní charita Starý Knín dodržuje veškeré obecně závazné právní předpisy i pravidla 

stanovená pro příjemce dotací. Veškeré operace s prostředky z dotací jsou řádně evidovány v účetnictví Farní 

charity Starý Knín v samostatných střediscích podle jednotlivých donátorů i podle konkrétních projektů resp. 

sociálních služeb, které byly těmito prostředky hrazeny. 
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Další aktivity Farní charity Starý Knín 

 

Tříkrálová sbírka  

 

 
V roce 2013 bylo v knínské farnosti vybráno a odesláno na účet Charity Česká republika celkem 

69 525 Kč. Z této částky bylo vráceno naší charitě 45 191 Kč. 

Za obdržené finanční prostředky z knínské farnosti byly zakoupeny potřeby na pomoc lidem postižených 

povodní v oblasti Nového Knína a Štěchovic. 

Ve středisku Petrovice bylo celkem vybráno 23 870 Kč. Naší charitě bylo zpět vráceno 19 884 Kč. Tyto 

finanční prostředky z tříkrálové sbírky farnosti Petrovice byly v roce 2013 zatím částečně čerpány na 

aktivizaci a rehabilitaci uživatelů služeb střediska Petrovice. 

 

 

Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

 

Farnost Částka (Kč) – 65% z vybrané sumy 

Starý Knín 45 191 

Petrovice 19 884 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podílíme se i na práci s dětmi, podporujeme činnost 

dvou chrámových sborů – novoknínského 

a dětského chrámového sboru. 
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Slavnostní setkání zaměstnanců Farní Charity Starý Knín v sokolovně v Novém Kníně dne 2. 3. 2013 

 

 

Dne 2. 3. 2013 se uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí založení Farní Charity Starý 

Knín a zároveň uctění památky svaté Anežky České. Ranní mši celebroval Dominik kardinál Duka, 

arcibiskup pražský a primas český. Byl hostem i na slavnostním obědě, který se nesl v přátelském duchu. 
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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, a 

prevence jejich sociálního vyloučení poskytováním tak kvalitních terénních služeb, aby do sociálních zařízení 

odcházelo co nejméně osob, a to jen ve chvílích, kdy je to skutečně nezbytné. 

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 

duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc druhé osoby. 

 

Zásady a principy: 

Charitní terénní pečovatelská služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů; 

jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 

služby až do jeho přirozeného konce.  

Pečovatelská služba FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 

službou na území své působnosti. 

Pečovatelky pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex pracovníka v sociálních 

službách). 
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Úkony pečovatelské služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem 

a uživatelem. 

Jedná se o pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Tato služba je poskytována pouze v pracovní dny. Pečovatelky respektují přání a potřeby uživatelů, řídí se podle 

krátkodobého rozpisu předem dohodnutých služeb. Vedou základní evidenci o docházce k uživateli a provádějí po 

dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty uživatele; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou 

vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají uživatelů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené 

klíče od domu uživatelů služeb. Pečovatelky jsou podřízeny vedoucí příslušného střediska. 

Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a uživatelé mají možnost příslušnou částku za poskytnuté služby 

hradit hotově nebo prostřednictvím účtu podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 

 

 

 

Osobní asistence - identifikační číslo služby: 6798291 

 

Posláním osobní asistence je poskytovat intenzivní pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením, 

kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují. 

Cílem této služby je zabezpečení sociálních, zdravotních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny, a 

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. 
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Zásady a principy: 

Charitní terénní osobní asistence FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů, 

jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 

služby až do jeho přirozeného konce.  

Osobní asistence FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 

službou na území své působnosti. 

Osobní asistentky pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex pracovníka v sociálních 

službách). 

Úkony osobní asistence vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy s uživatelem. 

Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo pomoc při uplatňování oprávněných 

práv a zájmů. 

Tato služba je poskytována časově neomezeně. Osobní asistentky se řídí přáními a potřebami uživatelů, vedou základní 

evidenci o docházce k uživateli a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do Osobní karty uživatele; dbají 

na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se týkají uživatelů nebo 

spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče od domu uživatelů. Asistentky jsou podřízeny vedoucí příslušného 

střediska. 

Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a uživatelé mají možnost příslušnou částku za poskytnuté služby 

hradit hotově nebo prostřednictvím účtu podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 
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Odlehčovací služby - identifikační číslo služby: 2566481 

 

Posláním odlehčovací služby je poskytovat intenzivní pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním 

postižením, kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti v péči o svou osobu tuto pomoc potřebují a kteří jinak 

využívají pomoc domácích pečovatelů. 

Cílem této služby je kvalitně zastoupit rodinné pečovatele v péči o seniory nebo osoby s postižením, když oni sami 

potřebují odpočinek nebo vyřizují vlastní důležité záležitosti. 

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, chronického či 

duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, mají velmi sníženou soběstačnost a potřebují intenzivní pomoc 

druhé osoby. 

 

Zásady a principy: 

Charitní terénní odlehčovací služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých uživatelů, 

jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od počátku 

služby až do jeho přirozeného konce.  

Odlehčovací služba FCH Starý Knín je poskytována v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí a s duchovní 

službou na území své působnosti. 

Pracovnice pro odlehčovací služby pomáhají uživatelům na základě zásad charitní sociální práce (Etický kodex 

pracovníka v sociálních službách). 

Úkony této služby vycházejí z vyhlášky a provádějí se na základě písemné smlouvy s rodinným ošetřovatelem 

(případně samotným uživatelem). 

Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, při zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím nebo pomoc při uplatňování oprávněných 

práv a zájmů. 
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Tato služba je poskytována bez časového omezení. Pracovnice odlehčovací služby se řídí přáními a potřebami 

uživatelů, vedou základní evidenci o docházce k uživateli a provádějí po dohodě s klíčovým pracovníkem zápisy do 

Osobní karty uživatele; dbají na bezpečnostní a hygienické předpisy; jsou vázány mlčenlivostí o všech skutečnostech, 

které se týkají uživatelů nebo spolupracovníků; zodpovídají za svěřené klíče od domu uživatelů. Tyto pracovnice jsou 

podřízeny vedoucí příslušného střediska. 

Tato služba je zpoplatněna podle platné vyhlášky a rodinní pečovatelé (uživatelé služby) mají možnost příslušnou 

částku za poskytnuté služby hradit hotově nebo prostřednictvím účtu podle přesného vyúčtování za předchozí měsíc. 

 

 

 

Sociálně - aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením- identifikační číslo služby: 8208174 

 

Posláním sociálně aktivizační služby Farní charity Starý Knín je aktivizovat členy cílové skupiny formou nejrůznějších 

terapií, poskytnutím podnětů k zájmu o společenské i kulturní dění a poskytnutím duchovní podpory pro účinné 

zabránění sociálnímu vyloučení a předčasným odchodům do sociálních ústavů. 

Cílem této služby je zabezpečení především sociálních, kulturních a duchovních potřeb členů cílové skupiny jako 

prevence jejich sociálního vyloučení. 

Cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu vysokého důchodového věku, osoby trpící 

osamoceností, chronickým či duševním onemocněním nebo zdravotním postižením, také osoby, které mají sníženou 

soběstačnost a potřebují pomoc druhých. 

 

Zásady a principy: 

Charitní terénní sociálně aktivizační služba FCH Starý Knín je poskytována na principu individuality jednotlivých 

uživatelů, jedná se o služby odborné, cílené, komplexní, pružné a bezpečné. Respektují důstojnost a práva člověka od 

počátku služby až do jeho přirozeného konce.  
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Aktivizační služba zabezpečuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti 

a pomoc při uplatňování práv a zájmů, případně obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Tyto úkony vykonávají 

většinou vedoucí jednotlivých středisek nebo jimi pověřené pracovnice v pracovní dny. 

Aktivizační služba je poskytována zdarma. 

 

 

 

Azylový dům - identifikační číslo služby: 9453230 

 

Posláním azylového domu svaté Ludmily je poskytovat zázemí úplným i neúplným rodinám, které se ocitly 

v neřešitelných sociálních obtížích. 

Cílem je poskytnout ubytování lidem bez přístřeší na dobu maximálně šesti měsíců, pomoc při zajištění stravy; 

vytvoření klidného zázemí, morální a duchovní útěchy; motivace ke společné práci s dětmi. 

Cílová skupina: 

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

v hmotné nouzi 

 oběti domácího násilí - rodič s nezaopatřeným dítětem, včetně těhotných žen 

 lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou 

 osoby bez přístřeší 

 osoby v krizi 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

 rodiny s dítětem / dětmi 
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Rozšíření cílové skupiny: 

 oběti obchodu s lidmi  

 osoby komerčně zneužívané 

Během pobytu je uživatelům služby a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového bydlení, při 

jednání na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti. 

Od uživatelů je vyžadováno dodržování provozních a ubytovacích řádů v jejich vlastním zájmu i v zájmu jejich 

spolubydlících. Dům je organizován do 6 bytových jednotek, jejichž obyvatelé pak společně používají prádelnu, 

společenskou místnost, kočárkárnu a zahradu kolem domu. Pro kvalitní práci personálu je zde vybudována také 

kancelář, kuchyňka, sklady a kotelna. 

Maximální kapacita je 27 uživatelů včetně dětí.  

Provoz azylového domu je zajištěn 24 hodin denně; podílejí se na něm: vedoucí domu, její asistentka, sociální 

pracovnice a pět pracovníků jako asistenti denních a nočních služeb. 

Uživatelé platí za azylové bydlení částky stanovené zákonem, podle sazebníku, se kterým jsou předem seznamováni při 

osobním pohovoru a při jednání o poskytnutí služby. 

 

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - identifikační číslo služby: 7727959 

 

Posláním těchto služeb je profesionální podpora klientů při jejich reintegraci do společnosti. 

Cílem je aktivní podpora dospělých uživatelů k většímu sebevědomí, vyhranění schopností, orientaci na trhu práce, 

k účinné komunikaci s úřady, prioritou je podpora při řádné výchově jejich dětí. 

Cílovou skupinou pro tuto službu jsou: 

 úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, včetně těhotných žen od 7. měsíce těhotenství, v hmotné nouzi 
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 oběti domácího násilí 

 lidé bezprostředně postižení živelnou katastrofou 

 osoby bez přístřeší 

 osoby v krizi 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 

 rodiny s dítětem / dětmi 

Rozšíření cílové skupiny: 

 oběti obchodu s lidmi  

 osoby komerčně zneužívané 

Tato služba se poskytuje bezplatně. 

Během pobytu v AD je uživatelům služby a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového 

bydlení, při jednání na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti. 

Aktivizační služby jsou poskytovány na principu charitních zásad pomoci bližním v sociální nouzi. K aktivizaci 

dospělých uživatelů se používají nejrůznější programy: pracovní terapie, počítačové kurzy, školení a semináře. Tyto 

služby přímo poskytují nejen školení kmenoví pracovníci azylového domu, ale zejména specialisté, např. psycholog, 

speciální pedagog. Uživatelé si podle svých potřeb a schopností vybírají z nabízených možností a k  provádění této 

aktivizace se zavazují podpisem ve smlouvě a v souhlasu s dodržováním ubytovacího řádu. 
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