
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 
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Charita Starý Knín 
„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných 

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

dovoluji si napsat několik slov na úvod naší výroční zprávy. Opět bilancujeme uplynulý rok 
v pořadí již dvacátý šestý. Ze skromných začátků v devadesátých letech jsme značně povyrostli a 
také významně rozšířili portfolio našich služeb. Nyní poskytujeme domácí zdravotní péči, seniorské 
služby v domácnostech v jihozápadní části Středočeského kraje a v Praze a také prorodinné služby 
počítaje v to i azylový dům a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Kromě toho připravujeme 
stacionář pro děti a mládež s autismem a podobnými poruchami a také provozujeme šicí dílnu a 
půjčovnu rehabilitačních pomůcek. 

Vycházíme z přesvědčení, že člověk je korunou stvoření, obrazem Božím a manželství muže 
a ženy je obrazem Boží lásky. To platí o člověku v každém stadiu života od početí až po přirozenou 
smrt a k jako takovému se snažíme k němu chovat a v případě potřeby o něj pečovat. 

Děkujeme našim klientům a jejich rodinám za trpělivost s námi a děkujeme, že nám mnohdy 
poskytují sílu pro naši práci. Děkujeme našim církevním představeným, že nás podporují a spoléhají 
na naši samostatnost. Děkujeme všem odpovědným činitelům státní správy a krajských a obecních 
samospráv. Také musíme poděkovat všem daňovým poplatníkům, neboť z jejich prostředků je naše 
práce hrazena. 

Děkujeme všem, kteří nám nějak přispěli ať už finančně nebo třeba dobrým slovem a 
úsměvem. Děkujeme všem, kteří kolem sebe šíří lásku a dobro. To je to, co je potřeba, aby se dalo 
žít. Naši klienti to potřebují dvojnásob. Prosím o úsměv pro ně. 

Nakonec ještě musím poděkovat svým spolupracovníkům, že jsou mimořádně dobří. Jsem za to 
velmi vděčen. Bez jejich dobroty bych nemohl svou funkci vykonávat. 

Ještě jednou prosím o úsměv pro všechny kolem a zvláště pro naše klienty, kteří jsou přece 
jenom oslabeni. 

 
dr. Stanislav Žák, CSc., ředitel Charity Starý Knín 
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Střediska seniorských služeb 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Azylový dům 
 



 

 

 
 
Domácí zdravotní péče 
 
Domácí zdravotní péče zahrnuje 2 střediska: středisko Nový Knín kde pracuje 5 zdravotních sester 
a středisko Votice, ve kterém pracuje také 5 zdravotních sester. Celkem jsme za rok 2018 ošetřovali 
320 pacientů. 
V roce 2018 využilo půjčovnu kompenzačních pomůcek 62 klientů. 
 
 
Terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: 
Střediska: Nový Knín, Svaté Pole, Petrovice, Kamýk nad Vltavou, Hořovice, 
Neveklov, Votice, Bratronice, Štěchovice, Velké Popovice, Praha 6 
 
Pečovatelská služba 
Posláním této služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením 
(péče o domácnost, stravování, nákupy, hygiena). V roce 2018 jsme pečovali u 637 klientů. 
 
Osobní asistence 
Posláním osobní asistence je pomoc občanům, kteří z důvodu vyššího stupně nesoběstačnosti 
potřebují u sebe doma intenzivní pomoc. V roce 2018 jsme pomohli 166 klientům. 
 
Odlehčovací služba 
Posláním odlehčovacích služeb je poskytovat pomoc občanům – domácím pečovatelům – v péči 
o jejich blízké v domácím prostředí. V roce 2018 jsme pomohli 34 klientům. 
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
Posláním je bezplatná pomoc v krizové situaci, aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením 
formou nejrůznějších terapií, poskytnutím podnětů k zájmu o společenské a kulturní dění, zajištěním 
duchovních služeb. V roce 2018 jsme takto aktivizovali 149 klientů. 
 
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
 
Posláním služby je návrat klientů do plnohodnotného života, do společnosti a do pracovního procesu. 
Velký důraz klademe na podporu rodičů při řádné výchově dětí. Naše služby poskytují zázemí, 
podporují samostatnost, s každým se pracuje individuálně. 
Nabízíme pomoc psychoterapeuta, speciálního pedagoga, organizujeme výtvarné dílny pro děti 
i dospělé, divadla a výlety pro děti.  
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány ambulantní i terénní formou klientům Novoknínska, 
Dobříšska, Sedlčanska a Voticka. 
V roce 2018 jsme pomohli 69 rodinám. 
V Domě nad vodou, na adrese Pražská 271, Dobříš, poskytujeme ambulantní formu služby, 
provozujeme zde dílnu RUKAMA NOHAMA a krámek. Probíhá zde realizace projektu „Farní 
charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2018“ – MPSV Rodina, je vydávána potravinová 
pomoc FEAD, a ve spolupráci s úřadem práce zde probíhá veřejná služba. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Azylový dům sv. Ludmily Mokrovraty 
Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytovat dočasné ubytování rodinám, které ztratily svůj 
vlastní domov. Klienty se mohou na 3 – 4 měsíce stát úplné i neúplné rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, bez přístřeší a v hmotné nouzi. Azylový dům poskytl v roce 2018 ubytování a další sociální 
pomoc celkem 54 klientům. 
 
 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice 
 
Zařízení pro děti a mládež ve věku 11 – 18 let navštěvovalo během roku 2018 pravidelně 25 klientů, 
tedy dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením. Snažíme se být našim dětem prospěšní 
v rámci rozvoje gramotnosti, podporovat je v jejich vzdělávání, nabízet takové mimoškolní aktivity 
a programy, které jejich rodiče nemohou zaplatit jinde; pomáháme zmírňovat nebezpečí, která 
vyplývají z obtížných životních situací; podporujeme jejich zdravý osobnostní rozvoj a doprovázíme 
v prožívání výchovných krizí; směřujeme je k přijetí morálních a etických hodnot v souladu s naší 
historicky podloženou kulturou. Jednou měsíčně proběhly aktivity spojené s pracovní terapií, každý 
týden probíhaly výtvarné, vzdělávací a kulturní aktivity, bylo zorganizováno 5 přednášek na téma 
prevence. 
 
 
Projekty:  
 
 
Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi - OPZ 
Realizace: 1.7.2016 - 30.6.2018 
Dotace: 4 064 384 Kč 
Reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000580 
Cílem projektu bylo dlouhodobě poskytovat služby rodinám s dětmi na 1. stupni ZŠ v době před a po 
skončení vyučování. Provozovány byly 4 dětské kluby v Dobříši, Hořovicích, Příbrami a Kamýku 
nad Vltavou s celotýdenním provozem. Dále jsme pořádali několik letních příměstských táborů na 
všech místech realizace projektu. Projekt byl v roce 2018 úspěšně dokončen. 
 
Farní charita Starý Knín pomáhá rodičům s malými dětmi uspět na trhu práce - OPZ 
Realizace: 1.4.2017 - 31.3.2019 
Dotace: 4 850 635 Kč 
Reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003512 
Cílem projektu je poskytnout osobám z CS v oblasti Sedlčanska a Voticka komplexní podporu 
směřující k dlouhodobému uplatnění na trhu práce. V rámci projektu je poskytována úvodní 
diagnostika účastníků, individuální poradenství, motivační aktivity, zvyšování kompetencí pro 
uplatnění na trhu práce, prohloubení či rozšíření kvalifikace, pomoc s hledáním práce a podpora 
pracovního uplatnění formou mzdových příspěvků. Cílovou skupinou jsou ženy s dětmi do 15-let, 
především ženy po mateřské dovolené.  
V roce 2018 bylo do projektu zapojeno 13 nových účastnic. 8 klientek obdrželo osvědčení nebo 
certifikát a 7 osob našlo zaměstnání s využitím mzdových příspěvků. Projekt úspěšně pokračuje. 
 
Strategický rozvoj a zvyšování kvality terénních sociálních služeb - OPZ 
Realizace: 1.5.2018 - 30.4.2020 
Dotace: 1 524 806 Kč 
Reg.č.: CZ.03.2.36/0.0/0.0/17_071/0007734 



 

 

Cílem projektu je uskutečnit komplex kroků vedoucích v průběhu dvou let realizace projektu ke 
zvýšení kvality seniorských služeb a vypracování plánu jejich rozvoje. 
 
 
Strategický rozvoj a zvyšování kvality služeb NZDM - OPZ 
Realizace: 1.6.2018 - 30.5.2020 
Dotace: 2 373 000 Kč 
Reg.č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007684 
Cílem projektu je zvýšit v průběhu 2 let jeho realizace kvalitu služby v NZDM Hořovice jak 
v metodice, tak absolvovanými akreditovanými kurzy pracovníků služby. 
 
Vytvoření zázemí a zlepšení podmínek pro poskytování sociálních služeb Farní charity Starý Knín – 
dům Mokrovraty - IROP 
Realizace: 13.6.2016 – 30.9.2019 
Dotace: 10 216 782 Kč 
Reg.č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002291 
V roce 2018 získala Charita Starý Knín dotaci, díky které mohla v průběhu roku zakoupit dům se 
zahradou v bezprostřední blízkosti našeho Azylového domu sv. Ludmily v Mokrovratech. Objekt 
bude po nezbytných stavebních úpravách uvnitř i v okolí (obnova plotu, výstavba garáže) a pořízení 
vybavení sloužit jako zázemí pro činnost s klienty 3 sociálních služeb - Azylový dům, Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením. V roce 2019 budou ještě v rámci projektu pořízeny 2 běžné osobní 
automobily a 1 automobil pro 9 osob. 
 
Dětské skupiny – OPZ 
V průběhu roku 2018 byly úspěšně dokončeny 3 projekty umožňující provoz dětských skupin 
v Novém Kníně, Dobříši a Sedlčanech (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000924, 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000920 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000925). Plynule jsme navázali 
novými projekty v Novém Kníně a Sedlčanech (reg.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008790 a 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008829). Provoz DS v Dobříši nebyl prodloužen. V dětských skupinách 
jsme v průběhu roku 2018 pečovali o děti z celkem 80 rodin a rodiče tak díky naší podpoře mohli 
docházet do zaměstnání, studovat nebo si hledat práci. 
 
Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2018 MPSV Rodina 
Realizace: 1.1.2018 - 31.12.2018 
Dotace: 742 250 Kč 
Cílem projektu bylo posílení rodičovských kompetencí a rodinných vztahů za účelem prevence 
vzniku krizových situací, předcházení ohrožení rodiny a pomoc rodině s řešením obtížných situací. 
Projekt se zaměřoval na základní sociální a odborná poradenství: právní, speciální pedagogika 
a psychoterapie. Projekt dále nabídl interaktivní semináře, tréninkové aktivity a kurzy pro rodiče 
s dětmi. Základním tématem seminářů byla výchova dětí. Konaly se také speciální aktivity pro 
rodiny pečující o své zdravotně postižené děti. Cílovou skupinou projektu byly rodiny nacházející se 
ve složité životní situaci. 
 
Nadační fond Avast „Projekt Dej mi šanci“ 
Realizace: 1.1.2018 - 30.6.2019 
Dotace: 608 870 Kč 
Cílem projektu je zachovat a rozšířit nabídku pomoci pro rodiny pečujících o děti se zdravotním 
postižením, zajištění podmínek pro činnost svépomocné skupiny rodičů a celkové zlepšení situace 
rodin pečujících o děti se ZP. 
 
Finanční prostředky získané ze Sociálního fondu MAS Brdy Vltava ve výši 142 243 Kč jsme využili 
jako spoluúčast k dotacím na podporu rodin s dětmi. 



 

 

 
Projekt: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774“ financuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a služby azylového domu. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Zdroje financování v roce 2018 Částka 
Kraj Středočeský 25 923 700,- 
Kraj Praha 3 778 000,- 
Praha Grant 304 000,- 
Humanitární fond 1 000 000,- 
Obce 2 305 000,- 
Městské části Praha 1 a Praha 6 240 000,- 
MPSV Rodina 742 250,- 
Sociální fond MAS Brdy Vltava 142 243,- 
Avast 608 870,- 
OPZ 9 050 444,- 
IROP 6 966 677,- 
Tržby od uživatelů 7 862 581,- 
Tříkrálová sbírka 135 021,- 
Zdravotní pojišťovny 3 032 804,- 

Dary  
Fyzické osoby 40 305,- 
Právnické osoby 345 900,- 
 
 
 
 
27.5.2019 byl ukončen audit účetní uzávěrky FCH Starý Knín za rok 2018. Auditní výrok: 
Vedení účetnictví organizace a účetní závěrka za rok 2018 je v souladu s českými účetními předpisy. 
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