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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
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)



Představujeme se

Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, nemocným a jinak
potřebným  lidem.  Ve  své  činnosti  se  soustřeďujeme  především  na  poskytování  terénních  domácích
zdravotních a sociálních služeb. Farní charita Starý Knín vznikla 1. března 1993 a je zařazena do rámce
celorepublikové sítě farních, oblastních a diecézních charit jako organizace s vlastní právní subjektivitou. 

Poslání organizace – Farní charita Starý Knín

Hlavním  smyslem  naší  činnosti  je  pomáhat  potřebným  lidem,  především  občanům  starým,
nemocným a tělesně postiženým. Tyto lidi povzbuzujeme v jejich obtížích, snažíme se udržovat jejich
vztahy  s okolním světem a  podporovat  je  konkrétní  péčí  i  duchovně  a  psychicky.  Snažíme  se  také
podporovat mnohdy nelehkou péči jejich rodin o ně. Chceme jim pomoci, aby žili co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí, ve svém domově bez obav z budoucnosti. Pomáháme našim klientům v aktivním
vztahu k životu. Posláním charity je naplňovat službu křesťanské lásky k bližnímu, ke všem lidem bez
rozdílu. 



Působení

V roce 2006 působila Farní charita Starý Knín v  Novém Kníně,  v Chotilsku, ve Štěchovicích, v
Davli, v Kamýku nad Vltavou, v Hořovicích, v Petrovicích na Sedlčansku a v jejich širokém okolí. Dále
začala Farní charita Starý Knín v tomto roce s poskytováním terénních sociálních služeb také v okolí
Bratronic  a   Neveklova.  Mezi  poskytované  sociální  služby  patří:  sociální  poradenství,  pečovatelská
služba, osobní asistence,  odlehčovací  služby,  aktivizační služby pro seniory,  azylový dům a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Kontakt

Farní charita Starý Knín
Náměstí Jiřího z Poděbrad 47
262 03  Nový Knín
E-mail : fch-stary-knin  @  volny.cz  
Webové stránky: charita.novyknin.net
Tel. : 318 593 381

Statutární zástupce : ředitel dr. Stanislav Žák, CSc.

IČO : 47068531
Bankovní spojení : Komerční banka 17638211/0100  



Sociální poradenství

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
- zdravotně postižení 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

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:
- senioři
- zdravotně postižení nad 18 let věku
- rodiny s více dětmi 

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

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
- zdravotně postižení 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.
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 

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
- zdravotně postižení 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.



Aktivizační služby pro seniory

 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
- zdravotně postižení 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

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

Během pobytu je klientům a jejich rodinám poskytnuto poradenství a pomoc při hledání nového bydlení,
při jednání na úřadech, při vyřizování sociálních dávek; podpora posílení soběstačnosti.
Od klientů je vyžadováno dodržování provozních a ubytovacích řádů v jejich vlastním zájmu i v zájmu
jejich  spolubydlících.  Dům  je  organizován  do  6  bytových  jednotek,  jejichž  obyvatelé  pak  společně
používají  prádelnu,  společenskou  místnost,  kočárkárnu  a  zahradu  kolem  domu.  Pro  kvalitní  práci
personálu je  zde vybudována také kancelář, kuchyňka, sklady a kotelna.
Maximální kapacita je 27 klientů včetně dětí. 
Provoz azylového domu je zajištěn 24 hodin denně; podílejí se na něm: vedoucí domu, její asistentka a
čtyři pracovníci jako asistenti denních a nočních služeb.
Klienti  platí  za  azylové  bydlení  částky stanovené zákonem,  podle  sazebníku se  kterým jsou předem
seznamováni při osobním pohovoru a při jednání o poskytnutí služby.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

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

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.



Organizační struktura Farní charity

1.1.Ředitel FCH -  dr. Stanislav Žák, CSc.
1.2.Sociální odbor – Stanislava Krejčíková
1.2.1.Středisko vzdělávání – Ing. Miroslava Šašmová      
1.2.2.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

- SChSS Neveklov – Přemysl Petrák
- Azylový dům v Mokrovratech – Karolína Svobodová

1.2.3.Odbor supervize – Mgr. Jana Šafránková
1.3. Zdravotní odbor - 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
                 



                                                                 
Středisko charitní ošetřovatelské služby (CHOS)

Nedílnou součástí FCH je charitní ošetřovatelská služba v rodinách nebo-li domácí péče. Naše sestry
pracují  již čtrnáctý 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  70,  počet  návštěv u
klientů za rok bylo 4 505.

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.



Oblastní centrum charitních sociálních služeb v Novém Kníně (OCChSS)

V  roce 2006 pod oblastní  centrum charitních sociálních služeb patřilo 8 středisek,  a to středisko
v Bratronicích,  Davli,  Hořovicích,  Kamýku nad Vltavou,  Novém Kníně,  Petrovicích,   Štěchovicích a
nově vzniklé středisko v Neveklově. 

Souběžně  s prací  všech  středisek  nadále  rozvíjela  svou  činnost  půjčovna  rehabilitačních  a
kompenzačních pomůcek pro seniory.

Pracovnice  pečovatelské  služby 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  jsme  v  telefonickém  kontaktu  pro  případ  nenadálé  zdravotní
události. V případě těžšího zdravotního stavu poskytujeme osobní asistenci, kdy osobní asistentka zůstává
u klienta pravidelně několik hodin denně. 

Ke konci roku 2006 mělo Oblastní centrum charitních  sociálních  služeb 82 zaměstnanců, přičemž se
často jednalo o částečné pracovní úvazky a ve své péči mělo 325 klientů. 



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Novém Kníně

Středisko Nový Knín mělo ke konci r. 2006 ve své péči  67 klientů, o které se staralo 19 pečovatelek
a  osobních  asistentek,  včetně  jedné  vedoucí,  která  jedná  se  zájemci  o  sociální  služby,  s lékaři  a
s duchovními. 

   



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) ve Štěchovicích

Středisko Štěchovice mělo ke konci r. 2006 ve své péči  63 klientů, o které se staralo 12 pečovatelek
a osobních asistentek, včetně jedné vedoucí. Středisko Štěchovice zaznamenalo velký rozvoj a 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.



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Davli

Středisko Davle mělo ke konci r. 2006 ve své péči  43 klientů, o které se staraly 3 pečovatelky a
osobní asistentky, včetně jedné vedoucí. 

 Od 1. 1. 2006 Farní charita Starý Knín převzala středisko bývalé krajské pečovatelské služby v Davli
a  dále  rozvíjí  jeho  činnost.  Patří  k němu  okolní  obce:  Sloup,  Hvozdnice,  Bojanovice,  Bratřínov,
Senešnice, Velká Lečice, Malá Lečice. 



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Kamýku nad Vltavou

Ke konci r. 2006 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. 

   
 



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Hořovicích

Středisko Hořovice mělo ke konci r. 2006  ve své péči 43 klientů, o které se staralo 8 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. Začínáme  pečovat také v okolních obcích, např. v Komárově.

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. 



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Bratronicích
Ve středisku Bratronice nabízíme sociální služby od května 2006. Středisko ke konci roku 2006 mělo

ve  své  péči  24  klientů,  o  které  se  staralo  6  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.

             



Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Neveklově

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 zvykají. U většiny klientů se jedná o pečovatelské služby, zejména pak o
donášku obědů.

     Středisko Neveklov mělo ke konci r. 2006  ve své péči 11 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. 



  Středisko charitních sociálních služeb (SChSS) v Petrovicích

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  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.

   
   Na Sedlčansku, které je součástí Střediska Petrovice, se k 
1. 1. 2007 poskytuje osobní asistence a pečovatelské služby u
devíti  klientů.  Všichni  tito  klienti  využívají  pomoc  sedmi
pečovatelek ve svém domácím prostředí.
   Středisko Petrovice  má v péči 22 klientů o které se stará 9
pečovatelek a asistentek.
      Velký dík patří Obecnímu zastupitelstvu Petrovice, které
vznik  střediska  podpořilo,  současnému  starostovi  Petrovi
Štěpánkovi,  který  podal  pomocnou  ruku  při  zabezpečení
technického  zázemí  a  MUDr.  Zorce  Čelikovské  a  MUDr.
Haně Bechyňové za podporu služeb Farní charity.



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.



Podílíme se i na práci s dětmi, podporujeme činnost dvou chrámových sborů – Dětského chrámového
sboru a Smíšeného chrámového sboru. 

      
                                                         



Tříkrálová sbírka v roce 2006

Celkový výnos tříkrálové sbírky roku 2006 v našich
farnostech  činil  61 000,-  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  38 650,-  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. 



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 roku 2006 byl zpracován audit, který byl bez výhrad.



Finanční zpráva – hospodaření v roce 2006



Přispěvatel částka
Obec Chotilsko 120 000 
Město Nový Knín 230 000
Obec Štěchovice 260 000
Obec Kamýk nad Vltavou 18 000
Obec Solenice 102 000
Obec Krásná Hora 102 000
Obec Petrovice 50 400
Obec Zaječov 132 000
Obec Davle 468 000
Tříkrálová sbírka 63 514
Příjmy od klientů 1 767 021
Dary 118 738
Krajský úřad 2 300 000
VZP 463 838
Půjčovna rehab. a komp. pomůcek 10 030
EQUAL Akce 2,3 12 335 023
Vzdělávání - OPRLZ 706 571
Pracovní příležitosti - OPRLZ 309 069 

Výdaje částka
Mzdové prostředky 13 057 243
PHM 79 913
Cestovné 2 678 861
Nájmy 311 660
Nákup kancelářské techniky 796 079
Služby 1 570 835
Provozní a režijní náklady 388 058
Školení, vzdělávání 337 778
Energie 141 831
Ostatní – opravy, daně, pojištění 193 946

Celkové příjmy 19 556 204 Celkové výdaje 19 556 204



Kontakty na vedoucí pracovníky:

Ing. Jitka Šafářová  - ekonom - 728 898 074
Ing. Jana Salcmanová – admin. prac. - 775 645 402
Marie Bouchalová  - vrchní zdravotní sestra střediska CHOS - 602 668 236
Stanislava Krejčíková  - vedoucí OCChSS – 724 236 152
Ing. Jana Picková – zástupce vedoucí OCChSS - 737 952 991
Ing. Miroslava Šašmová – vedoucí vzdělávání - 774 342 590
Vladimíra Řídká  - vedoucí SChSS v Novém Kníně - 604 231 804
Mgr. Marie Pilíková  - vedoucí SChSS v Kamýku nad Vltavou - 607 862 263
Katarína Nožinová – vedoucí SChSS ve Štěchovicích a Davli -  606 552 051
Jana Konrádová – vedoucí SChSS v Hořovicích - 724 218 470
Zdeňka Hejhalová – vedoucí střediska v Petrovicích – 777 601 769
Bc. Simona Samková – vedoucí střediska v Bratronicích – 737 657 156
Přemysl Petrák – vedoucí střediska v Neveklově – 737 071 699
Karolína Svobodová – vedoucí azylového domu v Mokrovratech – 311 360 311
Mgr. Jana Šafránková – supervizor – 774 282 804



Probíhající  a připravované projekty
Centrum na podporu sociálně slabých rodin
Obsahem akce  je  po  rekonstrukci  a  dostavbě  objektu  sociální  integrace  v Mokrovratech  „Centra  na
podporu sociálně slabých rodin“ zahájit a rozvinout sociální služby tohoto zařízení. Zařízení  má formu
azylového domu, který poskytuje termínované ubytování, sociální poradenství, služby osobní asistence a
aktivizační služby a služby sociální intervence rodinám (oba rodiče s dětmi), matkám s dětmi, které se
ocitly dočasně bez přístřeší. Projekt počítá i s pomocí obětem domácího násilí a lidem hůře pohyblivým
z důvodů  zdravotního  postižení.Tento  projekt  se  zaměřuje  na  kvalitní  poskytování  služeb  azylového
bydlení a s ním souvisejících doprovodných služeb – zavedení 24 hodinového režimu služeb + osobní
asistence, dovybavení prostor projektu technikou a nábytkem.



Aktivizační programy centra na podporu sociálně slabých rodin – Mokrovraty u Dobříše

Projekt reaguje na potřebu zlepšení sítě sociálních služeb krizové intervence ve venkovských oblastech
Středočeského kraje a konkrétní nedostatek právě azylové péče v oblasti.

   

Aktivizační a poradenské aktivity, které jsou konkrétně
reflektovány  v tomto  projektu  navazují  na  standardy
kvality  sociálních  služeb  (MPSV 2002)  a  na  potřebu
klientů  azylové  péče  mít  takovou  profesionální
podporu,  aby  byli  schopni  se  opět  reintegrovat  do
společnosti – najít si  přiměřené zaměstnání a bydlení.

K tomu  jim  azyl  poskytuje  nejen  ubytovací  a  časový  prostor  (v tomto
případě  6 měsíců,  nejvýše jeden rok),  ale v souladu se standardy služeb i
různé vzdělávací semináře a akce, které by měli dospělé klienty zařízení vést



k většímu sebevědomí, vyhranění schopností, orientaci na trhu práce, k účinné komunikaci s bytovými
odbory apod.
 Projekt by měl mít rovněž kladný vliv na plnění rodičovské role klientů, v případě dospívajících dětí (15-
18 let) bychom rovněž rádi ovlivnili pozitivně jejich orientaci ve vztahu k budoucímu povolání a vstup do
samostatného života.

 Program Iniciativy Společenství  EQUAL,  je  spolufinancován evropským sociálním fondem EU a
státním rozpočtem České republiky
Projekty Iniciativy Společenství EQUAL jsou realizovány na celém území Evropské unie (EU). Hlavním
cílem  je  prosazování inovativních nástrojů  řešení stávajících problematických oblastí  souvisejících s
nerovnostmi na trhu práce. 



Název  projektu  FCH  je  „Rozvoj  sociálních  služeb  a
reintegrace  žen  do  trhu  práce  v  malých  sídlech
venkovských oblastí“ a cílem projektu je prokázat, že ve
venkovských  oblastech  je  velké  pole  potenciálních
pracovních  míst,  cca  několik  tisíc,  které  by  se  široce
otevřelo  zaváděním  terénních sociálních služeb.  



Akce  1  projektu  byla  zahájena  v  prosinci  roku  2004  a  jejím úkolem bylo  zformování  rozvojových
partnerství a příprava podmínek pro zahájení pilotního ověřování. Akce 1 byla ukončena v srpnu roku
2005 a hned na ni navázala  Akce 2,  jejíž náplní je vlastní pilotní ověřování základní myšlenky projektu a

Akce  3,  která  se  zaměřuje  na  ovlivňování  veřejných
osobností na všech úrovních, informování široké veřejnosti
o cílech a průběhu projektu a zabezpečení mezinárodních
kontaktů.  V této  oblasti  s námi  spolupracují   partneři
z Francie,  Řecka,  Itálie,  a  ze  Slovenska.  V rámci  České
republiky  spolupracujeme  s Arcidiecézní  charitou,
s Klubem Mladých Evropanů a Srdcem Čech.

Do konce roku 2006 se v rámci pilotního ověřování zvýšil
počet  klientů  středisek   2,5krát  a  nově  bylo  na  pozice

pečovatelek/asistentek  (převážně  na  částečné  pracovní
úvazky)  zaměstnáno  26  žen  a  tento  počet  se  neustále
zvyšuje. 

  



         

Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v oblasti malých sídel Středního Povltaví,
severního Příbramska, Hořovic – FCH Starý Knín
Farní charita Starý Knín provozuje pečovatelskou službu a osobní asistenci v původních střediscích v
Novém Kníně, Štěchovicích a Kamýku nad Vltavou a dále v nových střediscích v Hořovicích, Petrovicích
a Bratronicích, která se podařilo během roku založit a úspěšně se rozvíjejí. Od 1. 1. 2006 jsme převzali
klienty po bývalé krajské pečovatelské službě  v Davli  a části  Štěchovic,  i  zde došlo během roku ke
značnému  nárůstu  počtu  klientů.  Jednotlivě  jsme  pečovali  i  o  klienty  v  okolí  Mníšku  pod  Brdy  a
Obecnice.  Dále  provozujeme  sociální  služby nejen  v  domě  s  pečovatelskou  službou v  Kamýku  nad
Vltavou, Solenicích a Krásné Hoře, ale i v Davli, Štěchovicích a Petrovicích. 

Pečovatelská služba v DPS – Farní charita Starý Knín
Farní charita Starý Knín vedle klasických sociálních služeb v terénu, to znamená v domácnostech klientů,
začala  také  v roce  2005  poskytovat  pečovatelské  služby   a  osobní  asistenci  ve  třech  domech  
s pečovatelskou službou (dále jen DPS) – v Kamýku nad Vltavou, Krásné Hoře a Solenicích a tyto služby
provozovala a rozvíjela i v roce 2006. V lednu 2006 začala poskytovat  služby v DPS ve Štěchovicích,
v DPS v Davli a od září 2006 v DPS v Petrovicích.



Pečovatelská služba poskytuje obyvatelům DPS dovoz obědů,  nákupy, drobnou pomoc v domácnosti,
donášku léků, doprovod k lékaři apod. Osobní asistence je déle trvající služba v rozsahu i několika hodin
denně podle závažnosti postižení klienta – pomoc se sebeobsluhou, doprovod na úřady, na společenské
akce. V roce 2006 jsme pro zájem klientů rozšířili nabídku služeb o aktivizační programy, jako např.
ergoterapeutické aktivity.

Nákup aut pro pečovatelskou službu – Farní charita Starý Knín
Farní charita Starý Knín provozuje pečovatelskou službu  a osobní asistenci ve střediscích v Novém
Kníně, Štěchovicích a Davli, Kamýku nad Vltavou a Hořovicích a v nových střediscích v Petrovicích a
Bratronicích, která se podařilo během roku založit a úspěšně se rozvíjejí. Jedná se o rozlehlý region a
klienti žijí v malých vesnicích a tato situace vyžaduje zvýšenou mobilitu pečovatelek, proto byla podána
žádost  o finanční  prostředky na zakoupení  aut  pro pečovatelskou službu. Vzhledem k výši  přidělené
dotace se nám nepodařilo zakoupit plánovaný typ  - Fabia Combi, ale bylo zakoupeno jedno vozidlo typu
Fabia Classic.
Zakoupení  automobilu  umožnilo  lidem  z malých
venkovských  sídel  vyšší  dostupnost  terénních  sociálních
služeb, a tím přispělo i k prevenci sociálního vyloučení či
dokonce k předčasné hospitalizaci klientů do ústavní péče.

Vzdělávání pracovníků Farní charity Starý Knín 



V rámci programu OPRLZ   (Operační Program Rozvoje Lidských Zdrojů) byla  z fondu EU poskytnuta
dotace  na  program  „Vzdělávání  pracovníků  FCH  Starý  Knín“.  Cílem OPRLZ  je  dosažení vysoké
a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Pro FCH to znamená
možnost zajistit pro všechny pracovnice v pečovatelské službě a osobní asistenci, z nichž většina měla
původně zcela jinou profesi, adekvátní vzdělání se zaměřením na sociální problematiku.

Pracovní příležitosti v sociální oblasti – Farní charita Starý Knín 
V září  jsme  obdrželi  grant  z Úřadu práce  Příbram z prostředků  OP RLZ.  V rámci  projektu  Pracovní
příležitosti v sociální oblasti vytvoříme  16  pracovních míst v terénních sociálních službách pro ženy
v menších obcích, vybudujeme dvě nová střediska charitních sociálních služeb v Neveklově a ve Svatém
Poli. Základním cílem projektu je nabídnout pracovní příležitosti ženám z řad obyvatelek venkova, které
jsou evidovány úřadem práce jako zájemci o zaměstnání, které se chtějí vrátit na trh práce – zejména
maminky po mateřské a rodičovské dovolené nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané – znevýhodněné na
trhu práce  (ženy do 25 let,  pečující  o  dítě  do  15 let  či  nemocného  člena  rodiny;  ženy nad 50 let).
V neposlední řadě je cílem projektu poskytovat kvalitní sociální služby seniorům a zdravotně postiženým
spoluobčanům. 



        



Poděkování

Děkujeme  všem,  kteří  naše  počínání  podporují  ať
duchovně  či  materiálně.  Tato podpora je  pro nás  velice
důležitá a dodává nám sílu do další práce.

FCH Starý Knín

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

P. Josef Andrejčák O.Cr., farář staroknínský



Naši partneři 

 

Úřad práce



Naše partnerská města a obce



Chotilsko Nový Knín Štěchovice Kamýk nad Vltavou



Solenice Krásná Hora Petrovice Davle

Hořovice Bratronice Neveklov


