VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Charita Starý Knín
„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných
bratří, mě jste učinili“. (Mt. 25, 34-40)

Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení spoluobčané, naši milí,
poohlédněme se za rokem 2020, který již před několika měsíci uplynul. Chci poděkovat všem
našim podporovatelům a příznivcům a také především našim klientům. Děkujeme za úsměv, modlitbu
a další podporu a také za finanční příspěvky. Děkujeme za velkou podporu veřejnosti zvláště v době
začínající pandemie.
V souvislosti s pandemií jsme prožili někdy i nelehké chvíle, ale naše služby jsme udrželi
v podstatě v plném chodu. Zažili jsme nadšení na začátku roku, kdy všichni šili roušky. Byl zavedený
nouzový stav zřejmě s myšlenkou, že stát se postará o občana. Situace záhy evokovala představu
tréninku na zavedení stavu totalitního (pro dobrou věc samozřejmě). Dostalo se nám poučení, že
budeme kontrolováni a trestáni. Také se vynořila vrstvička udavačů. Prostě jsme se vrátili do starých
špatných časů.
Uvědomil jsem si, že hodnota charitní práce spočívá nejenom ve vlastní péči o potřebné, ale
také v tom, že charita je vztah od člověka ke člověku, od srdce k srdci. A jako taková nás chrání před
péčí (a zvůlí) státních funkcionářů a případně policejních složek.
Pozvedněme svého ducha a otevřeme svá srdce přicházejícímu Pánu všech věků, který nás jistě
nenechá zahynout.
Děkujeme všem našim pracovnicím a pracovníkům, kteří obstáli v první linii a epidemii
neustoupili, byť někteří se také nakazili a museli projít onemocněním. Děkujeme za podporu našim
duchovním panu faráři Josefu Andrejčákovi a našemu kaplanovi Zbigniewu Grzybovi. Děkujeme také
vikáři pro diakonii a generálnímu vikáři Janu Balíkovi. Děkujeme našemu milovanému arcibiskupovi
kardinálu Dominiku Dukovi. Děkuji našim milým kolegyním a kolegům ve funkcích ředitelů charit,
jejichž zářivá srdce nám byla oporou. – Snad se sluší poděkovat také všem lidem z ekonomické sféry,
především z výrobních závodů, kteří udrželi ekonomiku naší země – živobytí nás všech – nad vodou
a kterým nikdo neděkuje.
V úctě

Charita Starý Knín
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Střediska služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Azylový dům pro rodiny s dětmi
Denní stacionář pro děti a mládež s autismem a kombinovaným postižením

Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče zahrnuje dvě střediska: středisko Nový Knín, kde pracují 4 zdravotní sestry
a středisko Votice, ve kterém pracuje dalších 5 zdravotních sester. Jejich práce spočívá v aplikaci
injekcí, odběrech krve, sesterské rehabilitaci, masážích u nepohyblivých pacientů a dalších potřebných
zdravotních úkonech, jako je například hojení chronických ran. Zdravotní sestry se starají také
o pacienty v tzv. terminálním stádiu života, což je péče o nevyléčitelné nemocné pacienty, kteří touží
dožít zbytek života ve svém prostředí a v okruhu svých blízkých. Zajištění této péče předpokládá velmi
úzkou spolupráci s rodinami. Celkem jsme za rok 2020 ošetřili 320 pacientů a půjčovnu
kompenzačních pomůcek využilo 45 klientů.

Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
Střediska: Nový Knín, Svaté Pole, Petrovice, Kamýk nad Vltavou, Hořovice, Neveklov, Votice,
Bratronice, Štěchovice, Velké Popovice, Praha 6.

Terénní pečovatelská služba
Posláním této služby je poskytnout pomoc a podporu seniorům a občanům se zdravotním postižením
v domácím prostředí (péče o domácnost, stravování, nákupy, hygiena), kteří takovou pomoc potřebují.
Cílem této služby je pečovat v jejich domácnostech, pomáhat jim zajišťovat základní životní potřeby
a současně zachovat lidskou důstojnost a poskytnout takovou míru podpory, aby lidé mohli být ve
svém domácím prostředí co nejdéle.
Pečovatelská služba je poskytována denně od 7.00 do 21.00 včetně svátků a víkendů u klientů s předem
sjednanými smlouvami. U nových klientů začíná služba, jakmile jsme o to požádáni a vyjednáme
podmínky služby se zájemcem. Ke každému uživateli je přistupováno s vysokou mírou empatie
a pochopení pro obtížné životní situace.

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2020 A PLÁN ROKU 2021
Pro rok 2020 bylo plánováno posloužit nejméně 600 klientům služby, skutečnost byla 592 klientů. Pro
rok 2021 je plánováno posloužit také nejméně 600 klientům. Z ukončených smluv bylo méně než 5%
ukončeno z důvodu odchodu z domácí péče do zařízení na žádost vlastní nebo rodiny a méně než 2,5%
bylo ukončeno z důvodu nespokojenosti se službou. Tím byl naplněn záměr roku 2020, stejný plán
máme i pro rok 2021.

Terénní osobní asistence
Posláním osobní asistence je pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují
u sebe doma intenzivní pomoc. Služba je poskytována bez časového omezení podle individuální
dohody a potřebnosti klientů i více hodin denně. Cílem služby je zachovat nebo obnovit takovou míru
soběstačnosti, aby klient mohl důstojně a bezpečně žít běžný život ve svém přirozeném sociálním
prostředí a nebyl okolnostmi přinucen toto prostředí opustit. V rámci osobní asistence se spolu se
zdravotními sestrami a rodinnými pečovateli staráme také o osoby upoutané na lůžko, které potřebují
dlouhodobě vysokou míru pomoci a podpory.

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2020 A PLÁN ROKU 2021
Pro rok 2020 bylo plánováno posloužit nejméně 100 klientům služby, skutečnost byla 222 klientů. Pro
rok 2021 je plánováno posloužit nejméně 250 klientům. Z ukončených smluv bylo méně než 5%
ukončeno z důvodu odchodu z domácí péče do zařízení na žádost vlastní nebo rodiny a méně než 2,5 %

bylo ukončeno z důvodu nespokojenosti se službou. Tím byl naplněn záměr roku 2020, stejný plán
máme i pro rok 2021.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Posláním služby je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se sociálním
znevýhodněním. V praxi to znamená podporovat rodiny zvládat nepříznivou sociální situaci.
Poradenství poskytujeme telefonicky nebo ambulantně na kontaktních místech v Dobříši, Voticích,
Sedlčanech a v Kladně a také v novém Aktivizačním domě v Mokrovratech.
Při terénní formě služby je navštěvujeme v jejich přirozeném prostředí s cílem posílit rodičovské
kompetence a samostatnost rodičů při řešení konkrétních sociálních situací, také klienty motivujeme
k řádné výchově dětí a vedení domácnosti. V roce 2020 jsme v důsledku pandemie Covid 19 posílili
doučování a individuální práci s dětmi. Rodinám jsme na online výuku zapůjčili notebooky, rozváželi
materiální a potravinovou pomoc a pomáhali s vyřizováním jednorázových dotací.
Centrální zázemí služby se nachází v Domě nad Vodou v Dobříši na adrese Pražská 271, kde
provozujeme také dílnu RUKAMA NOHAMA a výrobky z ní prodáváme v krámku na stejné adrese.
Na stejném místě se vydává i potravinová, hygienická a materiální pomoc zajištěná projektem FEAD.

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2020 A PLÁN ROKU 2021
Plán počtu uživatelů služby byl na rok 2020 stanoven na 65 dospělých klientů. Dosaženo bylo 62. Dále
bylo plánováno, že 22 uživatelů služby obdrží nejméně 40 hodin podpory, bylo dosaženo 23 uživatelů
služby, kteří navíc využili podporu v mnohem větší míře než je 40 hodin a to především z důvodu
covidové situace. Pro rok 2021 plánujeme stejné hodnoty.

Azylový dům sv. Ludmily v Mokrovratech
Posláním Azylového domu sv. Ludmily je poskytovat dočasné ubytování pro rodiny v nepříznivé
sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení. Jedná se převážně o neúplné rodiny, které
mají nezaopatřené děti. Klienti zde mohou využívat náhradní bydlení individuálně po dobu vyřešení
jejich nepříznivé situace. Pro aktivizační činnosti ubytovaných rodin se využívá i Aktivizační dům
naproti přes ulici, kde se klienti věnují kurzům vaření, vedení domácností, rukodělným činnostem a
využívají se svými dětmi prostory zahrady pro hry a zahradničení. Aktivizační dům slouží také jako
zázemí pro pracovníky osobní asistence při jejich aktivizačních činnostech pro seniory a pro vedení
Charity k pracovním poradám a školení pracovníků služeb.

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2020 A PLÁN ROKU 2021
Plán počtu uživatelů služby byl na rok 2020 stanoven na 18 dospělých uživatelů služby. Dosaženo bylo
25; z celkového počtu 57 přijatých osob, tj. 18 rodin. Pro rok 2021 je plánováno 11 dospělých uživatelů
služby. Do jiného, než azylového bydlení odešly 3 rodiny. V průběhu pobytu byly klientům
poskytovány pravidelné konzultace. Proběhlo 30 kurzů a seminářů. V roce 2021 poskytneme nejméně
15 seminářů k řešení jejich obtíží (zaměstnání, dluhy, vztahy, výchova dětí).

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hořovicích navštěvují děti a mládež ohrožená rozličnými
nepříznivými životními situacemi. Vzhledem k epidemiologické situaci naše služba fungovala nejen
ambulantně, ale i v terénu a on-line prostoru. Docházka klientů nebyla pravidelná, jako v předchozích
letech, což souvisí i s nařízeným vládním opatřením. Na tuto situaci jsme reagovali a maximálně
přizpůsobili chod služby tak, aby byl zabezpečen prostor pro práci s klienty.

V rámci své činnosti zajišťujeme podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pro
přiměřené vzdělávání; nabízíme nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností, pracovně výchovnou činnost s dětmi a mladistvými, nabízíme také aktivity umožňující
lepší orientaci ve vztazích, odehrávajících se ve společenském prostředí; nabízíme prostor pro sociálněterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností
a dovedností, podporujících sociální začleňování. Pomáháme při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí a samozřejmě bez ohledu na cílovou skupinu také základní
sociální poradenství a krizovou intervenci. Každý týden probíhají výtvarné, vzdělávací, kulturní
a socializační aktivity.
Tento rok, ovlivněný pandemií Covidu 19, si vyžádal mnoho situací, které se vymykaly normálu
a žádaly operativní a přiměřené reakce. Kromě organizačních a hygienických opatření, se jednalo
především o pravidelnou edukaci ohledně momentální epidemiologické situace. On-line byly
pravidelně vyvěšovány informace pro klienty – aktuální opatření, jak na ně reagovat a plnit je, jak si
se situací poradit, nabídka a tipy pro vlastní psychohygienu, způsob trávení volného času v karanténě,
pomoc se zvládáním školních povinností.

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2020 A PLÁN ROKU 2021
Plán počtu uživatelů služby byl na rok 2020 stanoven na 30 uživatelů služby. Dosaženo bylo 27. Pro
rok 2021 je plánováno 30 uživatelů služby. Hlavním cílem pro uplynulý rok bylo naplnit kritéria kvality
České asociace streetwork a úspěšně absolvovat audit. Nadále poskytovat pracovní terapii v rámci
metodiky „Vyjít ven“ jako nácvik pracovních dovedností a začlenění do života. Alespoň jednou týdně
realizovat aktivity spojené s pracovní terapií nebo s kulturou či duchovním zážitkem. Realizovat alespoň
4 přednášky nebo řízené diskuse na téma prevence kriminality. Téma přednášek byly: Dluhová
problematika a prevence, Sexuální chování, Drogová problematika, On-line prostor, kyberšikana
a zneužívání. Všechny zadané cíle jsme splnili. Pro rok 2021 se chceme stát řádným členem České
asociace streetwork a pokračovat v individuálním i kolektivním sociálním poradenství a vzdělávacích
činnostech a naplňovat strategický plán služby. Plánujeme poskytovat pracovní terapii v rámci
metodiky „Vyjít ven“ jako nácvik pracovních dovedností a začlenění do života. Vzhledem
k epidemiologické situaci přesunout část služby více do on-line prostoru.

Denní stacionář pro děti a mládež s autismem a kombinovaným
postižením
Cílem denního stacionáře je poskytovat služby dětem a mládeži ve věku 6-26 let s kombinovaným
postižením, zejména s poruchami autistického spektra. Klientům umožňujeme individuální využití
volného času dle jejich možností a schopností, snažíme se rozvíjet a upevňovat jejich schopnosti
a dovednosti. Služba je otevřena každý pracovní den od 12.00 do 17.00 hodin.
Zaměstnanci stacionáře napomáhají pečujícím osobám a rodičům s integrací uživatelů do přirozené
sociální skupiny a zprostředkovávají jim kontakty se společenským prostředím. Podporují uživatele
v uplatňování jejich práv a zájmů, napomáhají v rozvoji pracovních návyků a rozvoji maximální sebe
obslužnosti a samostatnosti.
Stacionář nabízí poradenství rodinám uživatelů v oblasti péče o handicapované, ve výchově a právní
ochraně jejich potřeb a zájmů. Služba je finančně podporována nadačním fondem AVAST.
Finanční prostředky získané ze Sociálního fondu MAS Brdy Vltava ve výši 90 000,- Kč jsme využili
jako spoluúčast k dotaci na podporu Denního stacionáře v Dobříši.

VYHODNOCENÍ CÍLŮ SLUŽBY 2020 A PLÁN ROKU 2021
Cíl pracovníků služby
1. Soběstačnost
uživatelů:
Získat, zvýšit či udržet co
největší míru soběstačnosti
uživatelů v péči o vlastní
osobu (oblékání,
stravování, hygiena,
používání WC, používání
speciálních pomůcek,
pohyb na vozíku, péče o
své záležitosti, apod.)

2. Emancipace:
Rozvíjet a umožňovat
prosazování vlastní vůle
uživatelů vedoucí k jejich
spokojenosti formou účasti
na realizaci individuálních
plánů (rozumět svým
potřebám, samostatně se
rozhodovat, být
zodpovědný za svá
rozhodnutí, umět si říci o
pomoc, dělat aktivity, které
chci.

3. Rozvoj osobnosti
Rozvíjet osobnosti uživatelů
(rozvoj rozumových
schopností, zprostředkování
různorodých podnětů a
zkušeností, rozvoj
dovedností, komunikačních
schopností, aktivní trávení
volného času).

Cíl uživatelů
Snížit míru
asistence v péči o
sebe.

Co pro splnění děláme
Připravené prostředí
Bezbariérové prostředí
stacionáře
WC a koupelna jsou
volně dostupné i pro
vozíčkáře
Označení jednotlivých
místností piktogramy
Usnadněná komunikace
Piktogramy, obrázky,
fotografie.

Umět si přiměřeně
prosadit svou vůli,
smysluplně trávit
volný čas

Uživatelé se zapojují do
tvorby a realizace
individuálních plánů. Při
tvorbě individuální plánu
vycházíme ze situace, ve
které se uživatel nachází.
Klienta do ničeho
nenutíme, necháme
rozhodnutí na něm.

Navázat na práci
vzdělávacích
institucí,
spolupracovat na
svém osobnostním
i vztahovém
rozvoji.

Výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti.

Jak často
Denně
Každému uživateli
připravujeme prostředí dle
jeho potřeb a fyzických a
mentálních možností tak,
abychom co nejvíce
zvýšili jeho soběstačnost.
Asistence a dopomoc se
poskytuje pouze u těch
činností, kde to uživatel
nezvládne sám.
Respektujeme
komunikační schopnosti a
dovednosti každého
jedince. Zaměstnanci
stacionáře se v
oblasti náhradní
komunikace vzdělávají
(kurzy, semináře, odborné
knihy).
Nejpozději do 6 týdnů po
podpisu smlouvy je
sestaven individuální plán.
Cíle každého klienta
vycházejí z jeho přání a
možností.
Cíle se vypracovávají na
předpokládanou dobu
platnosti – týdny, měsíce,
zpravidla 1 rok
Individuální plán se
reviduje 1x za 6 měsíců
Uživatelé mají možnost
volit aktivity podle svého
zájmu a to v rámci
denního, týdenního
i dlouhodobějšího
plánování

Forma:
Odborná podpora
2x měsíčně
Sociální nácviky
1x týdně
Zájmové činnosti denně
Pracovní činnosti min. 1x
týdně

4. Integrace
Podporovat uživatele při
začleňování do kolektivu
vrstevníků,
do společnosti, zlepšovat
komunikaci mezi
generacemi a komunitou.

5. Podpora
pečujících rodin
Poskytování odborného
poradenství pro klienty,
rodiče a osoby blízké.

Navazovat, rozvíjet
a udržovat dobré
vztahy ve skupině a
v komunitě.

Zprostředkování kontaktu
s okolím.
Zavazování na běžné
zdroje podpory
Pro rodinu – možnost se
seberealizovat,
odpočinout si a získat
sílu ke zvládání náročné
životní situace.

Pravidelně.
Aktivní spolupráce
s Centrem pro komunitní
práci střední Čechy
(pravidelné setkávání
pečujících, pobyty pro
pečující rodiny,
vzdělávací kurzy a
semináře).

Získat podporu,
pomoc a odborné
poradenství při
péči o sebe a o své
blízké.

Klienti a jejich pečující
rodiny mají možnost
využít odborného
poradenství – konzultace
se sociálním
pracovníkem a
psychologem.
Dotazník spokojenosti
pro klienty a jejich
rodinné příslušníky.
Rozhovory vedené
s pracovníky v přímé
péči.

-

Dle potřeby

-

1x ročně

-

Dle potřeby

Pracovníci denního stacionáře plánují pro rok 2021 pracovat na stejných hodnotách jako v roce 2020.

PROJEKTY

Šance pro zdravotně postižené ve Středočeském kraji
CZ.03.1.48/0.0./0.0./15_010/0000014.
Projekt na vytvoření společensky účelných pracovních míst a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Podpořeny Úřadem práce
byly 2 osoby. Společensky účelné místo se nachází v Domě nad Vodou v Dobříši na adrese Pražská
271, kde provozujeme šicí dílnu RUKAMA NOHAMA.

Začínáme po 50 ve Středočeském kraji II
CZ.03.1.48/0.0./0.0./15_010/0000013
Projekt na vytvoření společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Podpořeny Úřadem práce
byly 2 osoby. Společensky účelné místo se nachází v Domě nad Vodou v Dobříši na adrese Pražská
271, kde provozujeme šicí dílnu RUKAMA NOHAMA.

Návrat na trhu práce – Sedlčansko II.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015767
Projekt je určen pro osoby pečující o malé děti, pro osoby s kumulací hendikepů na trhu práce či osoby
jinak sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené z celého území MAS Sedlčany. V rámci tohoto
projektu se snažíme zájemcům pomoci s překonáváním překážek, které jim brání v úspěšnosti na trhu
práce, ať již formou individuálního poradenství či práce ve skupině, tak i prostřednictvím odborných
expertů. Zájemci mohou dále využít dotaci na rozšíření, doplnění a kvalifikaci odborným vzděláním

pro zvýšení šance na získání pracovního místa. Také je zde možnost využít podporu projektu formou
dotované mzdy, která by zájemce měla zvýhodnit tím, že jeho mzda u nového zaměstnavatele bude
včetně odvodů hrazená po určitém období z projektu a nový zaměstnavatel má dostatek prostoru pro
adaptaci zaměstnance bez vlastní finanční zátěže.

Dluhová poradna Charity Starý Knín
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00016098
Realizace 1.4.2020 - 31.12.2022
Dotace: 1 225 187,5 Kč
Dluhová poradna pomáhá posilovat finanční gramotnost osob, mapovat a snižovat dluhy na měsíční
splátky, zastavovat nezákonné exekuce, zpracovávat návrhy na insolvenci nebo podávat námitky na
promlčení dluhů a doprovody na jednání s věřiteli.
Poradna sídlí v Domě nad Vodou, kde poskytuje bezpečný prostor pro rozhovory o nepříznivé finanční
situaci a kde nabízí pomoc s řešením. Činnost započala v březnu 2020 a aktivně podpořila 13 lidí.

Farní charita Starý Knín pomáhá s uplatněním na trhu práce
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010779
Realizace 1.3.2019 - 30.4.2021
Dotace: 2 994 425 Kč
Projekt je realizován v Aktivizačním domě v Mokrovratech Je zacílen nejen na širokou veřejnost, ale
i na klienty z azylového domu. Cílem projektu je zlepšení postavení na trhu práce osob sociálně
znevýhodněných. Mezi aktivity projektu patří posílení motivace k práci s počítačem, posílení finanční
gramotnosti a vytvoření pracovních míst. V roce 2020 jsme podpořili 21 osob a pracovní příležitost
získalo 6 osob.

„S Farní charitou Starý Knín vždy in“!
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009428
Realizace: 1.1.2019 - 31.12.2021
Dotace: 2 470 535 Kč
Projekt S Farní charitou vždy "in“ byl zahájen v lednu 2019. Projekt cílí na osoby sociálně vyloučené
nebo osoby takovým vyloučením ohrožené. Snažíme se takové lidi oslovovat, motivovat ke změně
tíživé situace, posílit jejich osobní kompetence vzděláváním včetně finanční gramotnosti. Neméně
důležitou součástí projektu je i individuální přístup a to včetně poradenství psychologa a speciálního
pedagoga tak, abychom účastníkům pomohli, jak s partnerskými vztahy, tak s výchovným vedením
dětí. K dispozici klientům je i právník. Součástí projektu je vzdělávání zaměstnanců v oblasti finanční
gramotnosti a evaluace. V průběhu roku 2020 bylo podpořeno 72 osob.

Strategický rozvoj a zvyšování kvality terénních sociálních
služeb – OPZ
CZ.03.2.36/0.0/0.0/17_071/0007734
Realizace: 1.5.2018 - 30.9.2020
Dotace: 1 524 806 Kč
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu seniorských služeb a vypracovat plán jejich rozvoje. V rámci tohoto
došlo k rozsáhlému vzdělávání zaměstnanců charity (např. v oblasti první pomoci a úrazové
intervence), byly vytvořeny kompletně nové standardy pro osobní asistenci a pečovatelskou službu.
Všechna střediska seniorských služeb absolvovala 60 supervizí a celá Charita Starý Knín prošla
procesním auditem, na jehož základě byl vytvořen „strategický“ plán rozvoje seniorských služeb
charity na období 2020 - 2023. Projekt byl úspěšně dokončen.

Strategický rozvoj a zvyšování kvality služeb NZDM – OPZ
CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007684
Realizace: 1.6.2018 - do 31.10.2020
Dotace: 2 373 000 Kč
Cílem projektu bylo zvýšení kvality služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež po stránce
metodické i organizační absolvováním rozvojového auditu od České asociace streetwork a zapojení se
do této organizace. Další z cílů byla snaha o zvýšení kvality i po stránce personální absolvováním
akreditovaných kurzů pracovníky služby, zavedení a ověření inovativní metodiky sociální práce
s klienty. Na počátku projektu byla zpracována vstupní analýza silných a slabých stránek služby
(zpracována organizací ČAS). Na jejím základě byla sestavena doporučení, která je potřeba co nejdříve
zavést a nadále realizovat. V průběhu projektu byla zpracována nová metodika poskytování služby
odpovídající specifickým potřebám NZDM. V souvislosti s rozšířením činnosti služby o terénní formu
byla vypracována metodika pro terénní službu. Pod vedením externího odborníka byl zpracován
dokument Strategický plán rozvoje služby na období 2019–2021. Během projektu byl zpracován
dokument „Metodika vyjít ven“, zavedení a ověření inovativních metod sociální práce s klienty.
Projekt byl úspěšně dokončen.

Projekt: „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
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 2020
Kraj Středočeský
Kraj Praha
Praha Grant
Obce
Městská část Prahy 6
Sociální fond MAS Brdy Vltava
Avast
OPZ
Tržby od uživatelů
Tříkrálová sbírka
Zdravotní pojišťovny
Dary
Fyzické osoby
Právnické osoby

Částka
29 538 300,7 024 000,3 901 000,2 337 000,210 000,90 000,4 006 002,7 024 955,10 848 566,167 255,6 750 954,243 123,506 130,-

23.6.2021 byl ukončen audit účetní uzávěrky Charity Starý Knín za rok 2020.
Auditní výrok: Vedení účetnictví organizace a účetní závěrka za rok 2020 je v souladu s českými
účetními předpisy.

