VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
Farní charita Vlašim
„Pomáháme potřebným bez rozdílů.“

Úvodní slovo:
Vážení příznivci Farní charity Vlašim,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2017. Nebyl to rok ledajaký. Oslavili jsme v něm 25 let fungování naší charity.
Za tu dobu se z party nadšených dobrovolníků stala profesionální organizace, poskytovatel odborných zdravotních a
sociálních služeb. Jsou za námi stovky, možná se dá říct i tisíce osob, kterým jsme mohli ulehčit v jejich tíživé situaci.
Pomáhání je naším hlavním úkolem.
Není to vždy jednoduché. Míra pomoci se odvíjí od toho, kolik se nám podaří zajistit zdrojů. Ať už se jedná o ty finanční
nebo personální. Naštěstí v tom nejsme sami. Pamatují na nás dobrovolníci, dárci z řad fyzických a právnických osob,
obce a města, farnosti a farníci. Jmenovitě se o nich dozvíte dál v textu. Díky všem těmto podporovatelům se nám daří
plnit naše poslání. Upřímně se z toho radujeme a doufáme, že vzájemná spolupráce a podpora potrvá i nadále.
Kromě naší práce v sociálních a zdravotních službách, se snažíme působit v oblasti vzdělávání, kultury a výchovy, které s
charitní činností souvisí. Akcemi nad rámec našich služeb byli: Tříkrálová sbírka, Výtvarná soutěž a výstava „Tříkrálové
pomáhání“, Benefiční koncert „Děkujeme Vám“, Malostranský literární večer, Májové slavnosti, Výstava „Starej se!“,
Oslava 25 let , Benefiční koncert skupiny Spirituál kvintet, Národní potravinová sbírka nebo Akademie třetího věku.
Podařilo se nám přestěhovat zázemí našich služeb v Benešově do větších prostor areálu V Lázních a otevřít zde nové
Místo vzájemné materiální pomoci – Charitní „šatník“. Definitivně jsme se rozhodli pustit se ve Vlašimi do intenzivního
shánění společného zázemí pro naše sociální a zdravotní služby a vybudování komunitního centra . K tomuto účelu jsme
registrovali a spustili naši první veřejnou sbírku.
Daniela Laloučková, ředitelka FCH Vlašim
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Číslo účtu: 322 209 309 / 0800

Domácí zdravotní péče (DZP)
Stabilní tým devíti zdravotních sester, zaměstnaných na 5 úvazků, se staral na
Vlašimsku a Benešovsku o 461 pacientů (286 žen, 175 mužů). Přičemž 1 pacient byl mladší
19 let, 43 pacientů ve věku 20 – 64 let a 417 pacientů starších 64 let. Zrealizovali jsme
12 360 návštěv v domácím prostředí těchto lidí. Veškerá péče probíhala v dobré spolupráci
s praktickými i odbornými lékaři. Zdravotním pojišťovnám jsme vykázali 30 789 výkonů
(jako např. převazování rány, aplikace infuze, injekce, odběry nebo ošetřovatelská
rehabilitace).
V srpnu jsme přestěhovali středisko DZP v Benešově do nových větších prostor areálu V lázních (naproti restauraci U
Černého koně). Najdete zde i naši půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, do které jsme díky dárcům mohli
pořídit další invalidní vozíky, chodítka a motomed (trenažér dolních končetin). Společně s elektrickými postelemi,
nafukovacími matracemi jsou vozíky a chodítka nejčastěji sháněnými kompenzačními pomůckami.
Náklady
2017
DZP

Mzdy

5 úvazků
1 717 704 Kč

Zákonné
poj.

Materiál

Vybavení

Služby

Cestovné

Ostatní

534 251 Kč

317 618 Kč

8 107 Kč

162 780 Kč

322 999 Kč

150 314 Kč

Celkem = 36,1%
ročních nákladů
FCH Vlašim
3 213 770 Kč

Terénní sociální služby
Tým dvaceti pracovníků poskytoval terénní služby: Osobní asistence (OA), Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS) a Pečovatelskou službu (PS) v Benešově, Bukové, Čeňovicích, Dunicích,
na Hrádku, v Javorníku, Jinošově, Karhuli, Keblově, Kondraci, Labech, Louňovicích pod Blaníkem, Načeradci, Pravoníně,
Pavlovicích, Radošovicích, Trhovém Štěpánově, Vlašimi, Vracovicích, Zdislavicích a Znosimi. Služby čerpali především
lidé starší 64 let. Kromě pořádání pravidelných akcí jako trénování paměti, přednášek, promítání, výletů, putování,
setkávání, vyrábění, ... máme i pár novinek.
Nově se náš Klub seniorů zapojil do
projektu

výroby

látkových

panenek

Kiwanis, uspořádali jsme dvoudenního výlet
do

Broumova

a

Wambierzyce

a

spolupořádali ve Vlašimi sérii seminářů
Akademie

třetího

věku,

kterých

se

zúčastnilo 46 seniorů z Vlašimi a okolí.
Pokračovali jsme ve zvyšování kvality a profesionality práce. Pracovníci absolvovali v roce 2017 akreditovaný vzdělávací
kurz: Jak pracovat s emocemi v každodenní praxi sociálních služeb.

Náklady
2017

Mzdy
7,4 úvazku

OA
SAS
PS

1 458 386 Kč
339 491 Kč
202 640 Kč

Zákonné
poj.

Materiál

Vybavení

469 366 Kč
104 344 Kč
68 898 Kč

75 007 Kč
21 301 Kč
738 Kč

11 205 Kč
25 177 Kč
0 Kč

Služby

Cestovné

Ostatní

121 400 Kč
103 192 Kč
32 430 Kč

295 439 Kč
41 246 Kč
65 503 Kč

32 695 Kč
7 927 Kč
1 296 Kč

Celkem = 39,1%
ročních
nákladů FCH V.
2 463 498 Kč
642 678 Kč
371 505 Kč

Občanská poradna Vlašim (OP)
Své problémy konzultovalo v OP Vlašim 440 lidí – 274 žen a 162 mužů. Z toho 50 lidí řešilo své problémy
především z oblasti rodinných a partnerských vztahů, v rámci Psychologické poradny. 112 klientů konzultovalo zajištění
péče, zdraví a bezpečnosti pro své blízké. Zároveň bylo zapůjčeno 139 rehabilitačních a kompenzační pomůcek a 6
pomůcek pro děti.

Většina klientů přišla řešit především své materiální, finanční, právní a sociální problémy.

Nejčastějšími tématy byly: exekuce a možnosti insolvence, výpisy občanskoprávních řízení, žádosti na splácení jistiny,
žádosti o zrušení kreditní karty, odpor vůči platebním rozkazům, exekuce na mzdu a na účet, vyhrožování ze strany
věřitelů a exekutorů, podmínky vstupu do insolvenčního řízení, splátkové kalendáře, komunikace s věřitelem,
exekutorem, insolvenčním správcem. Zhruba 70% klientů OP Vlašim bylo z Vlašimi, další především z okolních měst a
obcí na Podblanicku a Benešovsku (28%), ale přišli i jednotlivci z Adamova, Bíliny, Čáslavi, Jindřichova Hradce, Nymburka,
Otrokovic, Prahy, Třebíče a Vysokého Mýta. Občanská poradna Vlašim úzce spolupracuje se sociálním odborem města
Vlašim, Úřadem práce, Diakonií ČCE ve Vlašimi, Sociálním odborem města Benešov, Potravinovou Bankou Vysočina,
hypermarketem Tesco Vlašim a obecními úřady v obcích, jejímž obyvatelům poskytuje materiální pomoc.
V říjnu jsme s podporou Úřadu práce v Benešově otevřeli naše nové Místo vzájemné materiální pomoci - Charitní
„šatník”. Tam mohou lidé,

tak jako ve Vlašimi do Charitního „obchůdku“, nosit

nepotřebné ošacení a jiné si vybrat. V roce 2017 jsme poskytli potřebným bezplatně 433
ks oblečení, obuvi, lůžkovin, hygienických potřeb a potřeb do domácnosti a 4 438 ks
převážně

trvanlivých potravin. V rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc

nejchudším osobám" financovaného z ESF, byly zdarma distribuovány potravinové
balíčky, hygienické balíčky a tašky v celkové hodnotě 426 028 Kč.
Společně s dvaceti dobrovolníky jsme se zúčastnili dalšího ročníku Národní
potravinové sbírky v Tesco Zruč nad Sázavou, Tesco Vlašim a nově také Billa Vlašim. Za
12 hodin se podařilo získat pro potřebné osamělé seniory, matky samoživitelky a
jejich děti, rodiny ve finanční tísni a další lidi v nouzi rekordních 2 644 kg trvanlivých
potravin a hygienických potřeb. Vybrané věci putovali do našeho Charitního
„obchůdku“ – místa vzájemné materiální pomoci ve Vlašimi a jsou rozdávány
potřebným na základě sociálního šetření prováděného sociální pracovnicí OP.
Náklady
2017
OP
Místa vz.
mat. pom.

Mzdy
4,5 úvazku
431 910 Kč

536 909 Kč

Zákonné
poj. a soc.
nákl.

Materiál

Vybavení

Služby

Cestovné

Ostatní

152 187 Kč
165 027 Kč

3 826 Kč
26 960 Kč

27 198 Kč
6 875 Kč

57 695 Kč
124 964 Kč

3 475 Kč
10 986 Kč

6 084 Kč
528 420 Kč
(posk.dary)

Charitní činnost (CHČ)
Společně s dobrovolníky jsme se věnovali charitativním a benefičním
činnostem. Pomohli jsme jednotlivcům i organizacím a jiní zase pomohli nám a našim
klientům. Podpořili jsme projekt výroby panenek Kiwanis, Camino na kolečkách a
osamělé seniory. Zorganizovali jsme výtvarnou soutěž Tříkrálové pomáhání, benefiční
koncerty, výstavy, oslavily 25 let našeho fungování a uspořádali pro naše tříkrálové
koledníky společné promítání filmu Anděl páně.
Náklady
2017
CHč

Materiál

Služby

Cestovné

Poskytnuté
dary

Ostatní:
daně a
poplatky,
reprezent.

29 956 Kč

62 244 Kč

3 336 Kč

19 940 Kč

11 139 Kč

Celkem=1,4
% ročních
nákladů
FCH Vlašim
126 615 Kč

Celkem=23,4
% ročních
nákladů FCH
Vlašim
682 375 Kč
1 400 141 Kč

Souhrnné informace Farní charity Vlašim
Celkové
náklady
2017
Celkové
náklady
% poddíl
nákladů

Spotřeba
materiálu
a energií
594 275 Kč
6,5%

Služby

Daně a
poplatky

Poskytn.
dary

1 417 749 Kč

Mzdové
náklady vč.
odvodů
6 181 173 Kč

540 396 Kč

Ostatní
provozní
náklady
124 264 Kč

42 724 Kč

16,0%

69,5%

0,5%

Celkem

8 900 582 Kč

Hosp.
výsledek
*zisk
9 017 688 Kč

6,0%

1,5%

100,0%

0,1%

Děkujeme, že se podařilo zajistit dostatek financí a byli jsme schopni nejen dostát všem svým závazků směrem
k zaměstnancům, klientům a dalším partnerům, ale také zkvalitňovat naše služby. Protože nás v dalším rozvoji
omezuje způsob fungování na několika různě rozmístěných místech po Vlašimi, rozhodli jsme se a učinili první kroky
k získání a zařízení společného zázemí ve Vlašimi: nákupu budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení.
Věříme, že společně se jednoho dne podaří, aby měla vlašimská Charita opravdu jen jednu společnou kliku.
Děkujeme za veřejné
finance:

Zdroje financování v r. 2017
Středočeský kraj z MPSV
Středočeský kraj Humanitární
fond
Úřad práce ČR
Obce (Vlašim, Čechtice, Trhový
Štěpánov, Ctiboř, Načeradec,
Kondrac, Teplýšovice)
Středočeský fond hejtmana
Úhrady zdravotních pojišťoven
Úhrady uživatelů služeb
Tříkrálová sbírka
Přijaté dary od fyz. osob
Přijaté dary od práv. osob –
ŘKF Čechtice, Hrádek, Keblov,
Vlašim, Zdislavice
Přijaté balíčky FEAD
Příjmy v souvislosti s Místy
vzájemné materiální pomoci
Ostatní
Celkem

částka

% poddíl

2 148 900 Kč

23,8%

400 000 Kč

4,4%

540 880 Kč

6,0%

401 000 Kč

4,4%

10 000 Kč
2 974 547 Kč
615 303 Kč
246 608 Kč

0,1%
33,0%
6,8%
2,7%

540 371 Kč

6,0%

132 536 Kč

1,5%

473 254 Kč

5,2%

329 651 Kč

3,7%

204 637 Kč
9 017 687 Kč

2,4%
100%

Soukromé finance

Dárci: p. Formánková, p.Fulín, p. Hainzová, p. Havlík, p. Kucharčík, p. Lebeda, PhDr. Lesová, p. Ondrášková,
p. Ottelová, p. Sochůrek, manželé Stolejdovi, p. Švimberský, p. Vaňková, p. Vítovský, sl. Zajíčková a řady
těch, kteří podpořili potřebné a FCH Vlašim v rámci Tříkrálové sbírky, Benefičních koncertů, Malostranského literárního
večera, Postní almužny, Národní potravinové sbírky, Míst vzájemné materiální pomoci - Charitního „obchůdku“ a
„šatníku“, veřejné sbírky, nákupech přes Givt a dalších benefičních akcích.

DĚKUJEME za Vaši podporu a přízeň. Věříme, že nám ji i nadále zachováte.
Farní charita Vlašim - http://vlasim.charita.cz/

