VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Charita Vlašim
„Pomáháme potřebným bez rozdílů.“

Úvodní slovo: Co jsme v Charitě dělali v roce 2020?
Bojovali. No skoro tak to vypadalo. Loňský rok byl plný novinek. A každá
přinesla nějaký úkol pro všechny naše pracovníky. V lednu jsme vyúčtovávali
všechny dotace, dělali hlášení a výkazy. Mysleli jsme si, že až vše odevzdáme, vrátíme se ke každodenní „rutině“
poskytování našich služeb. Covid tomu chtěl jinak. Zrušily se přednášky Univerzity a Akademie třetího věku, Klub seniorů,
Folkový klub, jarní setkání seniorů a vytáhli jsme šicí stroje. Roušky jsme šili nejen u nás, ale zapojil se každý, kdo měl šicí
stroj. Spoustu jsme jich dostali od dárců z okolí a tak jsme je rozdávali všem, kdo nebyl tolik šikovný, nebo neměl po ruce
někoho, kdo na něj pamatoval. Roušky, to bylo velké jarní téma, protože zásobování vázlo. Nikdo z našich klientů ani
pracovníků Covidem 19 neonemocněl, přesto to byl ohromný stres. Navýšil se počet klientů terénních sociálních služeb.
Narostl počet pacientů domácí zdravotní péče a ubyly nám zdravotní sestřičky na částečný úvazek, protože je
z nemocnic nechtěli pouštět do terénu. O to víc to bylo náročné.
S létem přišlo uvolnění restriktivních opatření. V té době jsme hledali nové
prostory pro Charitní klubovnu, protože nám končil nájem v ulici Na Valech.
S pomocí dobrovolníků jsme se přestěhovali do prostor, které nám poskytla
firma Automoto Špácal a těšili se na další sezónu. Bohužel marně. Proběhlo
ukončení akademie, přednáška dr. Příhody, folkový koncert a opět přišlo
další uzavření klubovny z důvodu druhé vlny Coronaviru. A to trvá dosud.
Přestože byl rok 2020 náročný a těžký, přinesl spoustu pozitivních věcí. V lednu nádherný výsledek Tříkrálové sbírky ve
výši 539 865 Kč. Díky tomu jsme měli na splátku dvanácti milionového úvěru na komunitní centrum. Na jaře se zvedla
veliká vlna vzájemné soudržnosti a zájmu o lidi potřebující pomoc v našem okolí. Uskutečnilo se sedm brigád, kde se
bouralo a vyklízelo v prostorách budoucího Komunitního centra Zahrada a zázemí sociálních služeb Charity Vlašim.
V červnu jsme vybrali dodavatele na rekonstrukci a začali. V červenci jsme uspořádali pouť na slovenskou Turzovku a
moravský Hostýn, v srpnu výlet do Bechyně a Sepekova. Na začátku září se podařilo uspořádat nádherný první ročník
Vlašimského posvícenského běhu pro naše Komunitní centrum Zahrada. Bylo to díky veliké podpoře dobrovolníků,
vlašimských skautů, ZŠ Vorlina, Města Vlašimi a místních firem. Děti poslaly obrázky a výtvory do 7. ročníku výtvarné
soutěže „Tříkrálové pomáhání“ tentokrát na aktuální téma: „Jak jsme pomáhali, když nám na jaře zavřeli školu a
školku“. Dobrovolnice pro nás uspořádaly dva jarmarky. Skauti pro naše sestřičky upekli sladké perníčky jako
poděkování za obětavou a náročnou práci v terénu. Všem a Bohu díky za to.
V roce 2020 jsme neoslavili Den Charity, ani jsme se nesetkali na setkání seniorů či rozsvěcení Adventního stromu.
Přesto o sobě víme a vzájemně se podporujeme. A to nám v Charitě dává naději, že i kdyby ten letošní 2021 byl stejně,
možná i více náročný, společně ho zdoláme a dokážeme najít to dobré, co nás ponese. Že nezůstaneme bez pomoci a
budeme ji moc předávat dál, všem potřebným, ve svém okolí.
Mgr. Daniela Laloučková, ředitelka CH Vlašim
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Domácí zdravotní péče (DZP)
Tým dvanácti zdravotních sester: 5 zaměstnaných na 4,5 úvazku a 7 vypomáhajících na dohody o provedení
práce, se staral na Vlašimsku a Benešovsku o 595 pacientů – 231 mužů a 364 žen. Přičemž 2 pacienti byli mladší 19 let,
64 pacientů ve věku 20 až 64 let a 529 pacientů ve věku 65 let a více . Zdravotní sestry pomáhaly pacientům po
operacích, dlouhodobě nemocným, ale také umírajícím. Zrealizovaly 13 050 návštěv v domácím prostředí těchto lidí.
Veškerá péče probíhala v dobré spolupráci s praktickými i odbornými lékaři. Zdravotním pojišťovnám jsme vykázali
zatím rekordních 34 687 výkonů (jako např. převazování rány, aplikace infuze, injekce, odběry nebo ošetřovatelská
rehabilitace).
Díky COVIDU bylo pacientů mnohem více:


nemocnice zkracovaly délku hospitalizace na nejkratší možnou v závislosti na onemocnění,



nemocnice nepřijímaly pacienty např. na infuze pro neurologické bolesti zad nebo odběry,



aby nemocní nemuseli vycházet ven (do ordinací),



přijímali jsme i pacienty po nebo s COVID na akutní výkony.

Plno edukací proběhlo i telefonicky. Téměř celý rok byla zapůjčena většina kompenzačních pomůcek včetně všech
oxygenerátorů. Nově se podařilo pořídit EKG, zakoupila se dvě nová auta Citroen C3, a od firmy Škoda jsme díky
projektu „Auto Škoda, není pro sestřičky škoda“ dostali Octavii. Zároveň se naše sestry zapojily do projektu „Farní
charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“ a to především pomocí a odborným poradenstvím.

Vrchní sestra DZP: Martina Svitáková, Tel: 736 472 795, Email: zdravotnipece@charitavlasim.cz

Terénní sociální služby
Tým 18 pracovníků poskytoval potřebným seniorům a osobám se zdravotním postižením terénní služby:


Osobní asistenci (OA) – 2 335 hodin asistence u 47 klientů ve 26 obcích okresu Benešov. Na počátku roku došlo
ke značnému snížení odběru služeb osobní asistence z důvodu úmrtí asi třetiny klientů. Většinou se jednalo o
osoby na sklonku života či dlouhodobě nemocné. K navýšení počtu klientů nedošlo ani v dalších měsících,
protože z důvodu nouzových opatření v souvislostí s onemocněním Covid 19 přebírali péči o své blízké rodinní
příslušníci, kterým byla různě uzavřena pracoviště. V této situaci byli stávající pracovníci ze střediska Osobní
asistence převedeni do naší Pečovatelské služby, kde naopak péče a klienti přibývali.



Pečovatelskou službu (PS) – 6 560 návštěv pečovatelské služby u 57 klientů v 10 obcích okr. Benešov. Jídelny
omezovaly výdej obědů jednotlivcům. Počet klientů se z 20 v lednu navýšil na dubnových skoro 55 osob.
Někteří klienti po odvolání vládních opatřeních zrušili službu, ale mnozí čerpali péči i v následujícím období.
4916 návštěv se týkalo pomoci se zajištěním oběda, 1 644 návštěv péče. Díky dotaci z IROP Evropského
Sociálního Fondu (ESF) jsme měli možnost zakoupit dva osobní automobily Dacia Logan combi, které využívají
pečovatelky při zajišťování pečovatelské služby.



Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (SAS) – I přes opatření, která si vyžádala pandemie COVID
19 si do naší aktivizační služby našlo cestu 120 klientů (99 žen, 21 mužů). Vedle skupinových akcí probíhala
aktivizace seniorů také v domácím prostředí klientů, kteří využívají i další služby Charity Vlašim.
Naše pravidelné akce: Trénování paměti (každé úterý) a Klub seniorů (každý čtvrtek) se konaly vždy, když to
situace dovolila. Jinak jsme byli alespoň v telefonickém kontaktu. Akademie třetího věku na téma Dějiny
Evropy v souvislostech proběhla v prodlouženém režimu jednoho semestru, který byl zahájen v únoru a
ukončen až v září. I přes všechna omezení byli všichni studenti rádi, že se mohli přednášek účastnit. Od ledna do
července probíhaly přednášky dvou oborů Univerzity třetího věku Meteorologie a současná společnost a
Geometrie v architektuře a malířství.
Na jaře jsme byli nuceni zrušit již naplánovaný zájezd do Kutné Hory. O prázdninách po uvolnění vládních
opatření se uskutečnily dva zájezdy: v červenci dvoudenní zájezd na Turzovku s přenocováním na Hostýně.
V srpnu jsme ještě stihli uskutečnit jednodenní výlet na Táborsko, navštívili jsme poutní místo Sepekov a město
Bechyni.

Vedoucí terénních sociálních služeb: Mgr. Radka Kůželová, Tel: 739 580 363, Email: terennisluzby@charitavlasim.cz

Občanská poradna Vlašim (OP)
Své problémy konzultovalo v OP Vlašim 451 lidí – 248 žen, 201 mužů a 2 děti. Nejčastěji konzultovanými
tématy byly: dluhové poradenství, exekuce, možnosti a překážky insolvence, výpisy občansko-právních řízení, návrhy na
spojení exekucí, komunikace s insolvenčními správci. Dalších 54 lidí – 34 žen, 13 mužů a 7 dětí řešilo své problémy
především z oblasti rodinných a partnerských vztahů - v rámci Psychologické poradny. Proběhlo 220 sociálních šetření
v souvislosti s výdejem potravinové a materiální pomoci. Zároveň bylo zapůjčeno 149 lidem 206 rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek. Klienty OP byli:


nejčastěji občané Vlašimi a okolních obcí,



občané Benešova a okolních obcí,



ale i občané dalších měst a okresů: Bruntál, Kolín, Olomouc, Pelhřimov, Praha, Příbram a Tábor.

Občanská poradna opět úzce spolupracovala s Úřady práce ve Vlašimi a Benešově, sociálními odbory ve Vlašimi a
Benešově, Diakonií ČCE Vlašim, s Potravinovou bankou Central, hypermarketem Tesco a
obecními úřady v obcích, kde je poskytována potravinová a materiální pomoc.
V našich místech vzájemné materiální pomoci – Charitních „obchůdcích“ ve Vlašimi a
Benešově jsme vytvořili 6 pracovních míst a poskytli potřebným bezplatně:


607 ks oblečení, obuvi, hygienických a domácích potřeb (86 klientům)



9 546 ks převážně trvanlivých potravin a drogerie (257 klientům)



12 286 ks potravin a hygienických potřeb z projektu "Potravinová a materiální
pomoc nejchudším osobám" financovaného z ESF.

V listopadu jsme se opět účastnili společně s dobrovolníky v Tesco Vlašim Národní
potravinové sbírky. Lidé nám darovali 1 119 kg trvanlivých potravin a 78 kg drogerie.
Vedoucí Občanské poradny Vlašim: Mgr. Iva Doubková, Tel: 733 676 737, Email: obcanskaporadna@charitavlasim.cz

Charitní činnost (CHČ) a projekty
Celý rok jsme realizovali projekt „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“, na který jsme
získali prostředky z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Místní akční skupiny Blaník (MAS Blaník). V
rámci projektu probíhali jednou v měsíci setkání svépomocné skupiny neformálních pečovatelů (druhý čtvrtek
v měsíci). Vzhledem k vládním opatřením z důvodu koronaviru se setkání svépomocné skupiny uskutečnilo celkem 10x
(leden, únor, březen, květen, červen, červenec, 2x srpen, září, prosinec). Setkání se pravidelně účastnilo 14 až 19
pečujících, jen v prosinci se mohlo zúčastnit pouze 10 lidí (dle aktuálního vládního nařízení).
Jednou za dva měsíce měly probíhat workshopy pečovatelů s odbornými lektory. V roce 2020 se nakonec podařilo
uskutečnit 5 workshopů:







Specifika výživy v nemoci a ve stáří – Mgr. Martina Pacovská - 15. 1. 2020 - Vlašim
Polohování a manipulace s nemocným – Bc. Markéta Formanová – 19. 2. 2020 - Vlašim
Prevence pádů a úrazů – Mgr. Martina Pacovská – 3. 6. 2020 - Vlašim
Vliv inkontinence na kvalitu života – Mgr. Martina Pacovská – 17. 6. 2020 - Vlašim
Polohování a manipulace s nemocným – Bc. Markéta Formanová – 8. 9. 2020 - Dolní Kralovice

Dále probíhala praktická pomoc neformálním pečovatelům v domácnostech a kanceláři Charity např. při zapůjčování
pomůcek. Do půjčovny byly zakoupeny další kompenzační pomůcky: 5 polohovacích lůžek, 5 antidekubitních matrací s
kompresorem, 5 matrací kubivnet, 10 čtyřbodových chodítek, 1 krokovací chodítko, 1 chodítko s podpažní opěrkou, 5
invalidních vozíků, 2 oxygenerátory, oxymetry, 2 pojízdné toaletní židle, 6 toaletních sprchových židlí, 5 opěrných holí .
Pomůcky zakoupené z projektu jsou k dispozici v půjčovně, podstatná část z nich je zapůjčena a využívána cílovou
skupinou. Zdravotní sestry poskytují v rámci projektu praktickou podporu a pomoc. V domácím prostředí předají
neformálním pečovatelům potřebné informace a prakticky ukazují, jak mají pečovat o blízkou osobu. Neformální pečující
oceňují, že se vše odehrává v domácím prostředí a nemusí nemocného kamkoli převážet. V některých případech je
potřeba domácnost navštívit opakovaně a ukázat, jak péči poskytovat v domácím prostředí. Zároveň neformálním
pečovatelům předávají letáčky, které byly v rámci projektu vytištěny.

Jsme rádi, že i v době, kdy jsme museli uzavřít naši klubovnu pro seniory a „Charitní obchůdky“ ve Vlašimi a v Benešově,
jsou nadace, které nám pomohly. Místo prostředků určených na Linku pomoci, kam zavolali „pouze“ dva lidé jsme
obdržené prostředky z Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové použili na částečnou úhradu zakoupené dezinfekce
a pohonných hmot do služebních aut pro pečovatelky. Finance, které jsme získali díky nadaci Karla Komárka Family
Foundation, nám pomohly s uhrazením nájemného za klubovnu a „obchůdky“. Právě od drobných dárců našich
„charitních obchůdků“ při běžném provozu získáváme peníze na částečnou úhradu těchto nájmů, bohužel obchůdky
musely být velkou část roku zavřené.
Díky projektu „Vy rozhodujete my pomáháme“ pořádaného v obchodech Tesco jsme získali za krásné druhé místo
v našem regionu 16 000 korun, abychom mohli pořídit dva šicí stroje Overlock. Naše seniorky šily roušky, tašky, trička,
snad se při šití budou moci opět scházet i ve skupinkách.
Díky participativnímu rozpočtu Středočeského kraje můžete nyní zahlédnout jezdit po Vlašimi a okolí ještě jedno nové
auto vlašimské Charity - bílou Dacii Dokker. Toto auto bude sloužit jako záloha pro všechna naše střediska, takže třeba i
při svážení a rozvážení materiální pomoci pro potřebné. Premiérovou jízdu si užily pracovnice v sobotu 21. listopadu
právě při navážení potravin vybraných v Národní potravinové sbírce.

Souhrnné informace Charity Vlašim – Náklady jednotlivých služeb 2020
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služby
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966 063 Kč
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1,5 úvazku
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0 Kč

666 319 Kč

4,03 %

1 DPP

0 Kč
1 482 Kč
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5,10 %
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4,45 %

9,42 %
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Služby a
činnosti

Pracovní
úvazky

Sociálně
aktivizační
služby
Osobní
asistence
Občanská
poradna
Pečovatelská
služba
Domácí
zdravotní péče
Místa vzájemné
materiální
pomoci
Projekt:
Neformální
pečovatelé
Charitní činnost
Komunitní
centrum

1,6 úvazku

Náklady
celkem

8 úvazků

22,3
úvazků +
DPP

Mzdy

% poddíl
z celkových
ročních nákladů

Zákonné
pojištění

Materiál

Realizace
Komunitního
centra v roce 2020
Tříkrálová sbírka
Veřejná sbírka

Výše investice Poddíl darů
z darů v Kč
546 062 Kč
71 354 Kč

64,83 %
8,47 %

Přijaté dary od
fyzických osob
Celkem

224 854 Kč

26,70%

842 270 Kč

Vybavení

Služby

Cestovné

Ostatní

% poddíl
nákladů

5,85 %

Kromě nákladů uvedených v tabulce – 16 515 954 Kč, směřovaly další finanční
prostředky ve výši 6 385 188 Kč na budování Komunitního centra a přípravu
projektu jeho zateplení. Jednalo se především o úhrady za stavební práce,
dozor, montáže, elektřinu. Tyto investice budou našimi náklady až po
zkolaudování Komunitního centra, zatím byly hrazené především z úvěru a darů
uvedených v tabulce vlevo.
Přestože se nám účetně podařilo dosáhnout zisk 111 767 Kč (0,67% celkových
ročních nákladů Charity Vlašim), finance nám ještě chybí.

Souhrnné informace Charity Vlašim – Zdroje financování provozu služeb a činnosti Charity Vlašim 2020
Veřejné zdroje financování
Středočeský kraj z MPSV
Humanitární fond
Provozní dotace od MPSV
Covid

Částka

% poddíl
z celkových
příjmů

5 062 700 Kč

30,45%

480 000 Kč

2,89%

1 085 538 Kč

6,53%

Soukromé zdroje
financování
Úhrady od zdravotních
pojišťoven
Úhrady od uživatelů
služeb
Tříkrálová sbírka Benešov

Částka

% poddíl
z celkových
příjmů

5 440 458 Kč

32,72 %

590 542 Kč

3,56 %

60 000 Kč

0,36 %

619 930 Kč

3,73 %

179 080 Kč

1,08 %

530 373 Kč

2,19 %

294 146 Kč

1,77%

16 627 721 Kč
Dárci: p. Babka, p. Bach, p.

100%

Dotace IROP studie
proveditelnosti
Dotace EU - neformální
pečovatelé
Přijaté balíčky FEAD

57 000 Kč

0,34%

666 319 Kč

4,01 %

223 832 Kč

1,35 %

Úřad práce ČR

621 303 Kč

3,74 %

Přijaté dary od fyzických
osob
Přijaté dary od
právnických osob
Charitní „obchůdky“
Vlašim a Benešov
Ostatní

Obce: Benešov, Bernartice,
Bystřice, Ctiboř, Děkanovice,
Chotýšany, Keblov,
Kladruby, Kondrac,
Louňovice p. Blaníkem,
Miřetice, Pravonín,
Radošovice, Tichonice,
Trhový Štěpánov, Václavice,
Vlašim, Všechlapy,
Zdislavice

716 500 Kč

4,31%

Celkem

Čermáková, p. Doležal, p.
Dufková, JUDr. Dufková, p.
Dvořáček, p. Fiala, Follerovi,
Fuksovi, p. Gut, p. Harská, p.
Honsová, p. Hrdinková, p.
Ječmínková, p. Kadlečková, p.
Kletečka, p. Krejčířová,
Kroupovi, p. Kupsová,
Laloučkovi, PhDr. Lesová, Maškovi, Matějovský, p. Miketová, p. Němcová, p.
Perná, p. Ptáčková, p. Setničková, Stolejdovi, p. Surovec, JUDr. Svatošová, p.
Třešňák, p. Uhlíř, p. Vlk a řady těch, kteří podpořili potřebné a Charitu Vlašim
v rámci Tříkrálové sbírky, Postní almužny, Folkového klubu, Posvícenského běhu,
Národní potravinové sbírky, Míst vzájemné materiální pomoci - Charitních
„obchůdků“, nakupováním přes Givt.

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

