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Úvod

Je mi ctí předložit vám výroční zprávu Farní charity
Vlašim za rok 2009,
Jde o první rok mého působení v této organizaci.
Odcházející ředitelka paní Libuše Němcová byla a je
stále mou dobrou vílou, které patří dík za její
počáteční, tak důležité, rady a pomoc, i nadále tvoří
prostředníka mezi mnou a ostatními seniory ve
farnosti, které neznám. V tomto roce došlo k výměně
správce farnosti. Odcházejícího otce Jan Dlouhého
nahradil správce vikariátu Vlašim, otec Jaroslav
Konečný. Byla to spousta změn, které již pomalu
ztrácejí na novosti a přechází v běžnou každodennost.
Daniela Laloučková
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Poslání
Posláním Farní charity Vlašim, katolické neziskové organizace,
je poskytovat pomoc potřebným lidem na území našeho
regionu, formou podpory a doprovázení. Současně se
zaměřuje na předcházení sociálnímu vyloučení potřebných. Při
své práci
se inspiruje Kristovou láskou k bližnímu .
Činnost a působení v organizaci vychází z
křesťanských hodnot:
Víra – věřím, že v každém člověku se setkávám s Kristem,
věřím, že má služba má smysl,
věřím, že Bůh má vše pevně v rukou, důvěřuji mu, důvěřuji v
Boží prozřetelnost.
Naděje – s důvěrou se obracím k Bohu, nepropadám
zoufalství, naděje mi dává sílu
věřit, že každé utrpení má smysl, že každá situace, byť z mého
pohledu beznadějná,
má pro toho konkrétního člověka význam. Jsme jenom
prostředníci Boží milosti –
skrze naši pomoc, naše ruce, je dána naděje bližnímu.
Láska – je shovívavá, láska nezávidí, láska je trpělivá, láska
odpouští, láska nejedná
nečestně, nehledá svůj prospěch, nepočítá křivdy, láska je
tichá, láska vnáší pokoj,
láska přináší dobro, Bůh je láska.
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Farní charita Vlašim je nestátní humanitární zařízení
církve. Patří mezi organizace, které sdružuje Charita
Česká republika, má ovšem vlastní právní
subjektivitu.
Farní charita Vlašim vznikla z iniciativy několika
obětavých farníků a farnic. Z této původně
dobrovolné aktivity se v roce 2000 postupně
rozvinula terénní charitní ošetřovatelská služba.
1.7.2009 zahájila činnost Občanská poradna.
Již několik let Farní charita Vlašim vybírá oblečení a
šatstvo od široké veřejnosti.
Dobrovolnice Farní charity pořádají pravidelná
setkání seniorů a poutní zájezdy.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FARNÍ CHARITY
VLAŠIM
Ředitelka FCH
Daniela Laloučková
Vedoucí Domácí zdravotní péče
Marie Noháčová
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Marie Noháčová
Vedoucí Občanské poradny
Bc. Dana Lučanová
Odpovědná osoba za Sbírku šatstva
Libuše Němcová
Hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Miluše Slunečková

Přehled pracovních úvazků v roce 2009
Středisko
Farní charita
Dom. zdr. péče
Obč. poradna

počet prac.
1
6

prac. úvazek
0,75
5

DPP/rok
1
3
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Domácí zdravotní péče
Domácí zdravotní péče
Lidická 1715, Vlašim 258 01
Detašované pracoviště Benešov
Červené Vršky 883, Benešov 256 01
Tel.:317 845 979
email: dzpvlasim@tiscali.cz

Charitní ošetřovatelská služba je nestátní registrované zdravotnické
zařízení. Je poskytována od r. 2000.
Jde o terénní zdravotní službu poskytovanou v domácnostech klientů.
Je určena převážně těm, kteří zejména kvůli omezené pohyblivosti
nebo snížené soběstačnosti (způsobené věkem, nemocí,úrazem)
potřebují odborný zdravotní dohled a jejich zdravotní stav umožňuje
pobyt v domácím prostředí. Domácí zdravotní péči je možné
poskytnout pouze klientům se zhoršenou sebepéčí nebo mobilitou.
Cílem služby je poskytnutí kvalitní odborné zdravotnické péče v
domácnostech klientů/pacientů ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a
rodinou. Důraz přitom klademe zejména přístup k pacientovi a jeho
potřebám.
Zdravotní péče je poskytována 7dní v týdnu,dle ordinace obvodního či
ošetřujícího lékaře 1x – 3x denně. Zdravotní sestry úzce spolupracují s
praktickým lékařem klienta. Péče je plně hrazena zdravotními
pojišťovnami. Domácí zdravotní péče je poskytována 24 hodin denně,
365 dní v roce, podle potřeb klientů.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Agentura disponuje kompenzačními pomůckami, které svým klientům
zapůjčuje za udržovací poplatek. Nabízí zapůjčení pomůcek pro
nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně
postižené občany. Jedná se např. o polohovací postele – elektrické i
mechanické, invalidní vozíky, WC křesla, chodítka, antidekubitní
matrace a další pomůcky.
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Občanská poradna
OP - Lidická ulice 1715, 258 01 Vlašim.
Tel.: 732350559
Občanská poradna ( dále OP ) je zařízením, v němž je občanům
poskytováno odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
Poslání OP
- poskytujeme uživatelům v nepříznivé sociální situaci potřebné
informace přispívající k řešení jejich situace
- snažíme se o zplnomocňování uživatele k řešení nepříznivé situace, o
komplexní přístup k uživateli a jeho situaci
- posilujeme uživatele ve znalosti svých práv a povinností
- nabízíme pomoc při hledání a kontaktování vhodné sociální služby pro
uživatele
- pomáháme uživatelům v uplatňování oprávněných zájmů a potřeb
- v případě potřeby nabízíme uživatelům doprovod či asistenci při
jednání s úřady a jinými institucemi

Cílová skupina uživatelů služby
Uživateli služeb OP jsou plnoletí občané, kteří se dostali do nepříznivé
životní situace, a tu chtějí s pomocí OP řešit.
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Dobrovolníci
Náplní práce dobrovolníků jsou tři nejdůležitější aktivity:
1.) Sbírka šatstva – která proběhla každou první středu v měsíci od
dubna do října 2009. Vybrané šatstvo si odvezli pracovníci Diakonie
Broumov. Plánujeme vytvoření sociálního šatníku.
2.) Setkání seniorů – pravidelná setkání, kterých se zúčastnili senioři ,
kteří byli přivezeni dobrovolníky ze svých domovů nebo z Domova ve
Vlašimi. Setkání je vždy započato mší svatou a poté následuje posezení
v blízké budově besídky.
3.) Tříkrálová sbírka 2009
Tříkrálová sbírka je veřejnou sbírkou pořádanou Charitou Česká
republika. V současné době je svým rozsahem největší dobrovolnickou
akcí v celé České republice. V období kolem svátku Tří králů vychází
skupinky koledníků do ulic, od domu k domu písní přinášejí radostné
poselství o narození Ježíše Krista a do zapečetěných kasiček sbírají
příspěvky na pomoc potřebným. Tímto způsobem také rozšiřují veřejné
povědomí o Charitě jako organizaci a o jejich službách.Na vlašimsku
bylo vytvořeno 58 koledujících skupinek, jimž se podařilo vykoledovat
celkem 323 722 kč.
Rozdělení financí z Tříkrálové sbírky je jednotné a je schváleno radou
ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí takto: 58% finančních
prostředků se vrací přímo oblastní charitě na jejíprojekty, 2% jdou do
Nouzového fondu oblastních Charit pro pomoc lidem v akutní nouzi, 5%
výtěžku jde do tzv. Krizového fondu oblastních Charit na pomoc
Charitám v existenční krizi, dalších 5% je určeno na pokrytí režie sbírky,
10% na humanitární pomoc, 15% na projekty diecézní charity a
posledních 5% na projekty sekretariátu Charity ČR.
Peníze z této sbírky byly odeslány na účet např. Hospice dobrého
Pastýře v Čerčanech, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Denního stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou,
Kněžský domov ve St. Boleslavi.
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Tříkr. sbírka v r.2009 v jednotlivých farnostech (obcích) na
Vlašimsku
Vlašim
Domašín
Pavlovice+( Tehov)
Kladruby
Radošovice
Velíš
Kondrac
Vracovice
Pravonín
Zdislavice
Trhový Štěpánov
Hrádek
Načeradec
Celkem

_______

114 092 kč
21 321 kč
4 848 kč
7 179 kč
20 698 kč
18 279 kč
12 430 kč
11 000 kč
14 577 kč
34 732 kč
43 373 kč
7 493 kč
13 700 kč
323 722 kč
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Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se zodpovědně
a nadšeně starají o naše klienty. Děkuji také
všem orgánům, organizacím, lékařům, sponzorům i
všem ostatním, se kterými jsme v uplynulém
roce spolupracovali, kteří nám pomáhali a bez nichž
by se nám nepodařilo věnovat se těm
nejpotřebnějším.
Děkuji všem štědrým dárcům,také Městu Vlašim za
příspěvky a Krajskému úřadu Středočeského kraje za
poskytnutý grant.
Děkuji i všem ostatním, se kterými jsme v
uplynulém roce spolupracovali, kteří nám pomáhali,
našim dobrovolnicím, páteru Janu Dlouhému i
Jaroslavu Konečnému za duchovní podporu, bez
nichž by se nám nepodařilo věnovat se těm
nejpotřebnějším.
Daniela Laloučková
ředitelka FCH Vlašim

V roce 2009 jsme obdrželi grant na projekt
"Podpora osob s civilizačními chorobami"
z Humanitárního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje.
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Město Vlašim zařadilo naši organizaci do rozpočtu na rok 2009.
Děkujeme

KONTAKT
Farní charita Vlašim
Lidická 1715
Vlašim 258 01
E-mail: charita.vlasim@seznam.cz
Tel.:736 472 794
Statutární zástupce: ředitelka Daniela Laloučková
IČO: 47084359
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č.ú. 322209309/0800
www.farni-charita-vlasim.wbs.cz

11

