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Úvod
Je mi ctí předložit vám výroční zprávu Farní
charity Vlašim za rok 2011.
Byl to rok, kdy udeřila vlna tsunami v Japonsku,
hladomor v zemích Afrického rohu. Naší zemi se
tentokrát živelné katastrofy vyhnuly, ale dále
pokračovala finanční krize spojená se zadlužováním a
exekucemi. Důsledky jsme řešili při konzultacích
s našimi klienty v Občanské poradně.
Přesto bylo mezi našimi občany mnoho
dobrého. Rodiny dávající přednost péči o své blízké
doma, které tak vrací rodičům lásku, se kterou se o
ně v dětství starali. Dobrovolníci, kteří obětují svůj čas
a práci pro druhé.
V tomto roce jsme obdrželi grant z programu
rozdávání Bible, použité počítače z grantu ČSOB,
poprvé jsme naše služby prezentovali na Májových
slavnostech ve Vlašimi, pořádali tradiční jarní a
podzimní setkání seniorů, přednášku prezidenta Dr.
Vojtěch Eliáše o Charitě a mimo jiné také koncert na
podporu zemí Afriky, postižených hladomorem.
Za těchto 365 dní, jsme udělali mnoho práce,
užili si starostí, ale také odpočinku a setkáních
s dobrými lidmi.
Daniela Laloučková
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Poslání
Posláním Farní charity Vlašim, neziskové organizace, je
poskytovat pomoc potřebným lidem na území našeho
regionu, formou podpory a doprovázení. Současně se
zaměřuje na předcházení sociálnímu vyloučení
potřebných.
Farní charita Vlašim je nestátní humanitární
zařízení. Patří mezi organizace, které sdružuje Charita
Česká republika, má ovšem vlastní právní subjektivitu.
Farní charita Vlašim vznikla v roce 1992 z iniciativy
několika obětavých farníků a farnic. Z této původně
dobrovolné aktivity se v roce 2000 postupně rozvinula
terénní charitní ošetřovatelská služba.
V červenci 2009, zahájila činnost Občanská poradna.
V srpnu 2010, bylo poskytování sociálních služeb rozšířeno
o Osobní asistenci.
Již několik let Farní charita Vlašim vybírá oblečení a
šatstvo od široké veřejnosti pro lidi v nouzi.
Dobrovolnice Farní charity pořádají pravidelná setkání
seniorů a poutní zájezdy.
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Organizační struktura
Farní charity Vlašim
ředitelka Farní charity
Vlašim
Daniela Laloučková

Vedoucí Domácí
zdravotní péče

Vedoucí Občanské
poradny a Osobní
asistence

vrchní sestra
Marie Noháčová

Mgr. Iva Doubková

Sbírka šatstva

Tříkrálová sbírka

Odpovědná osoba za
sbírku šatstva
Libuše Němcová

Hlavní koordinátorka
Miluše Slunečková

Přehled pracovních úvazků v roce 2011
Středisko
Farní charita
Domácí
zdravotní péče
Osobní
asistence
Občanská
poradna

počet prac.
1
6

prac. úvazek
0,75
5

DPP/rok
0
0

3

2,15

6

1

0,15
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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, 736 472 795
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.
počet ošetřených
klientů – pacientů v r. 2011
331

počet návštěv u nich vykonaných
6.338
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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.

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.
počet konzultací r. 2011
poskytnutý čas v hodinách
89
450
Dotace od MPSV na rok 2011 činila 150 000,- kč.
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Osobní asistence
OA - Lidická 1715, 258 01 Vlašim.
Tel.: 733 676 737
Charita Vlašim poskytuje službu osobní asistence dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba umožňuje setrvání staršího a
nemocného člověka v přirozeném domácím prostředí i v krizových
obdobích. Služba osobní asistence zahrnuje:
•
poskytnutí stravy nebo zajištění stravy
•
pomoc při osobní hygieně
•
pomoc při pohybových problémech
•
dovoz k lékaři
•
zapůjčení zdravotnických pomůcek
•
nákupy
•
pomoc v domácnosti
Nemalým přínosem je i to, že umožní pečujícím rodinám vést běžný
pracovní a společenský život. Naše péče vychází z přání a potřeb
klienta, respektujeme jeho názory a soukromí.
počet klientů v roce 2011

20

poskytnutá péče v hodinách

1202

Dotace od MPSV na rok 2011 činila 450 000,- kč.

Dobrovolníci
Náplní práce dobrovolníků jsou tři nejdůležitější aktivity:
1.) Sbírka šatstva – která proběhla každou první středu v měsíci od
dubna do října 2011. 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 farní Besídky.
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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. Ve Vlašimi a
blízkém okolí bylo vytvořeno 60 koledujících skupinek, jimž se podařilo
vykoledovat celkem 350 958 kč. Vybraná částka byla odeslána na konto
Tříkrálové sbírky.
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 její projekty,
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 byly použity:
1.
Podpora charitních projektů v pražské arcidiecézi:
a)Charitní domov pro seniory v Mukařově
b)Charitní azylové domy pro matky s dětmi v tísni v
Brandýse/L. a Kralupech/Vlt.
2.
Podpora charitních projektů v zahraničí:
a)Indie – technická škola Prathibodaya, Bidar
b)Bělorusko – podpora vzdělávání dětí a mládeže a
dobrovolnictví pro místní Charitu.
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Poděkování
Děkuji
……. všem spolupracovníkům, kteří se
zodpovědně a nadšeně starají o naše klienty. Také
našim dobrovolníkům, za jejich obětovaný čas a
práci, kterou nám věnovali.
……. také za podporu všem orgánům,
organizacím, lékařům i všem ostatním, se kterými
jsme v uplynulém roce spolupracovali, kteří nám
pomáhali a bez nichž by se nám nepodařilo
věnovat se těm nejpotřebnějším.
…….. všem donátorům, Městu Vlašim za
příspěvek na provoz, MPSV za dotaci na
poskytování sociálních služeb. Děkuji i všem
ostatním, se kterými jsme v uplynulém roce
spolupracovali.
…….P. MgA. Mgr. Jaroslavu Konečnému, za
duchovní podporu a přímluvnou modlitbu.
Daniela Laloučková
ředitelka FCH Vlašim
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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.vlasim.charita.cz
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