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Úvodem
Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou Výroční
zpráva Farní charity Vlašim za rok
2012. Vyhotovení výroční zprávy není
jen povinností vůči veřejnosti a
donátorům, ale také příležitost pro nás
připomenout si, co jsme v tomto období
řešili, co se změnilo, co jsme prožívali.
V souladu s naším posláním jsme se
snažili reagovat na potřeby našich
spoluobčanů.
V únoru
byly
díky
financím z tříkrálové sbírky podpořeny
obyvatelky Azylového domu pro matky s dětmi ve Vlašimi, které
se dostaly z důvodu kolapsu výplaty sociálních dávek do nesnází.
Značnou pomocí těmto postiženým lidem byla také potravinová
sbírka.
Bc. Daniela Laloučková,
ředitelka Farní charity
Vlašim

Naší největší cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně postižení.
Ke zkvalitnění jejich života přispívají naše zdravotní a sociální
služby. Domácí zdravotní péči poskytujeme v našem regionu od
roku 2000. Tito potřební mohou také využívat osobní asistenci a
v srpnu nově zaregistrovanou sociálně aktivizační službu pro
seniory a zdravotně postižené. K dispozici jim jsou i pracovnice
občanské poradny.
Občanská poradna je v naší oblasti jediná. Bezplatně pomáhá
hledat řešení klientům v obtížné sociální situaci. Zaměřuje se
především na finanční gramotnost a dluhové obtíže. Od července
je součástí týmu poradny doktorka psychologie, která nabízí
fundovanou psychologickou pomoc. I ta je v rámci poradny
zdarma.
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Všichni jsme součástí našeho životního prostředí. Je naší
povinností ho chránit a opatrovat pro další generace. Z tohoto
důvodu jsme se stali součástí projektu SBÍREJ–TONER.cz, který
je zaměřený na recyklaci použitých tonerů. Finanční prostředky
z něj získané pomáhají potřebným.
Naše organizace již několik let provozuje sociální šatník a třídí
sbírané šatstvo. Proto jsme mohli poskytnout pomoc lidem bez
přístřeší, kteří využívají služeb Denního centra v Benešově. Nově
byla vyhlášena také sbírka potravinové pomoci. Přispěla
k lepšímu prožívání zimního období, které zakoušejí nejhůře
právě lidé na ulici.
Díky podpoře donátorů jsme mohli pomáhat a být užitečnými.
Jsem ráda, že v naší organizaci pracují lidé, kteří uznávají
důstojnost a hodnotu každého lidského života. Udělali jsme
mnoho práce, užili si starostí, ale také odpočinku a setkáních
s dobrými lidmi. Všem z celého srdce děkuji.
Bc. Daniela Laloučková, ředitelka
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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.

Historie
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 a v srpnu 2012
Kontakt:
o
sociálně
aktivizační
službu pro seniory a Farní charita Vlašim
Lidická 1715
zdravotně postižené.
Vlašim 258 01

Již několik let Farní charita
Vlašim vybírá oblečení a
šatstvo od široké veřejnosti
pro
lidi
v nouzi.
Dobrovolnice Farní charity
jej třídí tak, aby bylo
využitelné pro lidi v tísni
v našem okolí. Pořádají se
také pravidelná setkání
seniorů a poutní zájezdy.

Statutární zástupce:
ředitelka Bc. Daniela Laloučková
IČO: 47084359
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 322209309/0800
Tel.:736 472 794
E-mail: reditelka@charitavlasim.cz
Web: http://vlasim.charita.cz
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Organizační struktura
Ředitelka Farní charity Vlašim
Bc. Daniela Laloučková
Vedoucí Domácí zdravotní péče
vrchní sestra Marie Noháčová
Vedoucí Občanské poradny a Osobní asistence

Mgr. Iva Doubková
Vedoucí sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené
Bc. Daniela Laloučková

Sbírka šatstva
Odpovědná osoba Libuše Němcová
Tříkrálová sbírka
Hlavní koordinátorka Miluše Slunečková

Pracovníci
počet
pracovníků

počet prac.
úvazků

Farní charita

1

0,75

0

Domácí zdravotní péče

6

5,00

0

Osobní asistence

8

2,25

4

Sociálně aktivizační služba
pro seniory a zdravotně
postižené

2

0,00

2

Občanská poradna

2

0,50

1

Středisko
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Poskytované služby
Domácí zdravotní péče
Charitní ošetřovatelská služba je nestátní
zdravotnické zařízení. Je poskytována od r. 2000.

registrované

Jde o terénní zdravotní službu
Domácí zdravotní péče
poskytovanou v domácnostech Lidická 1715, Vlašim 258 01
klientů. Je určena převážně
Detašované pracoviště Benešov
těm,
kteří
zejména
kvůli
Červené Vršky 883, Benešov 256 01
omezené pohyblivosti nebo
snížené
soběstačnosti Tel.: 317 845 979, 736 472 795
E-mail: dzpvlasim@tiscali.cz
(způsobené věkem, nemocí či
úrazem) potřebují odborný zdravotní dohled a jejich zdravotní stav
umožňuje pobyt 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 7 dní v týdnu, dle ordinace
obvodního či ošetřujícího lékaře 1–3x 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

počet návštěv u nich
vykonaných

353
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Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek
Disponujeme kompenzačními pomůckami, které svým klientům
zapůjčujeme za udržovací poplatek. Nabízíme zapůjčení pomůcek
pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně
postižené občany. Jedná se o polohovací postele – elektrické
i mechanické – invalidní vozíky, WC křesla, chodítka,
antidekubitní matrace a další pomůcky.

Občanská poradna
Občanská poradna (dále OP) je zařízením, v němž je občanům
poskytováno odborné sociální poradenství dle zákona
108/2006 Sb. o sociálních službách.
Poslání OP:

Občanská poradna
Lidická 1715, Vlašim 258 01
Tel.: 732 350 559
E-mail: opvlasim@email.cz

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 jeho 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
Uživateli služeb OP jsou plnoletí občané, kteří se dostali do
nepříznivé životní situace, a tu chtějí s pomocí OP řešit.
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Nejvíce dotazů měla občanská poradna v oblasti finanční
gramotnosti. Týkaly se dluhové problematiky, rizikových půjček,
klamavé reklamy a osobního bankrotu. Mnozí klienti, kteří
přicházejí s tímto typem dotazů, mají kromě závažných sociálních
problémů také narušený systém vnitřních hodnot, rozpadlou
rodinu a zdravotní problémy plynoucí z dlouhodobého stresu.
Další informace v občanské poradně souvisely s občanským a
rodinným právem: popření otcovství, zrušení trvalého bydliště
rodinnému příslušníkovi, pomoc při hledání ubytování v azylových
domech, informace v souvislosti s platebními rozkazy, případně
sepsání odporu proti platebním rozkazům.
Od července 2012 rozšířila Občanská poradna činnost
o bezplatné psychologické poradenství. Poradenství poskytuje
doktorka psychologie s dlouholetou praxí.
počet konzultací

počet klientů

náklady na provoz

127

90

244 917 Kč

Dotace od MPSV na rok 2012 činila 147 000 Kč.

Osobní asistence
Farní charita Vlašim poskytuje službu osobní asistence dle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Služba umožňuje setrvání Osobní asistence
Lidická 1715, Vlašim 258 01
staršího a nemocného člověka Tel.: 733 676 737
v přirozeném domácím prostředí E-mail: os.a.vlasim@email.cz
i v krizových
obdobích.
Služba
osobní asistence zahrnuje:
poskytnutí stravy nebo zajištění stravy
pomoc při osobní hygieně
pomoc při pohybových problémech
Výroční zpráva Farní charity Vlašim ● Rok 2012
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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

náklady na provoz

26

879 600 Kč

Dotace od MPSV na rok 2012 činila 485 000 Kč.

Sociálně aktivizační služba pro seniory a
zdravotně postižené
V srpnu 2012 rozšířila FCH Vlašim svou registraci o sociálně
aktivizační službu pro seniory a zdravotně postižené. Ta
podporuje nezávislost
na
sociálních
službách,
rozvoj
samostatnosti atd. Zvolené aktivizační činnosti by měly být
v takovém souladu se stanovenými cíli služby a vymezeným
okruhem osob, aby vedly k získání nových dovedností, informací,
podnětů a navázání nových kontaktů s lidmi i se společenským
prostředím. Poskytují člověku prostor pro získání nových
zkušeností, které jej aktivizují. Služba je poskytována zdarma dle
zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
V roce 2012 byla služba financována pouze z darů.
počet klientů

náklady na provoz

4

4 000 Kč
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Sbírky
Tříkrálová sbírka
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 r. 2012 vytvořeno 61 koledujících skupinek, jimž se
podařilo vykoledovat celkem 366 112 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 v zahraničí, 15 % na projekty diecézní charity
a posledních 5 % na projekty sekretariátu Charity ČR.
Z Tříkrálové sbírky byly podpořeny tyto záměry Farní charity
Vlašim:
služby, které FCH Vlašim provozuje,
podpora dalších poskytovatelů sociálních služeb (Diakonie
ČCE Vlašim, Denní stacionář Petrklíč Ledeč n. Sázavou),
nákup kompenzačních pomůcek a zajištění jejich skladování,
pomoc a podpora sociálně slabých rodin a jednotlivců.
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Sbírka šatstva
Jako každý rok, tak i v roce 2012 proběhla každou první středu
v měsíci od dubna do října sbírka šatstva. Šatstvo, při jehož
výběru pomáhali dobrovolníci, si odvezli pracovníci Diakonie
Broumov. Plánujeme vytvoření sociálního šatníku.

Sběr prázdných tiskových kazet
Naše farní charita se přihlásila do ekologicko-charitativně
zaměřeného projektu Sbírej-toner.cz. Sbíráním prázdných
tiskových kazet určených k renovaci přispějeme na chod zařízení
pro mentálně postižené, konkrétně ve Středočeském kraji je
využije NEZÁVISLÝ ŽIVOT o.s. Sběrný box je umístěn v naší
kanceláři.

Příležitostné sbírky
Potraviny pro azylový dům
3. února jsme byli osloveni Diakonií ČCE, provozovatelem
azylového domu ve Vlašimi, zda bychom nemohli pomoci tamním
matkám s dětmi, které marně čekají na vyplacení sociálních
dávek. Hned poté jsme poslali azylovému domu 5 000 Kč
z Tříkrálové sbírky a zorganizovali sbírku základních potravin pro
vlašimské občany, kteří se z tohoto důvodu ocitli v těžké situaci.
Kromě jednotlivých dárců jsme obdrželi nemalý potravinový
příspěvek také od spolubratrů z vlašimského sboru Církve
bratrské, kteří se o naší akci dozvěděli. Většinu potravin jsme
odvezli do azylového domu vlašimské Diakonie, část využily
pracovnice sociálního odboru města Vlašimi pro své klienty.
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Materiální pomoc pro lidi bez přístřeší v Benešově
V listopadu 2012 jsme na žádost tamního pracovníka
zorganizovali sbírku materiální pomoci pro lidi bez přístřeší
navštěvující Denní centrum a Noclehárnu v Benešově. Sešlo se
opravdu značné množství spodního prádla, obuvi, pásků, tkaniček
– tedy přesně toho, co pracovníci pro své klienty poptávali –
i potravin. Dle našich informací dochází do Centra v Benešově asi
30 lidí, jimž věci z naší sbírky pomohly.

Další akce
Setkání seniorů
Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vlašim pravidelně
pořádáme setkání seniorů. Svoz a odvoz lidí se zdravotními
obtížemi zajišťují naše pracovnice; svoz lidí odkázaných na
invalidní vozík zajišťují dobrovolnice. Jedná se především
o dopravu seniorů z Domova seniorů ve Vlašimi.
Setkání vždy začíná mší svatou ve farním kostele a poté
následuje posezení v blízké budově farní besídky. Zajištěno je
občerstvení a nenáročný program. Setkání bývají naplněna milou
atmosférou, tak jak tomu bývá, když se sejdou přátelé se
společnými zážitky a vzpomínkami.
Letošní setkání proběhla 10. července a 9. října. Každého setkání
se zúčastnilo několik desítek seniorů.
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Příjmy a výdaje
Spotřeba materiálu, zboží a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady
OON – DPP a DPČ
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

138
717
1 878
117
639
125
38
3 652

Tržby za vlastní výkony, služby, včetně IP
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace ministerstva a Úřad vlády
Dotace kraje
Dotace obce a města
Ostatní dotace (dotace od Úřadu práce) včetně dotací od
EU
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Výnosy celkem

227
1 433
632
0
65

Hospodářský výsledek

85
656
351
0
0
0
3 449
-203

Částky jsou uvedeny v tisících Kč
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Poděkování
Děkuji
všem spolupracovníkům, kteří se zodpovědně a nadšeně
starají o naše klienty,
našim dobrovolníkům za jejich obětovaný čas a práci, kterou
nám věnovali,
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.
Bc. Daniela Laloučková
ředitelka FCH Vlašim
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