VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013
Farní charita Vlašim
„Pomáháme potřebným bez rozdílů.“

Úvodní slovo:
Jednou z kapitol Výroční zprávy je úvodní slovo. Píše se v době, kdy jste
konečně začali psát na konci letopočtu správnou číslici, kdy pomalu
plánujete zajištění služeb o dovolených. Loňský rok už zahaluje mlha
zapomnění. Psaní „výročky“ nás však vede, ohlédnout se zpět, připomenout si události, zhodnotit služby.
První akcí v měsíci lednu je vždy Tříkrálová sbírka. Je to dobrovolnická aktivita, která pomáhá zajistit
financování sociálních služeb, přímou pomoc rodinám s dětmi a další charitní projekty.
V roce 2013 zasáhly naši zemi i region velké záplavy, na které jsme reagovali finanční sbírkou. Oslavili jsme 5
let působení naší Domácí zdravotní péče v Benešově a okolí. Uspořádali jsme pro veřejnost řadu akcí, stali se
členy Místní akční skupiny Blaník.
Všechny naše registrované služby byly využívány ve větší míře než v roce 2012, což svědčí o tom, že se
dostávají do povědomí veřejnosti. Pro nás z toho vyplývá povinnost dbát na jejich zkvalitňování a
profesionalitu.
Jsme velice vděčni za podporou donátorů, díky které jsme zvládli ukončit rok, aniž bychom se ocitli ve ztrátě.
Děkuji také všem zaměstnancům za podporu, loajalitu a kvalitně odvedenou práci. Děkuji všem
dobrovolníkům za jejich čas a chuť skrze naši organizaci pomáhat lidem a zlepšovat vztahy ve svém okolí.
Děkuji všem pracovníkům institucí, kteří na nás nekladou zbytečné byrokratické požadavky a podávají
pomocnou ruku. Díky, díky, díky.
Za Farní charitu Vlašim, Bc. Daniela Laloučková, ředitelka

Stručná historie Farní charity Vlašim:

Rok 2013

rok 1992
rok 2000
rok 2009
vznik

FCH Vlašim

profesionalizace
organizace

rok 2010
rok 2012

převzetí Občanské
zahájení
poskytování Domácí poradny Vlašim
zdravotní péče

registrace Osobní
asistence

Sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením

2. 1. - Beseda o bezpečí
13. 2. – Setkání
zakladatelů FCH Vlašim
6. 3. - Oslava MDŽ
4. 5. – Pouť na Sv. Horu
23. 5. – Setkání seniorů
Červen – POVODNĚ
21. 7.- Hrádecké poutě
20. 8. – Výlet na Velehrad
27. 9. – Den Charity
1. 10. – Setkání seniorů
9. 10. – Výlet do Želiva
15. 11. – Promítání a
beseda „Cesta k písmu“
Prosinec – návštěvy
seniorů a nemocných

Struktura poskytovaných služeb:
Sociální služby

Charitní činnost

Ošetřovatelské
služby

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek

Občanská poradna
1,5 úvazku
2 DPP

Domácí
zdravotní péče

Sbírky šatsva a Charitní šatník

5 úvazků

Osobní asistence
5,25 úvazku

Pomoc lidem zasažených živelnou
pohromou

11 DPP

Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením

Pomoc a podpora sociálně slabých

0,25 úvazku
7 DPP

Podpora práce s mládeží a
dobrovolníky

+ Do Občanské poradny Vlašim přicházeli lidé především s problémy ohledně dluhů a exekucí. Pro maty v azylovém domě jsme
uspořádali sérii pěti interaktivních seminářů Finanční gramotnosti. Naše psycholožka pomáhala vypořádat se s problémy v rodinách
(týkající se např. výchovy dětí po rozvodu), životem s poruchou osobnosti atd. Počet klientů poradny se více jak zdvojnásobil. Lidé
přicházeli především na doporučení známých nebo sociálního odboru města Vlašim.
+ S žádostmi o službu Osobní asistence se na nás obracely rodiny, které se snažily najít způsob zajištění péče tak, aby ohrožení členové
rodiny mohli zůstat v domácím prostředí. Na této službě oceňovaly její flexibilitu a možnost zajištění péče i o víkendech.
+ V rámci Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsme uspořádali několik akcí a oslovili i lidi, kteří
žijí na venkově a nemají tolik možností vyžití. Proběhl i průzkum přání a potřeb uživatelů služeb, na jehož základě bude sestavován
další program.
+ Domácí zdravotní péče se odvíjí především od spolupráce vrchní sestry a lékařů, kteří ji mohou předepisovat. Mnoho lidí neví, že na
službu má nárok a pokud si o ni nezažádá, není jim ze strany lékařů nabídnuta. Proto je třeba, aby potřební o této službě věděli.
Počet
klientů

Vývoj počtu klientů v jednotlivých službách
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Počty: návštěv /
intervencí / hodin
přímého výkonu
Domácí zdravotní péče
- návštěvy
Občanská poradna Vlašim
- intervence
Osobní asistence - hodiny
přímého výkonu
SAS pro seniory a osoby
se ZP - intervence
Celkem

2011

2012

Před poklad
2013 2014

6 388

6 928

6 862

926

992

2 118

2 400

1 202

2 590

4 030

9 705

8 516

24
10 534

3 600
16 610

4 200
23 175

6 900

Místa poskytování služeb:

Zdroje financování FCH Vlašim v roce 2013
VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ
Tříkrálová
sbírka
5%

Dary
4%

Úhrady od
uživatelů
8%

Úroky
0%

MPSV
30%

Úhrady
zdravotních
pojišťoven
49%

Úřad práce ČR
1%
Obce
3%

MPSV
Úřad práce ČR
Obce
Úhrady zdravotních
pojišťoven
Úhrady od uživatelů
Tříkrálová sbírka
Dary
Úroky
Zdroje celkem

1 403 000 Kč
62 979 Kč
132 000 Kč
2 271 000 Kč
387 420 Kč
238 612 Kč
173 512 Kč
1 254 Kč
4 669 777 Kč

Děkujeme!
Materiál
Služby
Mzdové náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Dary
Ostatní náklady
Náklady celkem

378 812 Kč
863 199 Kč
3 095 072 Kč
25 726 Kč
37 854 Kč
148 551 Kč
30 516 Kč
4 579 730 Kč

Pomáháme i díky Vám!
L. Hořínková

manželé
Holejšovský

rodina Stolejdova

PhDr. Lesová

MUDr. Farionová

M. Stanislav

pí. Ottlová

L. Němcová

Ing. M. Říha

Dobrovolníkům
Lidem přispívajícím do sbírek
Dárcům a sponzorům

Farní Charita Vlašim
budova Polikliniky, Lidická 1715, 258 01 Vlašim
Tel:

736 472 794

E-mail:

info@charitavlasim.cz

Web:

http://vlasim.charita.cz

Číslo účtu:

322 209 309 / 0800

Ve farnosti Vlašim se vybralo
367 096 Kč

65% z této částky se vrátilo FCH Vlašim

