VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
Farní charita Vlašim
„Pomáháme potřebným bez rozdílů.“

Úvodní slovo:
Drazí přátelé,
rok se sešel s rokem a já mám milou povinnost, předložit Vám zprávu o činnosti naší organizace v roce 2014. Na
začátku jsme měli mnoho plánů. Netvrdím, že se podařilo všechny uskutečnit, ale celkově jsme prožili příznivý
rok. Naší zemi se vyhnuly živelné katastrofy, a proto jsme mohli všechny síly směřovat k rozvoji a zkvalitňování
našich služeb.
Díky grantu ČSOB jsme uspořádali 8 seminářů na téma finanční gramotnosti.
Finance z Humanitárního fondu Středočeského
kraje jsme využili na organizování
akcí pro seniory a osoby se
zdravotním

postižením,

na

kterých kromě vzájemné podpory,
informací z psychologie, tradic, historie nebo
zdravého životního stylu, získávali razítka do pasu
aktivního seniora.
V září

se

rozrostly

naše

sociální

služby

o

pečovatelskou službu. Ta vyplňuje prostor mezi
Osobní asistencí a Aktivizací seniorů a osob se zdravotním postižením.
S počátečními obavami jsme se rozhodli zřídit, a od října provozovat místo vzájemné materiální pomoci,
takzvaný Charitní „obchůdek“. Je mimochodem také výdejním místem
potravin, které jsme získali účastí v Národní potravinové sbírce. Zkušebním
provozem se potvrdilo naše rozhodnutí přijímat šatstvo a jiný materiál pouze
zde a upustit od sbírek šatstva v místě „Besídka“. Obchůdek je pro veřejnost
lépe dostupný. Je v provozu šest dní v týdnu. Pracovnici jsme získali pomocí
programu Veřejně prospěšných prací z Úřadu práce.
Nic z toho, o čem se dočtete v naší výroční zprávě, by se nám nepodařilo uskutečnit, kdyby nás nepodporovali
lidé a instituce, kteří kladou důraz na pomoc potřebným, nápravu bezpráví, solidaritu s lidmi s postižením. Patří
jim naše veliké díky, protože jedině díky nim můžeme reagovat na potřeby jednotlivých cílových skupin. Jsme
za podporu, a to ne jen tu finanční, nesmírně vděční. Děkuji Všem donátorům, dárcům, ale i dobrovolníkům, že
na nás pamatují, také našim zaměstnancům, kteří rozhodují o kvalitě služby. Zájem druhých a jejich podpora nás
zavazují. Věřím, že se nám bude dařit i nadále poctivě pracovat tak, abychom byli přínosem pro své okolí.
Za Farní charitu Vlašim Bc. Daniela Laloučková, ředitelka

Personální zabezpečení poskytovaných služeb

ředitelka
FCh Vlašim

Sociální služby: sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách
•Občanská poradna Vlašim
•Osobní asistence
•Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením
•Pečovatelksá služba při Farní charitě Vlašim

Domácí zdravotní péče: vrchní sestra a zdravotní sestry
•Středisko Vlašim
•Středisko Benešov

Charitní činnost: dobrovolníci, pracovnice Charitního „obchůdku"
•Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
•Půjčovna dětských pomůcek
•Sbírky šatstva a Charitní „obchůdek" - místo vzájemné materiální pomoci

Bleší trhy
Kurz pro
pracovníky
„Kinestetika
v praxi"

Májové
slavnosti
Výlety a další
akce

Otevření
Charitního
„obchůdku"

Přednášky
PhDr. Lesové
Setkání
pracovníků s
P. Gorou

Jednotlivé služby se navzájem doplňují a pracovníci navzájem spolupracují. Spolupráce je však
nezbytná i s rodinami, lékaři, úřady, dalšími organizacemi a veřejností. Všichni musí být nedílnou
součástí jednoho týmu.

Občanská
poradna Vlašim
*302 klientů

Osobní

asistence
*49 klientů

Pečovatelská

+ Do Občanské poradny nadále přicházeli lidé především s problémy ohledně dluhů a
exekucí. Pro lidi ve věku 50+ jsme proto uspořádali ve Vlašimi a 8 venkovských obcích
interaktivní semináře finanční gramotnosti „Půjčky, úvěry, body, bonusy, … děkuji,
nemám zájem“. Naše psycholožka pomáhala vypořádat se s problémy osobními i
vztahovými. Počet klientů poradny opět narostl i s ohledem na prováděná sociální
šetření žadatelů o materiální pomoc.
Vývoj počtu klientů v jednotlivých službách
+ S žádostmi o službu Počet
klientů
Osobní asistence se na nás 900
Pečovatelská služba
8
obracely především rodiny, 800
123
které se snažily najít 700
49
98
SAS pro seniory a
44
způsob zajištění péče o své 600
osoby se ZP
302
4
blízké tak, aby ohrožení 500
211
Osobní asistence
26
20
400
90
členové rodiny mohli
89
300
zůstat v domácím prostředí.
Občanská poradna
368
363
Vlašim
353
+ Prostřednictvím nově 200
331

služba

registrované Pečovatelské

*8 klientů

služby jsme od října začali

100
0
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Domácí zdravotní
péče

zajišťovat krátkodobou péči
s návštěvou do dvou hodin.
+ V rámci Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

SAS pro seniory a osoby se

postižením jsme uspořádali 40 různých akcí (přednášek, promítání,

zdravotním postižením

výletů, kvízů, setkání, …), ale i individuální návštěvy v domácím prostředí.

*123 klientů

+ Do Domácí zdravotní péče jsme přijali novou vrchní zdravotní sestru a
učinili další kroky směrem k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby.

Domácí zdravotní péče

Veřejnost včetně některých lékařů, starostů a většiny pacientů stále

*368 ošetřených pacientů

ještě neví, o jakou službu se jedná, kdy na službu mají nárok, jak o ni
žádat, apod. Proto jsme rádi, že jsme mohli jednat v některých obcích a
o službách více informovat.

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
Pečovatelská služba
- návštěvy
Celkem

2011

2012

2013

6 388

6 928

6 862

6 900

926

992

2 118

2 430

1 202

2 590

4 030

7 300

24

72

112

8 516

10 534

16 610

2014

250
23 175

Sociálně
aktivizační
služba

Osobní
asistence

Půjčovna
dětských
pomůcek

Pomáháme i díky Vám, DĚKUJEME!
Dobrovolníkům
Lidem přispívajícím do sbírek
Dárcům a sponzorům
V. Toula

L. Hořínková

rodina
Stolejdova

PhDr. Lesová

V. Klimeš

M. Pohan

pí. Ottlová

A. Hainzová

L. Němcová

Tříkrálová
sbírka
5%
Úhrady od
uživatelů
13%

306 000 Kč
1 058 824 Kč
3 152 765 Kč
29 013 Kč
37 851 Kč
142 329 Kč
34 366 Kč
4 761 148 Kč

manželé
Holejšovský

pí. Hulmáková

MPSV
Středočeský kraj
Úřad práce ČR
Obce
Úhrady zdravotních
pojišťoven
Úhrady od uživatelů
Tříkrálová sbírka
Přijaté dary
Úroky
Nadace ČSOB
Charitní „obchůdek“
Potravinová banka
Vysočina
Zdroje celkem
Přijaté
dary
2%

manželé
Böhmovi

Materiál
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Dary
Ostatní náklady
Náklady celkem

1 318 000 Kč
151 260 Kč
23 540 Kč
95 360 Kč

Zdislavice

2 084 076 Kč
606 301 Kč
246 934 Kč
85 045 Kč
788 Kč
43 000 Kč
25 003 Kč

Pavlovice

44 698 Kč
4 724 005 Kč

Charitní
„obchůdek"
0,5%
Nadace
ČSOB 1%

PB
Vysočina
1%

Úroky
MPSV
28%

Úhrady od
ZP
44%

Farní Charita Vlašim
Středočeský
kraj
3%
Úřad práce
ČR 0,5%
Obce
2%

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

