VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
Farní charita Vlašim
„Pomáháme potřebným bez rozdílů.“

Úvodní slovo:
Milí přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2016. Byl to rok náročný, ale neprožívali jsme žádnou dramatickou krizi. Díky
Bohu a přízni našich donátorů jsme nemuseli ukončovat ani omezovat žádnou z našich služeb. Podařilo se udržet
pečovatelskou službu, kterou nemáme podporovanou dotacemi z krajského úřadu Středočeského kraje. Všechny síly
jsme tak směrovali na zkvalitňování služeb.
Posláním naší neziskové organizace je pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky. Snažíme se, přestože jsou
dnes služby zaměřeny vždy na určitou cílovou skupinu, nikoho z potřebných neodmítat.
Díky darům, které nám veřejnost věnuje v Charitním „obchůdku“ - místě vzájemné materiální pomoci, můžeme
v rámci Občanské poradny reagovat na požadavky lidí v tísni. Kromě odborného sociálního poradenství jim případně
poskytujeme také potraviny, šatstvo a drobné kuchyňské vybavení.
Potřeby lidí odkázaných na přímou péči v domácím prostředí společně zajišťují naše terénní sociální a zdravotní
služby. Nově pořízené technické vybavení Domácí zdravotní péče umožňuje poskytovat odbornou péči lidem
propuštěným z nemocnice, i těm v posledním období své životní pouti.
Naše odborná práce je závislá na motivaci a odbornosti personálu, pracovních podmínkách a financích, které na chod
služeb získáme. Proto s velikou pokorou děkuji Všem, kteří naši práci podporují. Jsou to starostové a zastupitelé, kteří
na nás myslí ve svých napjatých rozpočtech. Jsou to podnikatelé a firmy, kteří nám poskytnou to, co by mohli využít pro
vlastní růst. Jsou to jednotlivci, kteří dávají ze svých příjmů. Jen s jejich pomocí můžeme služby zajišťovat, protože státní
dotace zdaleka na provoz nestačí.
Jsme vděčni i za nespočetné hodiny práce dobrovolníků. Pomáhají nám především při
sbírkách a benefičních akcích. V roce 2016 se jednalo o Tříkrálovou sbírku, benefiční
koncert „Děkujeme Vám!“, festival Routa, Národní potravinovou sbírku nebo Živý Betlém.
Také děkuji kněžím za to, že na nás myslí ve svých modlitbách i za podporu, kterou nám
poskytují ze svých farností (především Římskokatolická farnosti Čechtice, Hrádek, Keblov,
Vlašim, Zdislavice). Účastní se spolu s námi také Postní almužny a nejrůznějších poutí.
Veliké, veliké díky Vám všem, že nám pomáháte pomáhat.
Za Farní charitu Vlašim, Mgr. Daniela Laloučková, ředitelka

Farní charita Vlašim
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Číslo účtu:

322 209 309 / 0800

Domácí zdravotní péče (DZP) – 15 let
Stabilní tým devíti zdravotních sester, zaměstnaných na 5 úvazků, se staral na
Vlašimsku a Benešovsku o 461 pacientů (299 žen, 162 mužů). Přičemž 2 pacienti byli ve
věku 0 - 19 let, 43 pacientů ve věku 20 – 64 let a 416 pacientů starších 64 let. Zrealizovali
jsme 11 435 návštěv v domácím prostředí těchto lidí. Zdravotním pojišťovnám jsme vykázali
27 488 výkonů (jako např. převazování rány, aplikace infuze, injekce, odběry nebo
ošetřovatelská rehabilitace). Díky použití signálního kódu, který umožňuje ošetřování podle
akutních potřeb a zdravotního stavu pacienta, tedy i nad rámec 3 návštěv denně, bez
omezení délky návštěvy, jsme pomohli doprovodit 4 pacienty do posledních chvil jejich
života, tak aby mohli zemřít důstojně doma mezi svými blízkými. Do Domácí zdravotní péče
jsme zakoupili injekční dávkovač, podpažní chodítka a další vybavení.
Náklady
2016

Mzdy
5 úvazků

DZP

1 544 085 Kč

Zákonné
poj.

Materiál

Vybavení

Služby

Cestovné

Ostatní

481 369 Kč

262 099 Kč

33 612 Kč

162 119 Kč

313 863 Kč

78 493 Kč

Celkem = 37,8%
ročních nákladů
FCH Vlašim
2 875 640 Kč

Terénní sociální služby
Pokračovali jsme ve zvyšování kvality a profesionality práce při poskytování našich služeb. Pracovníci
absolvovali v roce 2016 akreditovaný vzdělávací program: Sociální dovednosti pro rozvoj týmové spolupráce:
komunikace v týmu. V rámci dalšího vzdělávání se pracovníci zúčastnili stáže v Centru sociálních služeb Tloskov.

Osobní asistence (OA) - 6 let
• Služba byla poskytována 33 klientům, 9 mužům a 24 ženám jsme poskytli 5 924 hodin přímé péče
• Pracovníci dojížděli do domácího prostředí lidí v Benešově, Vlašimi, Louňovicích pod Blaníkem, Načeradci, Bukové, Trhovém
Štěpánově, Krasovicích, Kondraci, Kladrubech a Čeňovicích

Sociálně aktivizační služby (SAS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením - 4 roky
• Do služby se zapojilo 82 klientů, z toho 11 mužů a 71 žen
• Proběhlo 83 různých akcí: skupinových (přednášky PhDr. I. Lesové, Mgr. J. Říhy, výlety, trénování paměti, různá setkání za účelem
tvoření, zábavy, …) i individuálních návštěv.

Pečovatelská služba (PS) - 2 roky
• Služba byla poskytována 22 klientům, 9 můžům a 13 ženám, v rámci PS proběhlo 3 126 návštěv v domácím prostředí klientů.
• Jednalo se převážně seniory z obcí: Vlašim, Zdislavice, Malovidy, Vracovice, Znosim, Radošovice, Tisek, Jinošov.

Náklady
2016

Mzdy
7,83 úvazku

OA
SAS
PS

1 357 770 Kč
277 767 Kč
207 763 Kč

Zákonné poj.
a soc. nákl.
468 264 Kč
76 062 Kč
70 636 Kč

Materiál

Vybavení

Služby

Cestovné

Ostatní

55 129 Kč
32 492 Kč
3 718 Kč

61 653 Kč
2 540 Kč
0 Kč

137 334 Kč
64 451 Kč
16 551 Kč

334 709 Kč

35 699 Kč
3 839 Kč
782 Kč

18 377 Kč
18 644 Kč

Celkem =
42,6% ročních
nákladů FCH V.
2 450 558 Kč
475 528 Kč
318 094 Kč

Občanská poradna Vlašim (OP) – 7 let
• Své problémy konzultovalo v
OP 288 žen a 137 mužů.
• Nejčastějšími tématy v OP
byly: exekuce - práce s
webem Exekutorské komory,
druhy exekucí, obavy klientů z
mobiliárních exekucí,
podmínky ukončení a
zastavení exekucí, návrhy
splátkových kalendářů,
obrana při zablokování účtu
exekutorem; a insolvenční
řízení - práce s insolvenčním
rejstříkem, orientace na webu
justice, žádosti o lustrace
občansko-právních řízení,
orientace v administraci
dluhů, podmínky přihlášek do
insolvenčního řízení, popis
skutečností osvědčujícich
úpadek atd.
• Za OP Vlašim byla
připomínkována revizní
novela Insolvenčního zákona.
• Prostřednictvím OP bylo
zapůjčeno 114 ks
rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek.

425 lidí
vyhledalo pomoc
Občanské
poradny Vlašim

• V OP proběhlo 390
kontaktů s klienty v
souvislosti s Místem
vzájemné materiální
pomoci.
• Na základě sociálních
šetřeních bylo
rozdáno 3 491 ks
potravin, celkem v
hodnotě 85 104 Kč
• Dále 468 ks oblečení,
obuvi, lůžkovin a
hygienických potřeb
• Potravinové balíčky
a balíčky se
základními
hygienickými
potřebami v hodotě
114 904 Kč.
• Bylo přijato 22 365 ks
ošacení, nádobí,
hraček a dalšího
materiálu.

•Přišli především s
osobními a vztahovými
problémy.

Přičemž 131
klientům byla
poskytnuta
materiální pomoc

Zhruba 70% klientů OP Vlašim bylo z Vlašimi, další z okolních měst a obcí na Podblanicku a Benešovsku.
Občanská poradna Vlašim úzce spolupracuje se sociálním odborem města Vlašim,
Úřadem práce, Diakonií ČCE ve Vlašimi, Potravinovou Bankou Vysočina a
hypermarketem Tesco Vlašim. Společně s dobrovolníky jsme se zúčastnili dalšího
ročníku Národní potravinové sbírky v Tesco Zruč nad Sázavou a Tesco Vlašim. Vybrané
potraviny putovali do našeho Charitního „obchůdku“ – místa vzájemné materiální
pomoci ve Vlašimi. V rámci projektu "Potravinová a materiální pomoc nejchudším
osobám" jsme získali potravinové balíčky a balíčky se základními hygienickými potřebami
v celkové hodnotě 216 500 Kč.
Náklady
2016

Mzdy

OP
CHO

410 057 Kč
216 800 Kč

3,43 úvazku

Zákonné
poj. a soc.
nákl.
132 253 Kč
71 671 Kč

Materiál

Vybavení

Služby

Cestovné

Ostatní

Celkem=17,2%
ročních nákladů
FCH Vlašim

8 847 Kč
78 081 Kč

19 156 Kč
3 450 Kč

73 754 Kč
79 340 Kč

4 142 Kč
5 464 Kč

1 965 Kč
200 257 Kč

650 174 Kč
655 063 Kč

Charitní činnost (CHČ) – 24 let
Společně s dobrovolníky jsme se věnovali charitativním a benefičním činnostem. Zprostředkovávali jsme
poskytnutí staršího vybavení domácnostem nebo jinak pomáhali jednotlivcům i organizacím.
Náklady
2016
CHČ

Materiál
47 492 Kč

Vybavení
3 392 Kč

Služby
47 510 Kč

Cestovné
15 000 Kč

Poskytnuté
dary

Ostatní

67 398 Kč

5 177 Kč

Celkem = 2,4%
ročních nákladů
FCH Vlašim

185 969 Kč

Souhrnné informace Farní charity Vlašim
Celkové
náklady
2016
Celkové
náklady
% poddíl
nákladů

Spotřeba
materiálu
a energií
607 972
Kč
8,3%

Služby

Mzdové
náklady
vč. odvodů
1 267 899 5 314 497
Kč
Kč
17%
70%

Daně a
poplatky

Poskytnuté
dary

49 491 Kč

263 874 Kč

Ostatní
provozní
náklady
47 216 Kč

0,7%

3,5%

0,5%

Celkem

7 607 337
Kč
100%

Hosp.
výsledek
*zisk
7 435 Kč
0,1%

Děkujeme, že se podařilo zajistit dostatek financí a byli jsme schopni nejen dostát všem svým závazků směrem
k zaměstnancům, klientům a dalším partnerům, ale také zkvalitňovat naše služby. Protože nás v dalším rozvoji omezuje
způsob fungování na několika různě rozmístěných místech po Vlašimi, rozhodli jsme se a učinili první kroky k získání a
zařízení společného zázemí ve Vlašimi: nákupu budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení.
Za tímto účelem byla schválena naše první vlastní veřejná sbírka. Sbírka je konána na území České republiky od 1. 7.
2017 na dobu neurčitou. Může být uskutečněna vložením, či zasláním peněz na zvláštní bankovní účet č.
4854305359/0800 založený u České spořitelny. Dále je schváleno použití pokladniček, dárcovské textové zprávy nebo
složením hotovosti do pokladny zřízené Farní charitou Vlašim. Věříme, že společně se jednoho dne podaří, aby měla
Vlašimská Charita opravdu jen jednu společnou kliku, což jistě ocení nejen klienti a pracovníci našich služeb.
Děkujeme za veřejné
finance:

Zdroje financování v r. 2016
Středočeský kraj z MPSV

částka

% poddíl

1 794 000 Kč

23,5%

600 000 Kč
319 151 Kč

7,9%
4,1%

368 000 Kč

4,8%

2 534 035 Kč

33,3%

Úhrady uživatelů služeb
Tříkrálová sbírka

686 847 Kč
319 161 Kč

9%
4%

Přijaté dary od fyz. osob

467 198 Kč

6%

Přijaté dary od práv. osob
234 715 Kč
Přijaté balíčky FAED
216 500 Kč
Příjmy z Charitního „obchůdku“
61 567 Kč
Ostatní
13 599 Kč
Celkem
7 614 773 Kč

3,6%
2,8%
0,8%
0,2%
100%

Středočeský kraj Humanitární f.
Úřad práce ČR
Obce (Vlašim, Radošovice,
Trhový Štěpánov, Pravonín)
Úhrady zdravotních pojišťoven

Soukromé finance

Další dárci: manželé Bémovi, p. Hainzová, p. Havlík, p. Honců, p. Hořínková, p. Foller, p. Měchura,
PhDr. Lesová, manželé Stolejdovi, p. Švimberský a řady těch, kteří FCH podpořili v rámci sbírek, Charitního
„obchůdku“ - místa vzájemné materiální pomoci a benefičních akcí.

DĚKUJEME za Vaši podporu a přízeň!!! Farní charita Vlašim

