Farní charita AŠ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

1999 – 2009
10 let služby sociální prevence
v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni,
Klicperova 4, Aš

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Slovo ředitele Farní Charity Aš
Vážení a milí čtenáři, přátelé a dobrodinci,
dostáváte do rukou výroční zprávu Farní charity Aš, která
stručně shrnuje další rok činnosti ve službě sociální
prevence.
Naším posláním stále zůstává naplňovat základní
myšlenku z poslání Charity – pomáhat bližním na základě
křesťanské lásky.
Každý rok se zamýšlíme nad sociální službou,
zaměřenou pro matky s dětmi v sociální tísni.
Je pro nás příjemné zjištění, že o službu byl mezi sociálně
potřebnými uchazeči zájem. Ve spolupráci s odbory
sociálních věcí jednotlivých městských úřadů v okrese Cheb
jsme dokázali pomoci 27 maminkám a jejich 42 dětem.
Naše služby jsou poskytovány na profesionální
úrovni a od 1. 1. 2009 jsme byli zařazeni mezi partnery
v Individuálním
projektu
Karlovarského
kraje,
financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu.
V průběhu roku 2009 se vystřídalo ve službě celkem
9 pracovníků, do roku 2010 přecházeli 4 odborní pracovníci.
V personální oblasti jsme dokázali přijmout
potřebná opatření pro stabilizaci sociální služby.
Odborné služby jsme poskytovali bez pomoci dobrovolníků
v aktivizačních činnostech.
Nechci však zapomenout na spolupracovníky z řad
veřejnosti, kteří dlouhodobě pomáhají Farní charitě při
konkrétních akcích, jako je Tříkrálová sbírka, Den dětí a Den
otevřených dveří.
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Nezastupitelnou roli v charitním díle má pomoc a podpora
spolupracujících organizací, institucí a úřadů a jejich
zaměstnanců.
Za finanční podporu děkujeme Ministerstvu práce a
sociálních věcí a Karlovarskému kraji, s jehož podporou
můžeme pomáhat sociálně potřebným.
Za další materiální pomoc děkujeme zastupitelům měst
Aše, Františkových Lázní, Hranic u Aše, Mariánských Lázní
a Nejdku.
V tomto roce díky sponzorské podpoře firmy
CHEVAK Cheb, a. s., jsme mohli provozovat služební
automobil CITROEN Berlingo, 2,0 HDi, rok výroby 2001, a
rozšířit nabídku služby pro klientky při přepravě dětí k lékaři
nebo při stěhování do nového bytu.
Za odbornou spolupráci děkujeme pracovnicím
odborů sociálních věcí a zdravotnictví jmenovaných měst
Karlovarského kraje.
Naše poděkování patří i všem jednotlivcům, kteří
v roce 2009 přispívali k celkovému zdaru díla.
V dalším období jsme opět připraveni prokazovat
potřebnost i kvalitu sociální služby.
V případě zájmu o služby sociální prevence pro matky
s dětmi
v tísni
naleznete
další
informace
na
http://www.farcaritas.cz
S úctou
Ing. Jan Šanovec
ředitel Farní charity Aš
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Farní charita Aš
Základní údaje:
Farní charita Aš je církevní právnická osoba dle zákona č.
3/2002 Sb., zřizovatelem je Biskupství plzeňské, nám.
Republiky 234/35, 301 14 Plzeň. Je zaregistrována
Ministerstvem kultury ČR dne 30. 10. 1996, pod č. evidence
8/1-06-703/1996.
Poslání:
Posláním Farní charity Aš je pomoc lidem v nouzi a
naplňování služby křesťanské lásky k bližnímu bez ohledu
na rasu, národnost nebo víru.
Kontakty:
Adresa: Mikulášská 9, 352 01 Aš
IČO: 648 39 991
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Klicperova 4, 352 01 Aš
Telefon: 354 528 800
E-mail: sanovec@dchp.cz, azylas@seznam.cz
Webové stránky: www.farcaritas.cz
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Aš,
č. ú. 152727866/0300
FCH Aš provozuje:
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Charitní šatník
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Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
+ charitní šatník

Kontakt:
Adresa: Klicperova 4, 352 01 Aš
Telefon: 354 528 800
E-mail: sanovec@dchp.cz
Webové stránky: www.farcaritas.cz
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Aš
č. ú. 152727866/0300
Dárcovský účet: č. ú. 233553087/0300
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Poslání:
Posláním charitního Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi
v tísni v Aši a zároveň veřejným závazkem je poskytování
služby v oblasti sociální prevence pro vymezenou skupinu
osob.
Posláním pro skupinu uživatelek služby je zmírnění dopadů
sociální tísně.
K tomu přispívá poskytnutí dočasného bydlení,
odpovídajících podmínek pro stravování a další služby,
které umožňují rychlejší návrat do běžného způsobu života.
Sociální tísní se rozumí stav při ztrátě bydlení
z důvodů nedostatku finančních prostředků, který je
spojený s ohrožováním výchovy dítěte, ať z důvodů
psychického nebo fyzického násilí, násilí na ženách –
matkách s dětmi, nebo se jedná o další skutečnosti,
vyžadující dočasnou změnu bydliště a odbornou sociální
pomoc.
Kapacita:
Samostatné pokoje pro 6 žen s dětmi, 18 lůžek.

Cíle pro práci s klientkou:
1. Podporovat, pomáhat vytvářet a udržovat vztahy
uživatelek s vlastními rodinami a dalšími, jim blízkými
osobami, pokud o to klientka požádá.
2. Pomáhat v rozvoji schopností klientky, se zaměřením na
fyzické a duševní schopnosti matek pro výchovu dětí a
pro zvládání běžných životních situací.
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3. Pomáhat klientkám v jejich snaze o zapojení do pracovního procesu na volném trhu práce.
4. Nabídnout klientkám a jejich dětem prožití volného
času dobrovolnou účastí při aktivizačních činnostech
v azylovém domě, např. v zájmových kurzech vaření,
keramiky, práce na PC, apod.
K tomu je kolektiv pracovníků připraven maminkám
pomáhat podle svých sil a odborných schopností.
Prvotní je prospěch dětí, které potřebují klidnou a milující
matku.
Pracovníci Domova spolupracují se státní správou,
odborníky mnoha profesí a dalšími organizacemi. Maminky
si během pobytu v Domově vyřídí potřebné sociální dávky,
hledají nové bydlení a práci.
V Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni se maminky
zklidní a mohou se soustředit na péči o své děti a také na
vlastní osobní cíle.
Cílová skupina
Našimi klientkami a tudíž cílovou skupinou se stávají
ženy s dětmi nebo těhotné ženy, které se ocitly v obtížné
sociální situaci (např. ztráta bydlení, ztráta nebo nedostatek finančních prostředků, apod.), mají závažné rodinné
či partnerské problémy a ztratily oporu ve vlastní rodině,
případně jsou oběťmi domácího násilí.
Uživatelem služby sociální prevence nemůže být:
žadatelka při plném obsazení Domova sv. Zdislavy
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žadatelka, která výrazně narušuje soužití se spolubydlícími
žadatelka a děti s akutní infekční nemocí při nástupu
žadatelka s poruchou chování, s agresivními projevy,
s psychiatrickou diagnózou (psychotici, schizofrenici,
neléčení alkoholici, neléčení drogově závislí)
žadatelka, která neinformovala o své situaci orgán
sociálně právní ochrany dětí
žadatelka, která není těhotná a má kde bydlet
žadatelka bez ověřeného těhotenství
žadatelka těhotná, pečující o děti, avšak bez možnosti
svěřit děti do péče blízké osobě před porodem a v době
pobytu v nemocnici
žadatelka bez dítěte, skrývající se před nástupem do
výkonu trestu
žadatelka požadující sociální službu, kterou provozovatel zařízení neposkytuje.
Zásady poskytování služby
Ke každé klientce přistupuje odborný personál individuálně
na principu křesťanské lásky a lásky k bližnímu (caritas =
láska pomáhající).
Základem plánování služby jsou individuální představy a
přání uživatelky, včetně individuálního přání a dohody
s klientkou o pomoci při obnově nebo upevnění
přirozených vztahů s její rodinou dle individuálního plánu
klientky.
Základem působení na uživatelku je individuální přístup,
respektování jejích práv a zachování lidské důstojnosti.
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Základem provádění sociální služby a její podpory je sdílení
společných hodnot a cílů organizace všemi pracovníky a
jejich týmová spolupráce pro pomoc klientce.
Základem pro poskytování služby je finanční podpora státu,
obcí, veřejnosti a dalších subjektů (dotace, dary finanční a
věcné).
Základem kvality prováděné služby a podpory uživatelek je
odbornost pracovníků a její doplňování, prohlubování
znalostí a dovedností soustavným vzděláváním pracovníků,
spolupráce s odbornými institucemi a zařízeními.
Podporou kvality sociální služby je nabídka přátelského
rozhovoru s knězem a následné využití duchovní služby až
do jejího ukončení.
Služba je komplexní, pružná a bezpečná pro všechny
uživatelky.
Pro matky i děti je zajištěna služba denně od 7.00
hod. do 23.00 hodin. V době od 23.00 hod. je zajištěna
pohotovost bezpečnostní služby a službu konajícího
pracovníka.
Finanční zajištění služby
Služba sociální prevence, spojená s ubytováním a sociálním
poradenstvím, je placená uživatelkou podle ceníku ve
smlouvě, dle sazeb daných vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Klientka Domova sv. Zdislavy může využít za poplatek i nadstandardní služby (satelitní TV na pokoji, internet, apod.).
Od 1. 1. 2009 sociální služba je financována
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
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V roce 2009 služby azylového domu pro matky
s dětmi využilo 27 matek a 42 dětí.
Zájem o službu projevilo 76 žadatelek, pro plnou kapacitu
bylo odmítnuto 10 žadatelek, další vyřešily situaci jiným
způsobem.

Vstupy do pokojů
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Výkon sociálně právní ochrany dětí
K sociálnímu poradenství Farní charita Aš poskytuje
v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni odbornou
pomoc v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
Patří sem:
pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě,
zprostředkování poradenství rodičům při výchově a
vzdělávání dítěte,
pořádání přednášek zaměřených na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů, souvisejících s péčí o dítě
a jeho výchovou
činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku.
V roce 2009 nad rámec poradenské činnosti pro jednotlivé
klientky s dětmi byly uspořádány 3 přednášky v rámci
protidrogové prevence, spolupráce s městskou policií a
pomoci při řešení domácího násilí.

Provoz charitního šatníku
V roce 2009 službu využilo všech 27 matek s dětmi a další
z řady sociálně potřebných mimo azylový dům.

Str. 11/24

Rozvaha za rok 2009

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

Stav
Stav
k 1.1.2009 k 31.12.2009
v tis. Kč
v tis. Kč
0
95

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku

Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem

Pasiva celkem

546
7
176
360
3
546

325
5
162
154
4
420

Stav
Stav
k 1.1.2009 k 31.12.2009
v tis. Kč
v tis. Kč
444
315
312
444
132
-130
102
105
102
105
0
0
546
420
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Uzávěrka r. 2009 za FCH Aš
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Náklady na služby
Mzdové náklady (OON)
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Dary
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vlastní výkony
Tržby za služby – ZP
Tržby za služby ostatní
(hosp. činnost)
Dotace ministerstvo
Dotace z fondů EU
Dotace obce
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Dary zřizovatele
(Tříkrálová sbírka,..)
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta

184 458,372 259,375 038,1 257 643,367 321,2 068,2 750,32 000,28 275,23 780,2 645 592,235 997,0,0,0,2 047 484,79 000,0,23 916,30 870,30 676,0,0,68 114,2 516 057,- 129 535,-
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Průběh jednotlivých aktivit v roce 2009
Leden: Tříkrálová sbírka
Výnos koledování: 73 750 Kč
Region: Aš, Hranice, Hazlov a Výhledy
Částka určená k přímé pomoci: 68 114 Kč z toho:
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi 51 114,- Kč
JUNÁK – Svaz skautů ČR, skupina Aš
7 000,- Kč
Svaz tělesně postižených, organizace Aš 5 000,- Kč
JOKER Cheb - Chráněné dílny
5 000,- Kč

Únor :
Dne 14.2. se konalo v Domově posezení Společenství rodin
se zábavným programem za účasti klientek a dětí.
Dne 20.2. proběhlo v Domově maškarní odpoledne pro
děti.
Březen :
Dne 19.3. byla zahájena beseda o drogách v rámci
protidrogové prevence na téma: Drogy a osobní svoboda
člověka.
Dne 21.3. se uskutečnilo posezení Společenství rodin s p.
farářem v Domově za přítomnosti klientek a dětí.
Odpoledne se všichni zúčastnili společné jarní procházky.
Duben :
Dne 22.4. se konala návštěva cirkusového představení v Aši.

Str. 16/24

Dne 30.4. pracovníci a maminky z Domova připravili rej
dětských čarodějnic v Domově, kterému předcházela
příprava masek.
V průběhu měsíce se uskutečnila pro klientky
seznámení práce na PC, obsluha, orientace na internetu,
vyhledávání zaměstnání a práce s e-mailem.
Květen :
Dne 16.5. Společenství rodin uskutečnilo brigádu na
zahradě Domova.
Červen :
Dne 1.6. při příležitosti Dne dětí se konalo malé posezení
se zmrzlinovým pohárem.
Červenec :
Dne 18.7. pracovnice Domova s klientkami a dětmi
navštívily Aquapark ve Františkových Lázních.
Srpen :
Dne 24.8. odjely klientky a děti s asistentkami na výlet do
ZOO Plzeň a na prohlídku Dinoparku.
Září :
V termínu od 26.9. do 27.9. se konal Den otevřených dveří
Domova pro matky s dětmi.
Říjen :
Dne 27.10. pod vedením asistentek vyráběly klientky
Domova adventní kalendáře pro děti.
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Listopad :
První den v listopadu vyráběly klientky přízové panenky na
vánoční burzu Domova.
Dne 22.11. se zkoušela ubrousková metoda a zdobily se
květináčky.
Prosinec :
Dne 6.12. se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti
v Domově.
Dne 10.12. besedoval velitel Městské policie Aš, p. R. Kosík
na téma: „ Pomoc Policie při domácím násilí a při ochraně
obětí trestných činů “ .
Během měsíce probíhala výuka jak na PC, malování
voskovkami, hraní stolního fotbalu, DVD a TV pohádky pro
děti.
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Fotogalerie
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Dětské sportovní odpoledne
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Dětské sportovní odpoledne

Vánoce 2009
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Naši němečtí přátelé

Spolupracujeme s německou charitou v Plavně.
S pozorností a velkým zájmem z německé strany jsme se
setkávali i v roce 2009.
Navštěvovaly nás paní Elizabeth Bönsch, paní Monika
Willenberg a obchodní ředitelka plavenské charity paní
Braun. Zajišťovaly a přivážely k nám pro matky a jejich děti
oděvy, prádlo, boty, pleny, kočárky, hračky, nádobí apod.
Při každoročních oslavách svátků, jako jsou Velikonoce
a Vánoce, přivážejí matkám a dětem potraviny, sladkosti
a drobné dárky.
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Tato nezištná pomoc je velmi příjemná a povzbuzující. Nebýt německých přátel, mnohé maminky by
neměly materiální podporu do nového bydlení. Stejně
obtížné je, aby v životě dokázaly ze sociálních dávek udělat
svým dětem takovou radost, jak se daří s pomocí darů od
německých přátel.

Děkujeme těmto sponzorům a partnerům
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie – Evropský sociální fond
Karlovarský kraj
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Diecézní charita Plzeň
Město Aš
Město Františkovy Lázně
Město Hranice
Město Cheb
Město Karlovy Vary
Město Kraslice
Město Mariánské Lázně
Producentské centrum PROFIL s. r. o., Mariánské Lázně
Město Nejdek
Město Sokolov
Město Nýřany
Caritasverband Vogtland e. V. Plauen (D)
Reiner Harles (D)
Most naděje – nadační fond, Praha
Nadační fond MAITREA
CHEVAK Cheb, a. s., Cheb
Římskokatolická farnost Cheb
Etela Schmidt – penzion ETELA, Podhradí č. 291
Zuzana Seibertová, Ostrov
Ing. Veronika Dohnalová, Aš
Alexandra Benešová, Aš
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