Farní charita AŠ
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

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 shrnuje
další rok činnosti ve službě sociální prevence.
Naším posláním je základní myšlenka 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 v r. 2010 pomoci
matkám a jejich dětem.
V průběhu kalendářního roku při pobytu v Domově sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni se uživatelkám sociální služby narodily 2 děti.
Naše služby jsou poskytovány na profesionální úrovni a od 1. 1. 2009
jsme zařazeni mezi partnery v Individuálním projektu Karlovarského
kraje, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu.
V průběhu roku 2010 se vystřídalo ve službě celkem 11 pracovníků,
z toho 1 pracovnice odešla na mateřskou dovolenou a 2 pracovníci
ukončili pracovní poměr na dobu určitou. Do roku 2011 přecházeli 2
odborní pracovníci se smlouvou na hlavní pracovní poměr.
V personální oblasti byl rok 2010 náročný pro výkon sociální služby.
Více než v jiných obdobích se projevil psychický vliv práce na motivaci
pracovníků a nutnost doplňování kvalifikace pracovníků podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. I přes tyto skutečnosti jsme
dokázali přijmout potřebná opatření pro stabilizaci sociální služby.
Odborné služby jsme poskytovali bez pravidelné pomoci
dobrovolníků.
Nechci zapomenout na spolupracovníky z řad veřejnosti, kteří
dlouhodobě pomáhají Farní charitě při konkrétních akcích, jako je
Tříkrálová sbírka, Sportovní den dětí a Den otevřených dveří.
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 lidem
v oblasti služeb sociální prevence.
Za další materiální pomoc děkujeme zastupitelům měst Aše,
Františkových Lázní, Hranic u Aše a Mariánských Lázní.
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V tomto roce díky dvouleté sponzorské podpoře firmy CHEVAK Cheb,
a. s., jsme mohli provozovat služební automobil CITROEN Berlingo
a pomáhat při přepravě klientek a 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 2010
přispívali k celkovému zdaru díla.
Důležitou podporu v oblasti hmotné pomoci jsme dostali
od německých partnerů. S pozorností a velkým zájmem z německé
strany jsme se setkávali i v roce 2010.
V roce 2010 jsme zpracovali pro další období strategický plán
rozvoje sociální služby, který byl přijat do záměrů Karlovarského kraje
pro období 2013 – 2017.
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://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: Farní Charita Aš, 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
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 Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni:
Posláním charitního azylového domu je materiální, sociální,
psychická a duchovní pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám,
které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
Charitní azylový dům poskytuje pobytové a návazné sociální
služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.
Kapacita:
18 lůžek (6 pokojů pro 6 matek a 12 dětí).
Cíle ve vztahu k uživatelkám služby v DMD v Aši
• nezbytná fyzická ochrana uživatelky před násilnou osobou
(prostřednictvím služby v azylovém domě, zabezpečovacího
zařízení a služby PCO)
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• podpora pro zlepšení komunikace matky s dítětem (např.
zprostředkováním informací a ukázkami cvičení s dítětem,
dětských masáží, společnou četbou matky s dítětem, apod.)
• podpora pro uplatnění zákonných práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí (zprostředkování informací,
pomoc s hospodařením s penězi, pomoc se zajištěním hmotné
podpory, s vyhledáváním zaměstnání, doprovod na příslušná
pracoviště, apod.) dle individuálního plánu uživatelky služby
• zprostředkování informací k samostatnému bydlení uživatelky

Specifický cíl
Zprostředkování informací o Charitě – jako důležitého nástroje
charitativní služby katolické církve ve prospěch individuální podpory
uživatelek azylového domu, směřující k překlenutí nepříznivé sociální
situace a návratu uživatelek k sociálnímu začlenění do běžného
způsobu života.
Cílová skupina
Oběti domácího násilí – těhotné ženy, matky s dětmi
Rodiny s dítětem/dětmi – matky s dítětem/dětmi do 18 let, ženy
s dětmi ve vlastní péči
Uživatelkami (klientkami) sociální služby se nejčastěji stávají
těhotné ženy nebo matky s dětmi z Karlovarského kraje, zpravidla
z okresu Cheb a Sokolov, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci
(např. domácí násilí, generační problém v rodině, nevhodné výchovné
prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení
matky od dítěte, ztráta vlastního bydlení, apod.).

Odmítnutí služby
• osobě nespadající do cílové skupiny
• osobě při plném obsazení kapacity sociální služby
• osobě, jejíž zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby
(akutní infekční nemoc,
• zdravotní stav vyžadující poskytnutí ústavní péče, zdravotní stav
narušující kolektivní soužití z důvodů duševní poruchy)
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby v době kratší než 6
měsíců po výpovědi smlouvy z důvodu porušování povinností ze
smlouvy vyplývajících
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Zásady při poskytování služby
Svým osobním přístupem vtiskují pracovníci Charity běžným
pracovním postupům charakter služby lásky k bližním. Hodnoty
- důstojnost lidské osoby, společné dobro, solidarita, svoboda,
spravedlnost a lidskost jsou v práci naplňovány zásadami:
• respektování důstojnosti uživatelky služby
• respektování práva na soukromí
• respektování práva na důvěrná sdělení uživatelky služby
• spoluúčasti a spolurozhodování uživatelky služby
• bezplatné pomoci těm, kteří si nemohou pomoci sami
• individuálního a laskavého přístupu k uživatelce služby
• podpory (subsidia), ochrany a pomoci při hledání zdrojů a ne
nedostatků uživatelky
• rozvoje vlastních schopností uživatelek dle jejich požadavků
• bezpečnosti pro uživatelky služby

Vstupy do pokojů
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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 je sociální služba financována z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V roce 2010 služby azylového domu pro matky s dětmi
využilo 22 matek a 41 dětí.
Zájem o službu projevilo 65 žadatelek, pro plnou kapacitu bylo
odmítnuto 9 žadatelek, další vyřešily situaci jiným způsobem.

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.
Provoz charitního šatníku
V roce 2010 službu využilo všech 22 matek s dětmi a dalších 30
klientů z řady sociálně potřebných mimo azylový dům.
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FCH Aš - Rozvaha za rok 2010
Aktiva

Stav k 1.1.2010 Stav k 31.12.2010
v tis. Kč
v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem

95

71

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

119

119

24

48

325

359

5

3

Pohledávky celkem

162

215

Krátkodobý finanční majetek

153

135

4

5

420

430

Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva

Stav k 1.1.2010 Stav k 31.12.2010
v tis. Kč
v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem

315

298

Jmění celkem

444

314

Výsledek hospodaření celkem

-130

-16

Cizí zdroje celkem

105

132

Krátkodobé závazky celkem

105

132

0

0

420

430

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

strana 10

FCH Aš – Účetní závěrka za rok 2010
Spotřeba materiálu

231 236,-

Spotřeba energie

252 382,-

Náklady na služby

534 606,-

Mzdové náklady (OON)
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

1 065 229,337 631,4 542,0,-

Dary

29 900,-

Ostatní náklady

71 270,-

Odpisy

23 780,-

Náklady celkem
Tržby – veřejná zakázka OPLZZ (IP)
Tržby od uživatelů

2 520 676,2 064 858,249 497,-

Tržby za služby ostatní
(hosp. činnost)

0,-

Dotace ministerstvo

0,-

Dotace z fondů EU

0,-

Dotace obce

2 000,-

Ostatní dotace

0,-

Ostatní výnosy

2 135,-

Dary tuzemské

108 080,-

Dary ze zahraničí

12 341,-

Sbírky církevní

0,-

Sbírky ostatní

0,-

Dary zřizovatele
(Tříkrálová sbírka,..)
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta

65 373,2 504 284,- 16 392,strana 11
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Průběh jednotlivých aktivit v roce 2010
I. čtvrtletí:
Tříkrálová sbírka
Výnos koledování: 65 000,- Kč (region)
Region: Aš, Hranice, Hazlov a Výhledy
Částka určená k přímé pomoci z DCH Plzeň: 65 373,-Kč z toho:
• Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
36 373,- Kč
• JUNÁK – Svaz skautů ČR, skupina Aš
5 400,- Kč
• Svaz tělesně postižených, organizace Aš
8 400,- Kč
• JOKER Cheb - Chráněné dílny
4 200,- Kč
• Monika Janoušová, Hazlov
3 000,- Kč
• Pomoc postiženým v Pákistánu
5 000,- Kč
• Pomoc postiženým povodněmi v ČR
3 000,- Kč
Dne 16. 1. se konala společná večeře klientek s dětmi u příležitosti
narozenin. Téhož dne klientky s dětmi navštívily výstavu drobného
zvířectva a uspořádaly mezi svými dětmi soutěž o nejhezčí obrázek.
Dne 16. 2. se konalo závěrečné posezení koledníků Tříkrálové
sbírky. Klientky byly obdarovány květinami a děti sladkostmi.
Dne 6. 3. proběhla velikonoční výzdoba domova.

II. čtvrtletí
Dne 5. 4. přivezli zástupci Caritasverband Vogtland e. V. Plauen
klientkám a dětem velikonoční nadílku.
V měsíci dubnu předala Římskokatolická farnost Aš finanční dar
z Postní almužny ve výši 900,- Kč.
Dne 30. 4. proběhlo na zahradě domova společné posezení
klientek u ohně u příležitosti tzv. Valpuržiny noci.
V průběhu měsíce června probíhala s klientkami a dětmi krátká
sezení nad ručními pracemi (navlékání korálků).
III. čtvrtletí
V rámci podpory dítěte probíhaly za účasti maminek s dětmi různé
herní aktivity: skládání puzzle, čtení pohádek, volná malba, nácvik
hry na flétnu.
Dne 22. 7. proběhl v keramické dílně kurs práce s hlínou.
V průběhu měsíce srpna probíhaly práce na zahradě domova.
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V srpnu darovala Farní charita Aš 5.000,- Kč jako dar pro postižené
zemětřesením v Pákistánu.
Na pomoc postiženým povodněmi v Libereckém kraji bylo odesláno
3.000,- Kč.
V měsíci září se klientky zúčastnily příprav na prezentaci domova
na Jarmarku sociálních služeb, který se konal dne 16. 9. V Aši.
Klientky připravily občerstvení - upekly perník.
Dne 18. 9. proběhl dětský sportovní den. Na přípravě se podílely
klientky Domova sv. Zdislavy a Společenství rodin v Aši. V rámci dne
vystoupila skupina historického šermu RECTUS s ukázkami soubojů
a zbraní a jejich použití v boji s výkladem.
Dne 25. 9. proběhlo herní odpoledne s pantomimou, zdobením
triček a hraním společenských her.

IV. čtvrtletí
Dne 8. 10. se uskutečnil v DMD Den otevřených dveří.
Dne 13. 10. se klientky zúčastnily besedy s pracovnicí MÚ paní
Petříkovou o činnosti klubu dětí Veselý úsměv.
Dne 15. 10. navštívil domov farář P. Robert Bergmann a besedoval
s klientkami.
V průběhu měsíce listopadu klientky společně s asistenty
připravovaly vánoční přání pro pacienty LDN Carvac.
Dne 4. 12. se klientky zúčastnily Farního plesu v Krásné.
Dne 6. 12. se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti v Domově.
Dary přivezli zástupci Caritasverband Vogtland e. V. Plauen.
Dne 12. a 16. 12. klientky pekly vánoční cukroví pro společné
slavení Vánoc.
Dne 23. 12. proběhla slavnostní štědrovečerní večeře klientek
a vánoční nadílka.
Dne 25. 12. zástupci Caritasverband Vogtland e. V. Plauen přivezli
Betlémské světlo a sladkosti pro klientky a děti.
Během roku 2010 probíhaly v budově technická měření a práce
na odstranění vlhkosti ze zdiva v suterénu.
V měsíci listopadu byl z darů sponzorů postaven u budovy Domova
dřevěný přístřešek pro uskladnění materiálu.
Zima r. 2010 nastoupila s rekordní nadílkou sněhu a s následnými
starostmi při odstraňování závad na objektu DMD.
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Dlouhodobě spolupracujeme s německou charitou v Plavně,
Caritasverband Vogtland e. V. Plauen.
Navštěvovaly nás paní Elisabeth 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. V roce 2010 Caritasverband Vogtland
e. V. Plauen přispěl finančními dary na zakoupení 2 nových praček.
Při každoročních oslavách svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce,
přivezli matkám a dětem potraviny, sladkosti a drobné dárky.
Z přijatých darů byly klientkám dle potřeby přiděleny dětské
kočárky, hračky, případně byla poskytnuta materiální výpomoc
do bytů klientek.
Tato nezištná pomoc je velmi příjemná a povzbuzující. Nebýt
německých přátel, mnohé maminky by neměly materiální podporu
do nového bydlení. Důležité pro zúčastněné je, aby v životě dokázaly
ze sociálních dávek udělat svým dětem radost, jak se daří s pomocí
darů od německých přátel.
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Fotogalerie
Tříkrálová sbírka 2010 – nejmenší koledník

Dětské sportovní odpoledne 2010
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Dětské sportovní odpoledne 2010
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Mikuláš 2010

Naši němečtí přátelé - Caritasverband Vogtland
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Naši němečtí přátelé - Caritasverband Vogtland
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Nové pračky pořízené z darů Caritasverband Vogtland

Práce na odstranění vlhkosti ze zdiva v suterénu
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Děkujeme těmto sponzorům a partnerům:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Evropská unie – Evropský sociální fond
Karlovarský kraj
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
Římskokatolická farnost Aš
Etela Schmidt – penzion ETELA, Podhradí č. 291
Zuzana Seibertová, Ostrov
Ing. Veronika Dohnalová, Aš
Alexandra Benešová, Aš
Josef Chrástka, Aš
Darina Goliánová, Aš
Občanské sdružení ZRNKA, Praha
Občanské sdružení Život dětem, Praha
ADAX spol. s. r. o., Praha
a další dárcům, kteří si nepřejí být jmenováni

