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Slovo ředitele Farní Charity Aš

Vážení a milí čtenáři
Výroční zprávy za rok 2011
Jsem rád, že mohu přiblížit výsledky činnosti
Farní charity Aš ve službě sociální prevence,
která je poskytována v Domově sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni v Aši.
Již 13 let pomáháme uživatelkám služby
– obětem domácího násilí, matkám s dětmi
a těhotným ženám řešit jejich tíživou situaci.
Ve spolupráci s nimi se snažíme o jejich zpětné
sociální začlenění do běžné společnosti.
V roce 2011 uplynuly 3 roky od zahájení
Individuálního projektu Karlovarského kraje
ve službách sociální prevence pro okres Cheb, financovaného
z prostředků Evropského sociálního fondu.
Farní charita Aš je jediným poskytovatelem služeb azylového domu
pro matky s dětmi v uvedeném okrese.
Pro stabilizaci služby bylo uplynulé období velkým přínosem. Farní
charita opakovaně prošla inspekcí kvality sociální služby, zaměstnanci
se vzdělávali v akreditovaných kurzech a seminářích, pomoc jim byla
poskytována při pravidelných supervizích.
S výsledky náročné služby jsme spokojeni.
V roce 2011 jsme poskytli pomoc 17 klientkám azylového domu a 28
dětem. V průběhu tříletého období jsme poskytli pomoc 54 klientkám
a 87 dětem.
Zájem o službu v r. 2011 projevilo 54 žadatelek, pro plnou kapacitu
bylo odmítnuto 9 žadatelek, 12 žadatelek se stalo uživatelkami služby,
další vyřešily situaci jiným způsobem.
Hospodaření Farní charity skončilo ziskem ve výši 16 542 Kč.
Za období 3 let Individuálního projektu Karlovarského kraje jsme
však sociální službu ukončili ve ztrátě přibližně 130 tis. Kč.
V r. 2011 odborné služby jsme poskytovali bez pravidelné pomoci
dobrovolníků, pouze s pracovníky v přímé péči v délce 4,0 pracovního
úvazku.
Za spolupráci děkuji všem, kteří se podíleli různou formou pomoci
na provozu sociální služby.
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Za finanční pomoc děkujeme Karlovarskému kraji ve spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, městům Aš a Mariánské Lázně.
Sponzorsky nás podpořili domácí i zahraniční jednotlivci a firma TRAVEL
FREE s. r. o. Praha.
Důležitou podporou pro naši práci je různorodá pomoc z Farnosti Aš.
V roce 2011 nám byla poskytována duchovní podpora a jednorázové
výpomoci při organizování akcí pro veřejnost (Zahradní slavnost
a Dětský sportovní den).
Každoroční zapojení dobrovolníků při Tříkrálové sbírce pro pomoc
sociálně potřebným je oceňovanou formou spolupráce.
Poděkování rovněž patří Caritasverband Vogtland e. V. Plauen
a Diecézní charitě v Plzni.
S přáním všeho dobrého doufám, že i v příštím roce se budeme
potkávat s pochopením a zvládneme všechny výzvy, které nám příští
rok přinese.
V případě zájmu o službu azylového domu pro matky s dětmi
naleznete další informace na http://farcaritas.cz
S úctou
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Váš Ing. Jan Šanovec
ředitel Farní charity Aš

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.
Kontakty:
Adresa: Farní Charita Aš, Mikulášská 9, 352 01 Aš
IČ: 648 39 991
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Klicperova 4, 352 01 Aš
Telefon: 354 528 800, 354 528 808
E-mail: sanovec@dchp.cz, azylas@seznam.cz
Webové stránky: www.farcaritas.cz
Bankovní spojení: ČSOB a. s. Aš,
č. ú. 152727866/0300
Dárcovské konto: č. ú. 233553087/0300

FCH Aš provozuje služby:
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Charitní šatník

Provoz charitního šatníku
V roce 2011 službu využilo všech 17 matek s dětmi a dalších 80
klientů z řady sociálně potřebných mimo azylový dům.
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Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni + Charitní šatník

Poslání organizace
Posláním Farní charity Aš je pomoc lidem v nouzi a naplňování
služby křesťanské lásky k bližnímu bez ohledu na rasu, národnost
nebo víru.

Cíle organizace
Strategický cíl
Stabilizace sociální služby ve prospěch individuální podpory
uživatelek služby směřující k překonání jejich nepříznivé sociální
situace a k sociálnímu začlenění do běžného způsobu života.
Dlouhodobé cíle organizace
1. Zabezpečení fungujícího systému služby a ochrany ohrožených
osob (např. před domácím násilím)
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2. Zkvalitnění individuálního plánování a rozvoj aktivit podporujících sociální začleňování ohrožených osob
3. Finanční stabilizace služby.

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)
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
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Uživatelé služby v DMD
Uživatelkami (klientkami) sociální služby v Domově sv. Zdislavy
pro matky s dětmi 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
Vstupy do pokojů
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Zásady při poskytování služby
Svým osobním přístupem se snaží pracovníci Charity vtisknout
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
• rozvoj vlastních schopností uživatelek dle jejich požadavků
• bezpečnost pro uživatelky služby
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.

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.
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Spokojenost se sociální službou v Domově sv. Zdislavy
pro matky s dětmi v tísni v Aši
Farní charita každoročně zjišťuje spokojenost uživatelek služby
(klientek) v azylovém domě.
V průběhu roku 2011 jsme opět zpracovali dotazník spokojenosti.
Obsahoval 6 otázek. Dotazník vyplnilo celkem 12 uživatelek.
Z dotazníku vyplynuly následující zkušenosti:
1. Způsob získání informace o službě v charitním azylovém domě
pro matky s dětmi (DMD)
z tisku
.................. 1 klientka
od pracovnice Městského úřadu
.................. 8 klientek
doporučení bývalé klientky
.................. 1 klientka
jinak
.................. 2 klientky
2. Spokojenost s ubytováním a zázemím DMD
výborně
.................. 3 klientky
chvalitebně
.................. 5 klientek
dobře
.................. 4 klientky
3. Spokojenost s pomocí pracovníků
výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně

.................. 7
.................. 2
.................. 2
.................. 1

klientek
klientky
klientky
klientka

4. Existuje v DMD někdo, kdo Vám znesnadňuje představu o řešení
Vaší tíživé situace?
Ano
.................. 2 klientky
Ne
.................. 10 klientek
5. Vlastní doporučení ke zlepšení Vaší situace v DMD
Bez vyjádření
.................. 12 klientek
6. Vaše doporučení pro vylepšení chodu nebo vybavení DMD
vybavit lépe kuchyň
.................. 3 klientky
PC na pokoji
.................. 1 klientka
telefonní automat na mince
.................. 1 klientka
změna potahů ve společenské místnosti .................. 1 klientka
kuřárna v objektu
.................. 1 klientka
bez vyjádření
.................. 5 klientek
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Z dosavadních hodnocení pro nás vyplynulo, že do dalšího
období bude vhodnější změnit okruhy otázek se širším zaměřením
na jednotlivé úseky práce s uživatelkami v azylovém domě.
Pro větší spokojenost klientek do konce roku 2011 jsme rozšířili
vybavení kuchyně nákupem dalšího nádobí. Tím jsme reagovali
nejrychleji na poptávku po zlepšení technického zázemí v azylovém
domě.

Farní charita Aš – Rozvaha za rok 2011

Aktiva

Stav
k 1.1.2011
v tis. Kč

Stav
k 31.12.2011
v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem

71

48

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

119

119

48

71

359

623

3

3

Pohledávky celkem

215

360

Krátkodobý finanční majetek

135

251

5

10

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

Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
Pasiva

430
Stav
k 1.1.2011
v tis. Kč

671
Stav
k 31.12.2011
v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem

298

315

Jmění celkem

314

298

Výsledek hospodaření celkem

-16

+17

Cizí zdroje celkem

132

356

Krátkodobé závazky celkem

132

356

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

0

0

430

671
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Farní charita Aš – Účetní závěrka za rok 2011
Spotřeba materiálu

188 488,-

Spotřeba energie

287 274,-

Náklady na služby

283 665,-

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

1 231 576,405 225,7 031,0,-

Dary

20 408,-

Odpis nedobytné pohledávky

31 730,-

Jiné ostatní náklady

20 663,-

Odpisy

23 784,-

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

2 499 844,2 054 780,304 952,-

Dotace ministerstvo

0,-

Dotace obce

0,-

Ostatní výnosy

10 511,-

Dary tuzemské

66 717,-

Dary ze zahraničí

12 482,-

Sbírky církevní

0,-

Sbírky ostatní

0,-

Dary zřizovatele (Tříkrálová sbírka,..)
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta
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66 944,2 516 386,+16 542,-
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Průběh jednotlivých aktivit v roce 2011
Leden

•
•
•
•
•

Tříkrálová sbírka
Výnos koledování: 73 476 Kč (region)
Region: Aš, Hranice, Hazlov a Výhledy
Částka určená k přímé pomoci z DCH Plzeň:
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
JUNÁK – Svaz skautů ČR, skupina Aš
Sdružení zdravotně postižených Aš
JOKER Cheb - Chráněné dílny
Občanské sdružení Západočeský paprsek

66 944 Kč z toho:
........ 46 536 Kč
.......... 5 400 Kč
.......... 8 700 Kč
......... 4 300 Kč
.......... 2 008 Kč

V průběhu měsíce ledna 2011 klientky DMD individuálně se učily
orientovat v práci na PC. Dále v rámci aktivizačních činností hrály
s dětmi deskové a společenské hry.

Únor
Během měsíce února pokračovala práce na PC, ve které se
klientky zdokonalovaly. Klientky se naučily vyhledávat informace
na internetu, např. zaměstnání, vhodné bydlení a jiné.
Březen
Celý měsíc březen se děti a jejich maminky učily vyrábět keramiku
pod vedením asistenta Mgr. Lukáše Jurčíka.
Duben
V měsíci dubnu probíhala příprava na Velikonoce, do které se
všichni aktivně zapojili.
2. - 5. 4. 2011 probíhala výroba Velikonočních přání. Následně
byla přání předána osobně nemocným v LDN Carvac v Aši.
7. 4. 2011 se uskutečnil generální úklid DMD a zahrady kolem
objektu. Poté klientky vyzdobily Domov výrobky, které připravily děti
společně s maminkami
29. 4. děti za pomocí pracovníků - asistentů se připravovaly
na každoroční pálení čarodějnic výrobou masek a škrabošek
30. 4. na zahradě azylového domu proběhlo tzv. pálení čarodějnic
s opékáním buřtů a grilováním
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Květen
V průběhu měsíce května probíhaly v DMD práce na zahradě.
Dne 14. 5. se klientky v DMD rozhodly, že p. řediteli a ostatním
zaměstnancům udělají radost. Začaly vyrábět látkové loutky
a následně nacvičovat pohádku, kterou později všem předvedly.
Červen
Dne 1. 6. proběhla v DMD oslava Dne dětí a společné posezení
v Domově. Všechny klientky se aktivně zapojily do přípravy oslavy,
napekly sladké pečivo a připravily pohoštění pro své děti a další
přítomné.
Dne 19. 6. 2011 se uskutečnila v prostorách DMD Zahradní
slavnost, na které se podíleli pracovníci Farní charity a dobrovolníci
z Farnosti Aš. Akce byla určena i pro veřejnost za účasti biskupa
plzeňského Františka Radkovského.
Program zajistila umělecká agentura Alexandry Benešové z Aše.
Vystoupily 4 pěvecké soubory ze základních škol v Aši a Hranicích,
divadelní soubor piŠKVORky, TANEČNÍ SKUPINA The Creative Tread,
celkem 118 účinkujících. Představení shlédlo asi 90 spokojených
diváků z Aše i z Německa.
26. 6. 2011 uspořádali pracovníci DMD pěveckou soutěž SuperStar
pro děti z azylového domu. Všechny děti byly řádně odměněny za své
pěvecké výkony.
V průběhu celého měsíce pracovníci DMD uspořádaly sportovní
hry na zahradě, do kterých se děti rády zapojily.
Červenec
Dne 1. 7. uspořádaly maminky pro své děti hry na zahradě.
Za pomoci asistentky zvládly přípravu a jednotlivé hry. Děti se
aktivně zapojily.
Dne 2. 7. na přání klientek a jejich dětí se uskutečnila aktivizace
ve volném čase formou aplikace savové techniky na trička.
Dne 5. 7. klientky opět začaly vyrábět látkové loutky a následně
ve dnech 12. 7. a 13. 7. předvedly zaměstnancům DMD loutkové
divadlo – Sněhurka a 7 trpaslíků, Perníková chaloupka. Za svoji práci
byly odměněny velkým potleskem.
Dne 9. 7. probíhala podle zájmu klientek výzdoba květináčů
pomocí ubrouskové techniky.
Dne 10. 7. byly klientkám s dětmi dopřány ruční práce – navlékaní
korálku, práce s papírem.
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Ve dnech 20. – 21. 7. v rámci odborné praxe v azylovém domě
paní Mudrová z Hranic vykonala přednášky na téma:
• úrazy, nemoci a jejich ošetření,
• výchova dětí, podnětná výchova a denní režim u dětí.
V průběhu měsíce si děti hrály společenské a deskové hry.

Srpen
V průběhu měsíce srpna probíhala práce na zahradě s následným
opékáním buřtů. Všechny klientky se rády zúčastnily.
Září
Dne 24. 9. Farní charita ve spolupráci s dobrovolníky z Farnosti Aš
pro děti uspořádala Dětské sportovní odpoledne. Akce se zúčastnilo
i 15 dětí z dětského domova.
Do příprav se také aktivně zapojily klientky DMD, které upekly
sladké pečivo a připravily pohoštění na celé odpoledne.
Říjen
Dne 9. 10. klientky zahájily výzdobu DMD s podzimními motivy,
vyráběly výzdobu do oken a do společenské místnosti.
V průběhu měsíce října asistentky připravily pro děti společenské
hry a v případě pěkného počasí sportovní hry na zahradě.
Listopad
Během měsíce listopadu probíhaly práce na zahradě – odvoz listí
s odměnou - opékáním buřtů.
Následně v měsíci klientky společně s asistenty připravovaly
vánoční přání pro pacienty v LDN Carvac.
Zároveň na vlastní přání klientek v našem azylovém domě mohly
s pomocí asistentek vyrobit adventní kalendáře pro děti, stejně jako
adventní věnce.
Prosinec
Dne 5. 12. se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti
v azylovém domě. Dary přivezli i zástupci Caritasverband Vogtland
e. V. Plauen.
Dne 9. 12. se klientky zúčastnily Farního plesu v Krásné. Vstupné
a odvoz matek s dětmi zajišťovala Farní charita Aš.
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Dne 12. a 16. 12. klientky pekly vánoční cukroví pro společnou
oslavu Vánoc.
Dne 22. 12. pracovnice Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi s 1
dobrovolnicí předaly osobně nemocným v LDN Carvac v Aši Vánoční
přání vyrobená dětmi a klientkami azylového domu.
Dne 23. 12. za účasti p. ředitele proběhla slavnostní štědrovečerní
večeře klientek a vánoční nadílka pro přítomné.
Dárky pro klientky Domova a pro jejich děti připravili farníci
z Farnosti Aš v rámci akce Strom splněných přání.
Dárci pamatovali i na bezdomovce v Noclehárně Betlém
a v Nízkoprahovém denním centru v Chebu.
Dne 25. 12. zástupci Caritasverband Vogtland e. V. Plauen přivezli
Betlémské světlo a sladkosti pro klientky a děti.
Dne 31. 12. na přání klientek se v DMD uskutečnila odpolední
Silvestrovská diskotéka pro děti a oslava Nového roku.
Přátelé z Německa
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… a dárky pro děti a klientky Domova sv. Zdislavy v Aši

Dlouhodobě spolupracujeme s německou charitou v Plavně,
Caritasverband Vogtland e. V. Plauen.
V průběhu roku nás navštívily paní Elisabeth Bönsch, paní Monika
Willenberg a obchodní ředitelka plavenské charity paní Braun. Stejně
jako v minulém období zajišťovaly a přivážely do azylového domu
pro matky a jejich děti oděvy, prádlo, boty, pleny, kočárky, hračky,
nádobí apod.
Tato nezištná pomoc je každoročně velmi příjemná a povzbuzující.
Bez pomoci německých přátel mnohé maminky by neměly ani
minimální materiální podporu před ukončením pobytu v azylovém
domě.
Vážíme si spolupráce s německými přáteli a děkujeme za ni.
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Fotogalerie 2011
Zahradní slavnost s účastí biskupa plzeňského
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Dětské sportovní odpoledne
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Farní ples
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Farní ples – dárky a soutěže nejen pro klientky a děti z azylového domu

Výroba adventních věnců 2011
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Výroba adventních věnců 2011
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Mikuláška nadílka 2011
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Mikuláška nadílka 2011
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Nezapomínáme na naše podporovatele, dárce a sponzory
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
Playmobil CZ spol. s r. o. Cheb
TRAVEL FREE s. r. o. Praha
a další dárci, kteří si nepřejí být jmenováni

