Farní charita AŠ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

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 přátelé, milí čtenáři
Výroční zprávy za rok 2012
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 od
roku 1999.
Uplynul další rok naší pomoci uživatelkám služby –
obětem domácího násilí, matkám s dětmi a těhotným
ženám v jejich tíživé situaci.
V roce 2012 byl ukončen Individuální projekt
Karlovarského kraje ve službách sociální prevence pro okres
Cheb, financovaného z prostředků Evropského sociálního
fondu.
Farní charita Aš od června 2012 přešla na financování
služby z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím
MPSV.
Pro stabilizaci služby bylo uplynulé období
přínosem. Farní charita rok po inspekci kvality sociální
služby v azylovém domě pracovala na dalším zkvalitnění
práce uživatelkám služby.
Zaměstnanci se vzdělávali v akreditovaných kurzech
a seminářích, pozornost byla zaměřena prioritně na
spokojenost klientek a na jejich práci pro opětovné
začlenění do běžného života.

S výsledky náročné služby jsme spokojeni.
Spolupráce pracovníků přímé služby s uživatelkami
azylového domu byla hodnocena velmi pozitivně. V r. 2012
byly řešeny pouze 2 stížnosti mezi klientkami na způsoby
jejich vzájemného soužití.
V roce 2012 jsme poskytli pomoc 21 klientkám
Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi a jejich 31 dětem.
V průběhu 41 měsíčního období Individuálního projektu
Karlovarského kraje jsme poskytli pomoc 69 klientkám a
111 dětem. Zájem o službu v r. 2012 projevilo 65 žadatelek,
pro plnou kapacitu bylo odmítnuto 9 žadatelek, 12
žadatelek se stalo uživatelkami služby, další řešily situaci
jiným způsobem.
Hospodaření Farní charity Aš v roce 2012 skončilo
ziskem ve výši 119 196 Kč. Za období 4 let v rámci
Individuálního projektu Karlovarského kraje a závěrečného
spolufinancování z dotace MPSV jsme sociální službu
ukončili se ztrátou 10 189 Kč.
V r. 2012 jsme odborné služby poskytovali bez
pravidelné pomoci dobrovolníků, s pracovníky v přímé péči
v délce 3,6 pracovního úvazku. Farní charita zaměstnávala
celkem 8 pracovníků v délce 5,06 pracovního úvazku.
Za spolupráci děkuji všem, kteří se podíleli různou
formou pomoci na provozu sociální služby.
Za finanční pomoc děkujeme Karlovarskému kraji ve
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, městům
Aš, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Sponzorsky nás

podpořili domácí i zahraniční jednotlivci a opětovně firma
TRAVEL FREE s. r. o. Praha.
Důležitou podporou pro naši práci je každoroční
pomoc z Diecézní charity v Plzni a z Farnosti Aš. V roce 2012
nám byla poskytována duchovní podpora pro naši práci. Z
Farnosti Aš přišla jednorázová výpomoc při organizování
akce pro veřejnost, Zahradní slavnost - Den Charity. Rovněž
jednorázová pomoc dobrovolníků při Tříkrálové sbírce 2012
přinesla své výsledky a potěšila.
Poděkování jako každý rok patří Caritasverband
Vogtland e. V. Plauen. Dlouholetá materiální a finanční
pomoc je velkým přínosem pro uživatelky služby - matky s
dětmi.
S přáním všeho dobrého po 6 letech společné práce věřím,
že i v roce 2013 překonáme potíže s financováním a
budeme nadále dobrým partnerem na trhu sociálních
služeb.
Další informace získáte na http://farcaritas.cz
S úctou
Váš Ing. Jan Šanovec
ředitel Farní charity Aš

Ein Wort des Direktors der Karitas Farní Charita Aš
Geehrte Freunde, liebe Leser
des Jahresberichts für das Jahr 2012
Es freut mich, dass ich Ihnen die Ergebnisse der
Tätigkeit von der Karitas Farní charita Aš im Bereich
Dienstleistungen der sozialen Prävention, die im Haus der
St. Zdislava für Mütter mit Kindern in Not in Asch
angeboten wird.
Es ist ein weiteres Jahr vergangen, in dem wir
unsere Hilfe den Notbedürftigen - den Opfern von
häuslicher Gewalt, Müttern mit Kindern und schwangeren
Frauen in ihrer bedrückenden Situation - angeboten haben.
Im Jahr 2012 wurde ein individuelles Projekt des
Karlsbader Bezirks im Bereich Dienstleistungen der sozialen
Prävention für den Bezirk Cheb/Eger, das aus dem Mittel
des
Europäischen
Sozialfonds
finanziert
wurde,
abgeschlossen.
Farní charita Aš/die Caritas Asch wechselte im Juni 2012 zur
Dienstleistungsfinanzierung aus den Mitteln des Staatetats
mittels des Ministeriums für Arbeit und Sozialwesen.
Für die Stabilisierung der Dienstleistung war der
vergangene Zeitraum ein Vorteil. Die Caritas arbeitete ein
Jahr nach der Inspektion der sozialen Dienstleistungen im
Asylheim an einer weiteren Qualitätssteigerung für die
Dienstleistungsempfängerinnen.,

Die Mitarbeiter bildeten sich in akkreditierten
Kursen und Seminaren aus, die Aufmerksamkeit richtete
sich vor allem auf die Zufriedenheit der Klientinnen und
deren Arbeit für eine erneute Integration in das
Alltagleben.
Mit den Ergebnissen des anstrengenden Dienstes
sind wir zufrieden. Die Zusammenarbeit der Mitarbeiter
des direkten Dienstes mit den Klientinnen des Asylheims
wurde als sehr positiv bewertet. Im Jahr 2012 wurde nur 2
Beschwerden unter den Klientinnen über die Art des
gemeinsamen Zusammenlebens geklärt.
Im Jahr 2012 halfen wir 21 Klientinnen des Hauses
der St. Zdislava für Mütter mit Kindern und ihren 31
Kindern. Im Verlauf eines 41 - monatlichen Zeitraums des
Individuellen Projekts des Karlsbader Bezirks halfen wir 69
Klientinnen und 111 Kindern. Das Interesse an der
Dienstleistung zeigte 65 Anwärterinnen, wegen der vollen
Kapazität wurden 9 Antragstellerinnen abgelehnt, 12
empfangen die Dienstleistung, weitere lösten ihre Situation
auf eine andere Art.
Der Haushalt der Caritas Farní charita Aš erbrachte
im Jahr 2012 einen Gewinn von 119 196 Kronen (4 615 €).
Für den Zeitraum von 4 Jahren im Rahmen des
Individuellen Projekts des Karlsbader Bezirks und der
abschließenden Mitfinanzierung vom Ministerium für
Arbeit und Soziales schlossen wir mit einem kleinen Verlust
10 189 Kronen (etwa 395 €).

Im Jahr 2012 der Fachdienstleistung gewährten wir
ohne die regelmäßige Hilfe der Freiwilligen, mit den
Mitarbeitern im direkten Dienst eine Arbeitsverpflichtung
in einer Länge von 3,6.
Für die Zusammenarbeit bedanke ich mich bei
allen, die sich am Betrieb des Sozialdienstes in
unterschiedlicher Form beteiligten.
Für die finanzielle Hilfe bedanken wir uns beim
Karlsbader Bezirk in Zusammenarbeit mit dem Ministerium
für Arbeit und Soziales, den Städten Asch, Franzensbad und
Marienbad. Mit Spenden wurden wir auch von
ausländischen Einzelpersonen unterstützt und wiederholt
auch von der Firma TRAVEL FREE s.r.o. Prag.
Wichtige Unterstützung für unsere Tätigkeit ist die jährliche
Hilfe der Diözesecaritas in Pilsen und der Pfarrei Asch. Im
Jahr 2012 bekamen wir von ihnen eine geistliche
Unterstützung für unsere Tätigkeit. Von der Pfarrei Asch
kam eine Aushilfe bei der Organisation einer Veranstaltung
für die Öffentlichkeit, das gartenfest - Tag der Caritas.
Weiter war es die Hilfe der Freiwilligen bei der
Dreikönigssammlung 2012, die ihre positiven Ergebnisse
brachte.
Wir bedanken uns auch wie jedes Jahr beim
Caritasverband Vogtland e.V. Plauen. Die langjährige
materielle und finanzielle Hilfe war ein großer Beitrag für
unsere Klientinnen - für die Mütter mit Kindern.

Wir wünschen uns alles Gute nach 6 Jahren
gemeinsamer Arbeit und ich hoffe, dass wir im Jahr 2013
alle Schwierigkeiten mit der Finanzierung überwinden und
weiterhin ein guter Partner auch dem Markt der
Sozialleistungen bleiben.
Wenn Sie Interesse an den Leistungen des
Asylheims für Mütter mit Kindern haben, sehen Sie sich die
Webseite http://farcaritas.cz an.
Mit Hochachtung
Ihr Ing. Jan Šanovec
Leiter der Farní charita 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.
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: 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:
Telefon: 354 528 800, 354 528 808
E-mail: sanovec@dchp.cz, azylas@seznam.cz
Webové stránky: farcaritas.cz
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Aš
č. ú. 152727866/0300
Dárcovský účet: č. ú. 233553087/0300

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 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 situace a návratu uživatelek sociální
služby 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,
tj. ženy s dětmi ve vlastní péči bez vhodného bydlení
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 na ženě, na
dětech, 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

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

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 do 31. 12. 2012 byla sociální služba
financována z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
V roce 2012 služby azylového domu pro matky s dětmi
využilo 21 matek a 31 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.
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Např., dne 21. 6. 2012 pracovnice Úřadu práce paní Bc.
Patejdlová připravila pro klientky přednášku o sociálních
dávkách. Dne 13.12. se klientky zúčastnily přednášky
víceprezidenta Exekutorské komory ČR, Mgr. Davida
Koncze, o insolvenci a o exekucích.
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Statistika
Statistika
DMD Aš

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet
klientek

25

27

20

20

23

20

26

22

17

21

Počet dětí

42

45

42

33

46

32

42

41

27

31

Počet
žadatelů
(1. kontakt)

58

70

48

41

65

79

76

48

54

65

Počet
33
odmítnutých

43

28

21

42

59

50

26

37

44

Odmítnutí
pro plnou
kapacitu

X

X

X

4

22

10

9

11

9

X

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 2012 jsme zpracovali dotazníky
spokojenosti. Obsahoval 6 otázek. Dotazník vyplnilo celkem
10 uživatelek.
Z dotazníku uvádíme:
Spokojenost s ubytováním a zázemím DMD
 výborně
8 klientek
 chvalitebně
0 klientek
 dobře
2 klientky
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Spokojenost s pomocí pracovníků
 výborně
 chvalitebně
 dobře
 dostatečně

9 klientek
0 klientek
1 klientka
0 klientek

Existuje v DMD někdo, kdo Vám znesnadňuje představu
o řešení Vaší tíživé situace?
 Ano
1 klientka
 Ne
9 klientek
Vlastní doporučení ke zlepšení Vaší situace v DMD
 Bez vyjádření
10 klientek
Doporučení pro vylepšení chodu nebo vybavení DMD
 doplnit vybavení kuchyně
1 klientka
 Výměna oken
2 klientky
Z dostupných hodnocení z r. 2012 vyplývá, že zázemí interiéry místností azylového domu jsou hodnoceny
uživatelkami služby pozitivně.
Na oprávněné podněty klientek Domova pro matky s dětmi
(DMD) vedení Farní charity Aš vždy reaguje.
Opakujícím návrhem na lepší technické zázemí je
požadavek na výměnu poškozených oken z r. 1932, např. za
moderní plastová. Farní charita Aš bez investičních
finančních prostředků však nemůže tento požadavek
realizovat.
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Farní charita Aš – Rozvaha za rok 2012

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
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

Stav
k 1.1.2012
v tis. Kč
48
0
119
71
623
3
360
251
10
671
Stav
k 1.1.2012
v tis. Kč
315
298
+17
356
356
0
671

Stav
k 31.12.2012
v tis. Kč
24
0
119
95
805
2
378
401
24
828
Stav
k 31.12.2012
v tis. Kč
434
315
+119
394
351
43
828
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Farní charita Aš – Účetní závěrka za rok 2012
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Náklady na služby
Mzdové náklady (OON)
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky
Dary
Odpis nedobytné pohledávky
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby – veřejná zakázka OPLZZ (IP)
Tržby od uživatelů
Dotace ministerstvo
Dotace obcí
Dotace Karlovarského kraje
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Dary zřizovatele
(Tříkrálová sbírka,..)
Výnosy celkem
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta

237 358,310 362,404 310,1 183 749,387 164,21 742,0,14 700,3 687,5 256,23 784,2 592 112,856 078,307 472,1 322 000,40 500,93 200,6 629,3 625,12 378,0,0,69 426,2 711 308,+ 119 196,-
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Průběh jednotlivých aktivit v roce 2012
Leden
Tříkrálová sbírka
Výnos koledování: 77 915 Kč (region)
Region: Aš, Hranice, Hazlov
Částka určená k přímé pomoci z DCH Plzeň: 69 426 Kč
z toho:
 Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
56 226 Kč
 JUNÁK – Svaz skautů ČR, skupina Aš
3 472 Kč
 Sdružení zdravotně postižených, Aš
4 860 Kč
 JOKER Cheb - Chráněné dílny
2 780 Kč
 Západočeský paprsek
2 088 Kč
V měsíci lednu v rámci aktivizačních činností a také
k procvičení jemné motoriky se děti s matkami zúčastnily
vybarvování omalovánek a volné kresbě. Došlo na hry
Activity Junior a Twister.
Únor
Také tento mrazivý měsíc probíhal v rámci her a soutěží pro
děti. Např. hra Dostihy a sázky, Česko otázky a odpovědi a
stolní hra Activity. Měsíc her pokračoval v podobě různých
testů, pohybových her, hry Milionář. Děti se naučily
správné telefonní číslo na tísňovou linku. Klientky se
v tomto měsíci zaučily v práci na PC. Naučily se běžné
obsluze PC a orientaci v programech.
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Březen
V březnu jsme slavili Velikonoce, a proto klientky s dětmi
vyráběly Velikonoční přáníčka, magnetky a dne 18.3.
s dětmi vyrobily látkové ovečky. Dne 28.3. klientky za
pomoci asistentů vyzdobily DMD na Velikonoční svátky.
Sluníčko hřálo a dne 29.3. se všichni zúčastnili opékání
vuřtů. V březnu klientky nadále pokračovaly v práci na PC,
naučily se orientovat na internetu, kde si poté uměly
vyhledávat zaměstnání nebo byty.
Duben
Jaro se ukázalo v příjemné atmosféře a dne 7.4.2012
klientky s dětmi se pustily do jarního úklidu zahrady kolem
DMD. Hrabaly a odvážely listí a spadané klestí. Týden nato
si protáhly těla při cvičení aerobiku. Ve volných chvílích
vyráběly šperky z korálků, s dětmi rovněž kostýmy a
škrabošky na Zahradní rej. Dne 29.4. se na zahradě DMD
v rámci Zahradního reje pálily čarodějnice a opékaly se
vuřty.
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Květen
Na 1. máje se děti pustily za pomoci asistentů do výroby
rámečků s fotkou pro maminky ke Dni matek. Následovalo
batikování triček. Dne 10.5. navštívily matky s dětmi z
azylového domu cirkus Berosini. V dalších dnech se
pracovalo na zahradě, aby dne 26.5. se všichni vydali na
výlet do ZOO v Plzni.
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Červen
V červnu se do DMD v Aši přijeli podívat hasiči a připravili si
pro děti odpoledne plné zábavy a také povídání o práci
hasiče.
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V průběhu měsíce června klientky a děti využívali prostory
zahrady. Hráli hry, děti využívaly houpačky, prolézačky a
v horkých dnech se koupaly v bazénku.
Červenec
Dne 7.7.2012 klientky Domova pro matky s dětmi navštívily
Aquaforum ve Františkových Lázních. V dalších dnech došlo
na úpravu květinové skalky a na zahradě na záhon jahod.
Dne 22.7. procházkou všichni navštívili rozhlednu Heinberg
v Aši a týden nato se klientky s dětmi zúčastnily Dětského
dne pod rozhlednou v Aši. V tomto měsíci byla opět hojně
využívána zahrada k hrám a koupání v bazénku.
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Srpen
V měsíci srpnu děti ve volném čase opět cvičily jemnou
motoriku při omalovávání obrázků a skládání puzzlí.
Následovaly společenské hry, probíhaly další práce na
zahradě a dne 24.8. se grilovalo a opékali se vuřty.
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Září
V září se v DMD připravovala akce Den Charity. V sobotu
15.9. akce určené pro děti a veřejnost se zúčastnily klientky
Domova pro matky s dětmi a děti z Dětského domova Na
vrchu.
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Říjen
V říjnu poslední teplejší počasí bylo vhodné pro sběr
kaštanů, ze kterých vyráběly matky s dětmi zvířátka. Dne
13.10. se uskutečnil v DMD Den otevřených dveří. Následně
20.10.2012 se některé klientky zúčastnily 2. Ašského
candrbálu sociálních služeb. Za dlouholetou činnost v
oblasti sociální prevence a za spolupráci v Komisi
komunitního plánování Města Aš Farní charita u příležitosti
candrbálu obdržela písemné poděkování.
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Listopad

Během měsíce listopadu se dokončily práce na zahradě,
pokračovali jsme v hrabání a odvozu listí. Za odměnu si
klientky s dětmi opekly vuřty.
Již od 23.11. se začalo s výrobou vánočních přáníček pro
nemocné v LDN Carvac v Aši. Za dva dny následoval v DMD
Maškarní rej. V průběhu měsíce klientky rozvíjely práci na
PC. Děti kreslily a koukaly na pohádky z DVD. Byl vhodný
čas i pro čtení pohádkových knížek dětem.
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Prosinec
Nastal adventní čas před Vánoci a doba pro výrobu
adventních věnců.

V předvečer svátku, 5.12. navštívil DMD Mikuláš s Andělem
a přinesli dětem plno dobrot. Den poté přijeli přátelé z
německého Caritasverband Vogtland e. V. Plauen a přivezli
jim další dary.
Dne 20.12. klientky navštívily Léčebnu dlouhodobě
nemocných Carvac a předaly nemocným vánoční přáníčka a
popřály krásné svátky. Další den se v DMD uskutečnila
štědrovečerní večeře s panem farářem Januszem. Po večeři
se rozdávali dárky, které našly děti pod vánočním
stromečkem.
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Němečtí přátelé
Farní Charita Aš dlouhodobě spolupracuje s německou
charitou v Plavně, Caritasverband Vogtland e. V. Plauen.
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Navštěvovaly nás opět paní Elisabeth Bönsch, paní Monika
Willenberg a obchodní ředitelka plavenské charity paní
Braun.
I v roce 2012 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, přivezly matkám a dětem potraviny,
sladkosti a drobné dárky.
Tato nezištná pomoc je velmi příjemná a povzbuzující.
Nebýt německých přátel, mnohé maminky by neměly
dostatečnou materiální podporu.
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Deutsche Freunde
Die Pfarrcaritas Asch arbeitet seit vielen Jahren mit der
deutschen Caritas in Plauen, dem Caritasverband Vogtland
e.V. Plauen zusammen.
Besucht wurden wir von den Damen Elisabeth Bönsch,
Monika Willenberg und der Geschäftsführerin der Plauener
Caritas Frau Braun.
Im Jahre 2012 besorgten sie und brachten für unsere
Mütter und ihre Kinder Kleidung, Wäsche, Schuhe,
Kinderwägen, Spielzeug, Geschirr und vieles mehr. Bei den
jährlichen Festen wie Ostern und Weihnachten brachten sie
für unsere Mütter und Kinder Lebensmittel, Süßigkeiten
und kleine Geschenke.
Diese selbstlose Hilfe ist sehr angenehm und aufmunternd.
Wenn es unsere Freunde nicht gäbe, hätten viele Mütter
keine ausreichende materielle Unterstützung.
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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)
TRAVEL FREE s.r.o. Praha
Most naděje – nadační fond, Praha
Nadační fond MAITREA
CHEVAK Cheb, a. s., Cheb
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Římskokatolická farnost Cheb
Římskokatolická farnost Aš
Římskokatolická farnost Mariánské Lázně
Římskokatolická farnost Skalná
Etela Schmidt – penzion ETELA, Podhradí č. 291
Zuzana Seibertová, Ostrov
Ing. Veronika Dohnalová, Aš
Bc. 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 s. r. o., Cheb
a další dárcům, kteří si nepřejí být jmenováni
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