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Slovo ředitele Farní Charity Aš
Vážení a milí čtenáři, přátelé a dobrodinci,
dostáváte do rukou výroční zprávu Farní charity Aš, která
stručně shrnuje 10. rok činnosti a služby sociální prevence
pro lidi v sociální tísni.
Rychle nám uběhl další rok plný práce, úsilí a ochoty
lidí pomáhat druhým v jejich složitých životních situacích.
Vynaložili jsme potřebnou energii, přidali vstřícnost, úsměv
i milá slova těm, kterým sloužíme. Naší snahou stále
zůstává naplňovat základní myšlenku z poslání Charity –
pomáhat bližním na základě křesťanské lásky.
Naše služby však jsou a nadále budou v souladu i
s požadavky platné legislativy, zvláště zákona č. 108/2006
Sb., zákona o sociálních službách.
V roce 2008 jsme úspěšně prošli inspekcí kvality
poskytování sociálních služeb v Domově sv. Zdislavy pro
matky s dětmi. Ze 17 závazných ukazatelů kvality sociální
služby jsme částečně nesplnili podmínky pouze ve 4
případech.
V průběhu roku 2008 se vystřídalo ve službě celkem
8 pracovníků, do roku 2009 přecházeli 4 odborní pracovníci.
V personální oblasti jsme podnikli potřebná opatření
pro stabilizaci pracovníků.
Odborné služby jsme poskytovali bez pomoci dobrovolníků
v aktivizačních činnostech.
Naše společné poděkování patří všem, kteří v roce
2008 přispívali k celkovému zdaru díla.

Str. 3/23

Nechci zapomenout na ty dobrovolníky, kteří dlouhodobě
pomáhají Farní charitě při konkrétních akcích, jako je
Tříkrálová sbírka, Den dětí a Den otevřených dveří.
Nezastupitelnou roli v charitním díle má pomoc a podpora
spolupracujících organizací, institucí a úřadů a jejich
zaměstnanců.
Rozšířili jsme spolupráci s dalšími městy
Karlovarského kraje.
Za materiální pomoc děkujeme zastupitelům měst Aše,
Františkových Lázní, Hranic u Aše, Kraslic, Karlových Varů,
Mariánských Lázní, Nejdku, Sokolova, dále Karlovarskému
kraji a Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Významnou finanční pomocí pro činnost Domova sv.
Zdislavy pro matky s dětmi v tísni byl finanční dar
Nadačního fondu MAITREA Praha a CHEVAKu Cheb, a. s.
Za odbornou spolupráci děkujeme pracovnicím
odborů sociálních věcí a zdravotnictví výše jmenovaných
měst a Karlovarského kraje.
Všem jednotlivcům, kteří jakoukoliv pomocí přispěli ke
zdaru charitního díla, patří upřímné díky a křesťanské „Pán
Bůh zaplať“.
V dalším období jsme opět připraveni prokazovat
potřebnost i kvalitu sociální služby.
V případě zájmu o služby sociální prevence
naleznete další informace na http://www.farcaritas.cz
S úctou
Ing. Jan Šanovec
ředitel Farní charity Aš

Str. 4/23

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 pro matky s dětmi
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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
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Poslání:
Posláním Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
v Aši a zároveň veřejným závazkem je poskytování služby
v oblasti sociální prevence, tzn. pomoc a ochrana matky
s dítětem v sociální tísni, v kritických rodinných situacích
a zabránění tak jejich vzájemnému odloučení.
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.
Základem služby je pomoc v dočasném ubytování, sociálně
právní poradenství a další doprovodné služby.
Kapacita:
Samostatné pokoje pro 6 žen s dětmi, 18 lůžek.

Cíle a jejich realizace:
1. Cílem je najít společně s klientkou, která požádá o pomoc, cestu k řešení problému, posílit její sebevědomí,
ale také vést klientku k samostatnosti v dohodnutém
rozsahu, včetně hospodaření s finančními prostředky.
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2. Dalším cílem je opětovné začlenění maminek s dětmi do
společnosti a připravit je na schopnost řešit v budoucnosti své individuální problémy.
3. Podporovat, vytvářet a udržovat vztahy uživatelů
s vlastními rodinami a dalšími, jim blízkými osobami,
pokud o to klientka požádá.
4. Pomáhat v rozvoji osobnosti klientky, se zaměřením na
fyzické a duševní schopnosti matek pro výchovu dětí a
pro zvládání běžných životních situací.
5. Podporovat klientky v jejich snaze o zapojení do pracovního procesu na volném trhu práce.
6. Umožnit klientkám a jejich dětem prožít smysluplně
volný čas společnou účastí při aktivizačních činnostech
v azylovém domě, např. v zájmových kurzech vaření,
keramiky, práce na PC, výlet do AQUPARKU, návštěva
cirkusu, apod.
Příchod do azylového domu není vstupem do nápravného a
výchovného zařízení. Může být důkazem odhodlání zajistit
matce a dětem lepší život.
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.
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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.
Úkolem a cílem Domova je vedení klientek - maminek
k samostatnosti v dohodnutých oblastech, včetně hospodaření s finančními prostředky.

Uživateli služby se stávají těhotné ženy nebo maminky
s dětmi v sociální tísni.
Uživateli služby sociální prevence nemohou být:
žadatelky při plném obsazení Domova sv. Zdislavy
žadatelky, které výrazně narušují soužití se spolubydlícími
žadatelky a děti s akutní infekční nemocí při nástupu
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žadatelky s poruchou chování, s agresivními projevy,
s psychiatrickou diagnózou (psychotici, schizofrenici,
neléčení alkoholici, neléčení drogově závislí)
žadatelky s vlastním bydlením nebo ty, které využívají
jiné formy bydlení
žadatelky bez ověřeného těhotenství
žadatelky těhotné, pečující o děti, avšak bez možnosti
svěřit děti do péče blízké osobě před porodem a v době
pobytu v nemocnici
žadatelky, skrývající se před nástupem do výkonu trestu
žadatelky požadující sociální službu, kterou provozovatel zařízení neposkytuje.
Principy poskytování služby
Ke každé klientce přistupuje odborný personál individuálně
na principu křesťanské lásky k bližnímu (caritas).
Ve středu zájmu personálu je vždy uživatelka sociální
služby, její potřeby a zájmy.
Základem kvality prováděné služby a podpory uživatelky
služby je odbornost pracovníků a prohlubování jejich
znalostí soustavným vzděláváním, stejně i spolupráce
s odbornými institucemi a zařízeními.
K podpoře kvality služby přispívá i možnost nabídnutí a
využití duchovní služby s respektováním práva uživatelky
odmítnout nabízenou pomoc od začátku využívání služby až
do jejího ukončení.
Služba je komplexní, pružná a bezpečná pro matky i
děti denně od 7.00 hod. do 23.00 hodin. V době od 23.00
hod. je zajištěna pohotovost bezpečnostní služby a službu
konajícího pracovníka.
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Finanční zajištění služby
Služba sociální prevence, spojená s ubytováním a sociálním
poradenstvím, je uživatelkou placená podle ceníku ve
smlouvě, dle sazeb daných vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
v aktuálním znění
Klientka Domova sv. Zdislavy může využít za poplatek i nadstandardní služby (televizor na pokoji, internet, apod.).
V roce 2008 služby azylového domu pro matky
s dětmi využilo 20 matek a 32 dětí.
Zájem o službu projevilo 79 žadatelek, pro plnou kapacitu
bylo odmítnuto 31 žadatelek.

Provoz charitního šatníku
V roce 2008 služby využilo 32 návštěvníků.
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Farní charita Aš
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Aš
Rozvaha za rok 2008

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
Stav
k 1.1.2008 k 31.12.2008
v tis. Kč
v tis. Kč
0

0

376
0
184
191
1

546
7
176
360
3

376

546

Stav
Stav
k 1.1.2008 k 31.12.2008
v tis. Kč
v tis. Kč
305
171
134
71
71
0

444
312
132
102
102
0

376

546
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Uzávěrka hospodaření r. 2008 za Farní charitu Aš
Požadavek
na
Poskytnuté
Podíl
finanční
finanční
zdroje na
prostředky prostředky financováv Kč
v Kč
ní (v %)
MPSV

884 440

1 081 200

46,80

Kraj

435 570

212 000

9,18

Magistrát, obec

108 000

141 194

6,11

Fondy zdravotních pojišťoven

0

0

0

Nadace

50 000

200 000

8,66

Sbírky – Tříkrálová sbírka

82 400

68 177

2,95

0

0

0

277 264

287 987

12,47

0

0

0

Sponzorské dary
Příjmy od uživatelů
Strukturální fondy EU
Dary tuzemské (Farnost Cheb, anonymní)
Vlastní služby – hospodářská činnost
Úroky
Dary zahraniční

30 000

12 393

0,54

0

299 600

12,97

117

28

0

0

6 310

0,27

Ostatní – tržby za zboží (reklamace,…)

0

1 305

Celkový objem finančních prostředků

1 867 791

2 310 194

Spotřeba materiálu a energie
Náklady na služby
Mzdové náklady (OON)
Soc. a zdravotní pojištění
Dary
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Hospodářský výsledek FCH: + zisk, - ztráta
Služba sociální prevence (azylový dům)

0,06
100%

304 432,- Kč
356 933,1 086 570,361 636,11 500,56 627,0,2 177 698,+ 132 496,- Kč
- 167 104,- Kč
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Průběh jednotlivých aktivit v Domově sv. Zdislavy
pro matky s dětmi v tísni v roce 2008
Přehled činností v Domově sv. Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni
Vzdělávání zaměstnanců v Domově sv. Zdislavy
Kurz Práce na PC pro zaměstnance 04 – 07 / 2008
Opravy v Domově sv. Zdislavy:
Malování chodby a schodiště – duben 2008
Stavební opravy keramické dílny
Opravy výpočetní techniky
Drobné provozní opravy

Aktivizační činnosti pro matky s dětmi
1.Tříkrálová sbírka
Výnos koledování: 72 000 Kč
Region: Aš, Hranice, Hazlov a Výhledy
Částka určená k přímé pomoci: 68 177,50 Kč z toho:
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi 56 677,50 Kč
JUNÁK – Svaz skautů ČR, skupina Aš
6 500,- Kč
Svaz tělesně postižených, organizace Aš 5 000,- Kč
2. Posezení s koledníky Tříkrálové sbírky 2. 2. 2008
Kurs pečení a přípravy občerstvení klientkami pro
koledníky
3. Velikonoční návštěva pečovatelského domu a nemocných v LDN Carvacu s. r. o.
výroba přání pro seniory klientkami Domova
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4. Posezení při táboráku na zahradě Domova 30. 4. 2008
5. Práce dětí s omalovánkami, vystřihovánky postaviček,
omalovánky s úkoly pro děti
6.Práce klientek na květinové skalce a na zahradě
Květen až srpen 2008
7. Návštěva AQUAPARKU ve Františkových Lázních
Klientky s dětmi - květen a srpen 2008
8.Den otevřených dveří Domova sv. Zdislavy pro matky
s dětmi,
26. – 28. září 2008 pro veřejnost
9. Beseda Drogy a osobní svoboda člověka
30.10.2008 Mgr. Čelikovská
10. Návštěva z Caritasverband Plauen
nadílka pro děti 4.12.2008
11. Mikulášská nadílka pro děti 5. 12. 2008
12. Vánoční burza výrobků pro veřejnost 13. 12. 2008
13. Vánoční večeře a nadílka v Domově 23. 12. 2008

Naši němečtí přátelé
Spolupracujeme s německou charitou v Plavně.
Navštěvuje nás milá paní Elizabeth Bönsch, paní Monika
Willenberg a obchodní ředitelka plavenské charity paní
Braun. Přivážejí k nám pro matky a děti oděvy, prádlo, boty,
pleny, kočárky, hračky, nádobí apod. Při každé roční
slavnosti jako jsou Velikonoce a Vánoce přinášejí matkám a
dětem sladkosti a drobné dárky.
S ještě větší pozorností než v r. 2007 jsme se setkali v roce
2008.
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Tato nezištná pomoc je velmi příjemná a pozoruhodná.
Nebýt německých přátel, mnohé maminky by jen
těžko v životě dokázaly ze sociálních dávek udělat svým
dětem takovou radost, jak se daří s pomocí darů od
německých přátel.
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Fotogalerie
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Děkujeme těmto sponzorům a partnerům
v roce 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Evropská unie – Evropský sociální fond (ESF)
Karlovarský kraj
Diecézní charita Plzeň
Město Aš
Město Františkovy Lázně
Město Hranice
Město Karlovy Vary
Město Kraslice
Město Mariánské Lázně
Město Nejdek
Město Sokolov
Nadační fond MAITREA, Praha
CHEVAK Cheb, a. s. Cheb
Římskokatolická farnost Cheb
Caritasverband Vogtland e. V. Plauen (D)
p. Reiner Harles (D)
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