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Slovo ředitele FCH Aš 
 
Vážení a milí čtenáři, přátelé a dobrodinci, 
dostáváte do rukou výroční zprávu Farní charity Aš, 
která stručně shrnuje 8. rok činnosti a služby pro lidi 
sociálně potřebné. 

Uběhl nám společně jeden rok plný práce, úsilí  
a ochoty lidí pomáhat druhým v jejich složitých život-
ních situacích. Vynaložili jsme potřebnou energii, při-
dali vstřícnost, úsměv i milá slova těm, kterým slou-
žíme. Naší snahou je působit tak, aby byla spokojenost 
na straně klientů, tak i na straně dárců a sponzorů. 
Právě proto chceme zdůraznit i vděčnost za všechno, 
čeho se nám v uplynulém roce dostalo. 

Rok 2006 se stal pro Farní charitu Aš přelomo-
vým rokem. 
Na tomto místě by měla zaznít slova mé kolegyně, bý-
valé ředitelky Farní charity, paní Mgr. Dagmar Kobe-
rové. 
Z osobních důvodů se však rozhodla po více než tříle-
tém působení odejít ze služby, a proto je mým úkolem 
předložit Vám výsledky činnosti a působení Farní cha-
rity za r. 2006. 
Musím napřed poděkovat jí a všem, kteří v roce 2006 
zajišťovali náročnou a potřebnou službu na Domově sv. 
Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. 
V průběhu roku se vystřídalo ve službě celkem 8 pra-
covníků, do roku 2007 přecházeli 4 pracovníci. Služby 
jsme poskytovali, poskytujeme a poskytovat budeme i 
nadále.  
Naše společné poděkování patří i dobrovolníkům, kteří 
v r. 2006 přispívali k celkovému zdaru díla. 



Někteří již 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 pod-
pora spolupracujících organizací, institucí a úřadů a 
jejich zaměstnanců. 
Všem, kteří jakoukoliv pomocí přispěli ke zdaru díla, 
patří upřímné „Pán Bůh zaplať“. 
 
Máme nový zákon o sociálních službách a tak vás pro-
sím, pomozte nám i v roce 2007 udržet dobrou úroveň 
služeb pro klientky, pozvednout zájem o kvalifikova-
nou práci v sociálních službách a naplnit cíl naší služby 
– pomoc těhotným ženám, ženám z domácího násilí a 
ženám s dětmi bez bydlení. To nejde bez ekonomické 
podpory od občanů, samospráv a státu. 
Věřím, že uděláme i v dalším období vše, aby spokoje-
nost s kvalitou naší služby byla ještě širší. 
 
Z celého srdce všem děkuji. 
 

     Ing. Jan Šanovec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 zaregistrová-
na Ministerstvem kultury ČR dne 30.10.1996. 
 
Poslání: 
Pomáhat lidem v nouzi na principu křesťanské lásky. 
V širším smyslu lze význam slova charita představit 
jako lásku k bližnímu. 
V užším slova smyslu je charitu možno definovat jako 
„organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, 
nemocné, zraněné a vyhnané z vlasti“. 
 
 
Kontakty: 
Adresa: Mikulášská 9, 352 01 Aš 
IČO: 648 39 991 
Telefon:  354 528 800 
E-mail: sanovec@dchp.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 
 
 

 
 
 
Kontakt: 
Adresa: Klicperova 4, 352 01 Aš 
Telefon: 354 528 800 
Fax:        354 528 800 
E-mail:  sanovec@dchp.cz 
Webové stránky: www.farcaritas.cz 
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Aš 
            č. ú. 152727866/0300 
 
 
 
 



Poslání: 
 
 

 
 
 
 
Domov poskytuje komplex služeb s cílem pomoci mat-
kám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly 
v nepříznivé a pro ně obtížně řešitelné situaci. 
Základem služby je pomoc v dočasném ubytování, so-
ciálně právní poradenství a další doprovodné služby. 
 
Kapacita: 
Samostatné pokoje pro 6 žen s dětmi, 18 lůžek. 
 
 



Cíle a jejich realizace: 
Domov sv. Zdislavy chrání děti s matkami a pomáhá 
jim, aby nedošlo k jejich vzájemnému odloučení ani 
v kritických rodinných a sociálních situacích. V klidu  
a bezpečí dočasného azylu mohou matky a těhotné že-
ny své problémy řešit, zvládnout a brzy se připravit na 
další společný život.  
Domov tedy bývá zázemím v nouzi a oporou při snaze 
o získání nového způsobu života. 

Není hanbou se tu ocitnout, naopak (například 
domácí násilí) příchod sem může být dokonce důka-
zem statečnosti a odhodlání zajistit dětem lepší život. 
K tomu je kolektiv místních pracovníků ochoten ma-
minkám pomáhat podle svých sil a schopností, bez 
ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání nebo jiné 
zaměření. Prvotní je prospěch dětí, které potřebují 
klidnou a milující matku. 
Pracovníci Domova spolupracují se státní správou, od-
borníky mnoha profesí a dalšími organizacemi. Ma-
minky si během pobytu v Domově vyřídí potřebné 
dávky, hledají nové bydlení a práci.  
V naší, pokud možno, rodinné atmosféře, se maminky 
uklidní, soustředí se na péči o své děti a také na důleži-
té osobní cíle. 
Úkolem a cílem Domova je vedení klientek - maminek 
k samostatnosti ve všech směrech, včetně hospodaření 
s finančními prostředky. Domov také napomáhá nava-
zovat zpřetrhané vazby sociální a rodinné. 
 
 
 
 
 



Rozvaha za rok 2006  
 
 

Aktiva 
Stav 
k 1.1.2006 
v tis. Kč 

Stav 
k 31.12.2006 
v tis. Kč 

Dlouhodobý majetek celkem                0                   0 
Dlouhodobý nehmotný majetek   
Dlouhodobý hmotný majetek   
Oprávky k dlouhodobému majetku   
Krátkodobý majetek celkem           543               491 
Zásoby celkem       
Pohledávky celkem              45                 49 
Krátkodobý finanční majetek           497               441 
Jiná aktiva celkem                1                      1 
          543              491  

Pasiva 
Stav 
k 1.1.2006 
v tis. Kč 

Stav 
k 31.12.2006 
v tis. Kč 

Vlastní zdroje celkem          192              171 
Jmění celkem                           
Výsledek hospodaření celkem          192                 171 
Cizí zdroje celkem          351             320 
Krátkodobé závazky celkem          351              320 
Jiná pasiva celkem              0                 0 
         543            491 
 
 
 
 
 
 



Uzávěrka r. 2006 za FCH Aš 
 
Spotřeba materiálu a energie                     317 848,- 
Náklady na služby                     197 588,- 
Mzdové náklady (OON)                     749 174,- 
Soc. a zdravotní pojištění                     262 194,- 
Dary                         7 500,- 
Ostatní náklady                         9 889,- 
Odpisy                                0,- 
Náklady celkem                 1 544 193- 
Tržby za vlastní výkony                  1 523 659,- 
Tržby za služby – ZP                                 0,- 
Tržby za služby ostatní                     231 230,- 
Dotace ministerstvo                     860 600,- 
Dotace kraj                     250 216,- 
Dotace obce                       33 000,- 
Ostatní dotace                       19 178,- 
Ostatní výnosy                             121,- 
Dary tuzemské                      50 000,- 
Dary ze zahraničí                                 0,- 
Sbírky církevní                                 0,- 
Sbírky ostatní                                 0,-   
Tříkrálová sbírka                       79 314,-  
Výnosy celkem                 1 523 659,- 
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta                  -  20 534,-   
Investice stavební                                 0,- 
Investice zařízení                                 0,- 
Investiční výdaje celkem                                 0,- 
Dotace na investice                                 0,- 
Ostatní zdroje investiční                                 0,- 
Investiční zdroje celkem                                 0,- 
Investice: zdroje - výdaje                                 0,- 



Průběh jednotlivých aktivit v roce 2006 
 
Tříkrálová sbírka: 

V měsíci lednu se jako každoročně konala 
Tříkrálová sbírka. Koledníci z řad skautů, klientek, 
dobrovolníků a pracovníků vyráželi po několik dnů do 
ulic v převlecích coby „Tři králové.“ Někteří obyvatelé 
města Aše už netrpělivě čekali ve svých domovech, aby 
přispěli na dobrou věc. 

Záměr sbírky byl: alespoň částečně pokrýt ná-
klady na energie Domova, přispět skautům na provoz 
jejich klubovny, na pohoštění černobylským dětem. 
Tato každoroční akce vychovává nejen děti k solidaritě 
a sounáležitosti. 
 
 
Budování charitního šatníku 

V tomto měsíci byl opět zbudován charitní šat-
ník v suterénu Domova. Díky dárcům z Čech i Němec-
ka si mohou klientky zdarma vybrat potřebné oblečení 
pro sebe i své děti. Pro veřejnost byly informace o ote-
vření humanitárního šatníku a jeho otevírací době zve-
řejněny v Ašských listech.  

Šatník byl zbudován za skromného majetku 
Domova. K oboustranné radosti posloužil mnoha po-
třebným občanům. 

 
Kurz keramiky 

Začátkem roku ženy s dětmi navštívily Lidovou 
školu umění v Aši, kde si prohlédly výstavu keramic-
kých prací žáků školy. Následně se rozběhl Kurz kera-
miky nejen pro klientky i v našem zařízení.  



Spolu se zaměstnanci se ženy zaučovali při práci 
s keramickou hlínou, glazurování, vypalování apod. 
pod vedením pana M. Jirsy. Krásné výrobky se pak 
použily při různých důležitých návštěvách jako milé 
pozornosti. 
 
 

 
 
Beseda o sv. Zdislavě 

Měsíc leden byl zakončen slavnostním večerem 
se zajímavou přednáškou. Asistentky si připravily ma-
teriály o sv. Zdislavě, jejíž jméno je v názvu našeho 
Domova. Klientky byly seznámeny s významem a pů-
vodem této osobnosti. 
 
 
Karneval  

Jako každou zimu připravili pracovníci Ašského 
kulturního střediska dětský karneval. 

Děti maminek z našeho Domova se také velmi 
rády zúčastnily. Asistentky pomohly s přípravou ma-
sek, některé kostýmy ušily přímo na míru. Děti se tak 
bez obav mohly zúčastnit soutěže o nejhezčí masku, 
karnevalového reje a dalších zábavných soutěží. 



Zahrada 
Jarní měsíce začaly ve znamení velkého úklidu a 

sázení na velké zahradě okolo Domova. Hrabání loňské 
trávy, listí a vyčištění prostoru od nepořádku po zimě 
bylo už potřeba. Mnohem více radosti si klientky užily 
při sázení květin, úpravě skalky a budování záhonů 
s jahodami. Těšily se na léto a barevné zpestření v okolí 
domu a děti nejvíc na sladké jahodové potěšení. Mno-
hé z klientek měly možnost si poprvé vyzkoušet za-
hradní práci. 
 
 
Velikonoční návštěva pečovatelského domu 
a Carvacu s. r. o.: 
 V březnu jsme byli dostatečně zásobeni krásný-
mi velikonočními výrobky, které matky po nocích vy-
ráběly k oslavě Velikonoc. Výroba „květných vajíček“ a 
zdobení perníčků byla pro klientky příjemnou záleži-
tostí, kdy se mohly něco nového naučit a popovídat si 
při společné práci. 

Mnohé tyto výrobky byly osobně rozneseny do 
pečovatelského domu a do zařízení pro dlouhodobě 
nemocné v Aši (Carvac s. r. o.).  

Babičky a dědečkové byli velmi nadšeni příjem-
nou návštěvou matek s dětmi a milými pozornostmi a 
mnozí nemocní se také potěšili. 

Tímto způsobem se personál Domova snaží uká-
zat klientkám, že i samy mohou pomáhat, být užitečné 
a rozvíjet svůj cit pro charitativní činnost. 
 
 
 
 



Pálení čarodějnic 
Třicátého dubna tak jako všude i na Domově se 

odpolední čas věnoval přípravě na „pálení čarodějnic“. 
K příležitosti tohoto zvyku si klientky a pracovníci 
Domova zapálili velký táborák, kde nemohlo chybět 
opékání buřtů a dovádění dětí do večera. 
 
 
Den dětí 

Stejně jako roky předešlé i letos si děti 
v Domově svůj svátek pěkně užily. Tentokrát pro ně 
asistentky připravily „výšlap na rozhlednu“ bez mami-
nek.  

Pořádná procházka všem prospěla, ti nejmenší 
se vezli autem dobrovolníka p. Zachary. Po prohlídce 
města z výšky si děti pochutnaly v místní restauraci na 
čaji a sušenkách, které dostali zdarma od majitelky p. 
Čerňanské. Po pěkném výletu se mohly děti ještě více 
rozdovádět při různých soutěžích a hrách na zahradě, 
které pro ně připravily čekající maminky a ostatní pra-
covnice Domova. Akce se samozřejmě neobešla bez 
skvělých dobrot a sladkostí, maminky pro děti připra-
vily skvělé poháry s pudinkem. 

Večer přišlo pro větší děti překvapení – túra do 
Vernéřova s přespáním na Skřivánčím vrchu 
v truhlárně p. Zachary.  

Krásný zážitek byl završen návštěvou vernéřov-
ské pizzerie, kde si děti mohly zdarma pochutnat na 
skvělé večeři v podobě oblíbené pizzy. 

 
 
 
 



Návštěva černobylských dětí 
V měsíci červnu jsme opět hostili milou návště-

vu, a to černobylské děti. Prostředky na jejich pohoště-
ní jsme získali z naší Tříkrálové sbírky. Společně 
s dětmi našeho Domova hrály různé hry a soutěže, kte-
ré pro ně personál za pomoci klientek připravil. Oblí-
bené opékání buřtů mělo také velký ohlas. Dětem se u 
nás velmi líbilo, všechny se dostatečně vydováděly. 
Velmi jsme vděční hostitelským rodinám, které si vzaly 
tyto děti do svých rodin a obdarovaly je hezkými dárky. 
Jsme rádi, že náš Domov může být prostředníkem 
ozdravného pobytu černobylských dětí a nabídnout své 
prostory. 
 
 
Den otevřených dveří 

V měsíci září jsme se připravovali tak jako kaž-
doročně na návštěvu z řad veřejnosti. Pozvánkou 
v místních novinách, plakátem na plotě jsme zvali 
všechny, kteří měli zájem vidět, jak se v našem Domo-
vě žije.  

Děti malovaly obrázky, klientky s pracovníky 
chystaly nástěnky a připravily i ukázky keramických 
výrobků. Nejvíce času zabrala příprava tanečního vy-
stoupení dětí s programem v doprovodu hry na housle 
asistenta Josefa. Přestože počet návštěvníků byl letos 
více než skromný, tento den ukázal, že matky a jejich 
děti i přes svou nepříznivou situaci dokáží vytvořit 
hezké věci. 
 
 
 
 



Vánoční návštěva starých a nemocných lidí 
 
 

 
 
 
 

Nejen o velikonocích, ale především o vánocích 
navštěvují klientky našeho Domova ašské seniory 
v pečovatelském domě a klienty v léčebně dlouhodobě 
nemocných. Po večerech maminky připravovaly vá-
noční přáníčka. V odpoledním čase pak vyráběly drob-
né keramické dárečky.  

Ze všech těchto výrobků připravily úhledné ba-
líčky, které v čase vánočním roznášely starouškům a 
nemocným lidem. Maminky a jejich děti tak opět potě-
šily mnoho opuštěných lidí, kteří jsou stejně jako ony 
vděčni za milé slovo a pomoc dobrých lidí. 
 



Naši němečtí přátelé 
 
 

 
 
 
 

Spolupracujeme s německou charitou v Plavně. 
Navštěvuje nás milá paní Elizabeth Bonsch a ředitelka 
plavenské charity paní Braun. Přivážejí k nám pro 
matky a jejich 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.  

Tato nezištná pomoc je velmi obdivuhodná a 
nebýt německých přátel, mnohdy by matky nevyšly se 
sociálními dávkami, když by z nich musely platit oša-
cení, obutí a potřeby pro své děti. 

 



Děkujeme těmto sponzorům a partnerům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Město Aš 

Město Cheb 

Karlovarský kraj 

Evropská unie – Evropský sociální fond 

Farní charita Plauen 

Diecézní charita Plzeň 

Most naděje – nadační fond, Praha 

Martin Jirsa, Aš 

Truhlářství Zachara – Josef Zachara, Aš 

Etela Schmidt – penzion ETELA, Podhradí č. 291 

Soukromá léčebna dlouhodobě nemocných Carvac, 

s. r. o., Na vrchu 1928/24, Aš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








