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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 9. rok činnosti a služby 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 2007 jsme získali rozhodnutí k registraci 
k poskytování služby sociální prevence v azylovém 
domě a dořešili jsme požadavky na splnění vyžadované 
kvalifikace zaměstnanců Domova sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v tísni. 

V personální oblasti bude ještě nutno i v dalším 
období řešit další vzdělávání pracovníků a jejich 
stabilizaci. 

 
V průběhu roku 2007 se vystřídalo ve službě celkem 8 
pracovníků, do roku 2008 přecházeli 4 odborní 
pracovníci. Odborné služby jsme poskytovali bez 
pomoci dobrovolníků v aktivizačních činnostech. 

Naše společné poděkování patří všem, kteří 
v roce 2007 přispívali k celkovému zdaru díla. 
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Nechci však 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 Karlo-
varského kraje. 
 Za materiální pomoc děkujeme zvláště městu 
Aši, Chebu, Karlovarskému kraji a Ministerstvu práce a 
sociálních věcí. Za odbornou spolupráci děkujeme 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Aš, MěÚ 
Cheb, MěÚ Sokolov, Karlovarského kraje i sociálním 
odborům dalších měst. 
Všem, kteří jakoukoliv pomocí přispěli ke zdaru díla 
patří upřímné díky „Pán Bůh zaplať“. 
 
Věřím, že uděláme i v dalším období vše, aby 
spokojenost s kvalitou naší služby byla ještě širší. 
V případě zájmu o naši organizaci naleznete další 
informace na http://www.farcaritas.cz 
 
  S úctou 
 

  
 
 
 
              Ing. Jan Šanovec 
         ředitel Farní charity Aš 

 
 

http://www.farcaritas.cz/
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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: 
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 
  

mailto:sanovec@dchp.cz
http://www.farcaritas.cz/
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 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 

mailto:sanovec@dchp.cz
http://www.farcaritas.cz/
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Poslání: 
Posláním služby sociální prevence v azylovém domě 
pro matky s dětmi je pomáhat lidem v nouzi a 
naplňovat službu křesťanské lásky k bližnímu bez 
ohledu na rasu, národnost nebo víru. 
 Posláním charitního 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. 
 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 existují 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: 
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 
ženy své problémy řešit, zvládnout a brzy se připravit 
na další společný život.  
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Domov tedy bývá zázemím a oporou při snaze o získání 
nového způsobu života. 

Příchod do azylového domu může být důkazem 
statečnosti a odhodlání zajistit dětem lepší život. 
K tomu je kolektiv místních pracovníků připraven 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, 
odborníky mnoha profesí a dalšími organizacemi. 
Maminky si během pobytu v Domově vyřídí potřebné 
dávky, hledají nové bydlení a práci.  
V Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni se 
maminky uklidní, soustředí se na péči o své děti a také 
na důležité osobní cíle. 
Úkolem a cílem Domova je vedení klientek - maminek 
k samostatnosti ve všech směrech, včetně hospodaření 
s finančními prostředky. Domov také napomáhá 
navazovat zpřetrhané vazby sociální a rodinné. 
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Rozvaha za rok 2007  
 
 

Aktiva 

Stav 

k 1.1.2007 

v tis. Kč 

Stav 

k 31.12.2007 

v tis. Kč 

Dlouhodobý majetek celkem                0                   0 
Dlouhodobý nehmotný majetek   
Dlouhodobý hmotný majetek   
Oprávky k dlouhodobému majetku   
Krátkodobý majetek celkem           491              376 
Zásoby celkem       
Pohledávky celkem             49               184 
Krátkodobý finanční majetek           441               191 
Jiná aktiva celkem                1                               1 
          491              376  

Pasiva 

Stav 

k 1.1.2007 

v tis. Kč 

Stav 

k 31.12.2007 

v tis. Kč 

Vlastní zdroje celkem          171             305 
Jmění celkem          192                  171 
Výsledek hospodaření celkem         - 21                134 
Cizí zdroje celkem          320                71 
Krátkodobé závazky celkem          320                 71 
Jiná pasiva celkem              0                 0 
         491            376 
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Uzávěrka r. 2007 za FCH Aš 
 
Spotřeba materiálu a energie                     217 192,- 
Náklady na služby                     318 023,- 
Mzdové náklady (OON)                     846 456,- 
Soc. a zdravotní pojištění                     269 352,- 
Dary                         6 500,- 
Ostatní náklady                        89 092,- 
Odpisy                                0,- 
Náklady celkem                 1 746 615,- 
Tržby za vlastní výkony                     173 371,- 
Tržby za služby – ZP                                 0,- 
Tržby za služby ostatní                     190 512,- 
Dotace ministerstvo                     800 000,- 
Dotace kraj                     162 207,- 
Dotace obce                     107 000,- 
Ostatní dotace                     142 000,- 
Ostatní výnosy                               34,- 
Dary tuzemské                     223 500,- 
Dary ze zahraničí                                 0,- 
Sbírky církevní                                 0,- 
Sbírky ostatní                                 0,-   
Tříkrálová sbírka                       81 500,-  
Výnosy celkem                 1 880 124,- 
Hosp. výsledek: + zisk, - ztráta                + 133 509,-   
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,- 
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Průběh jednotlivých aktivit v roce 2007 
 
Tříkrálová sbírka: 

V měsíci lednu se jako každoročně konala 
Tříkrálová sbírka. Koledníci z řad skautů, klientek, 
dobrovolníků a pracovníků vycházeli po několik dnů 
do ulic v převlecích jako „Tři králové.“ Někteří 
obyvatelé města Aše už netrpělivě čekali ve svých 
domovech, aby přispěli na dobrou věc. Někteří se 
bohužel návštěvy Tří králů nedočkali. Nepodařilo se 
totiž dát dohromady takový počet skupin koledníků, 
aby navštívili všechny obvody města.  

Záměr sbírky byl: alespoň částečně pokrýt 
náklady na energie Domova, přispět skautům na 
provoz jejich klubovny a na pohoštění černobylským 
dětem. Tato každoroční akce vychovává nejen děti 
k solidaritě a sounáležitosti. 
 Výsledek koledování byl přes organizační 
složitosti vcelku dobrý – výtěžek 72 000 Kč.  
Zapojily se jak děti z města, tak i děti s maminkami 
z Domova sv. Zdislavy. 
 
Provoz charitního šatníku 

Plynule pokračoval provoz charitního šatníku 
v suterénu Domova. Díky dárcům z Čech i Německa si 
mohly klientky zdarma vybrat potřebné oblečení pro 
sebe i své děti. Pro veřejnost byly informace o provozní 
době humanitárního šatníku zveřejněny poprvé na 
internetových stránkách Farní charity Aš – 
www.farcaritas.cz.  
 
V roce 2007 služby využilo 80 návštěvníků. 
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Kurz keramiky 
V roce 2006 byla uvedena do provozu 

keramická dílna. Kurz keramiky nabízel klientkám 
možnost vyžití při výrobě různých ozdobných 
předmětů.  

Změnou vedení v čele Farní charity a personální 
obměnou byla přerušena možnost pokračovat v 
započatých aktivitách. Navíc se v průběhu 1. pololetí 
roku 2007 ukázalo, že po technické stránce v dílně 
není vše v pořádku. Zavlhající obvodové zdivo, výskyt 
výkvětů a posléze i plíseň na stěnách nevytvořily 
vhodné prostředí. Pozornost byla proto zaměřena na 
technickou stránku zlepšení prostředí. 

 

 

Velikonoční návštěva pečovatelského domu 
a Carvacu s. r. o.: 
 V dubnu jsme byli dostatečně zásobeni 
krásnými velikonočními výrobky, které matky po 
večerech vyráběly k oslavě Velikonoc. Výroba veliko-
nočních zajíčků a papírových narcisů byla pro klientky 
příjemnou záležitostí, kdy se mohly něco nového 
naučit a popovídat si při společné práci. 

 Většina výrobků byla osobně roznesena do pe-
čovatelského domu a do zařízení pro dlouhodobě ne-
mocné v Aši (Carvac s. r. o.). Senioři byli příjemně 
překvapeni a nadšeni příjemnou návštěvou matek 
s dětmi a milými pozornostmi. 

Tímto způsobem se personál Domova snaží 
ukázat klientkám, že i samy mohou pomáhat, být 
užitečné a rozvíjet svůj cit pro charitativní činnost. 
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Pálení čarodějnic 
Třicátého dubna se v Domově sv. Zdislavy 

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. 

 
 
Květen - zahrada 

Jarní měsíce začaly ve znamení velkého úklidu a 
odstraňování plevele z květinových záhonů na velké 
zahradě okolo Domova. Hrabání loňské trávy, listí a 
vyčištění prostoru od nepořádku po zimě bylo už 
potřeba.  
V úklidu pomohly i dvě pracovnice - zaměstnankyně 
místní pobočky České spořitelny v akci Den pro 
Charitu. Dokončily velký úklid uvnitř Domova - 
očistění oken a úpravu květinových záhonů. 
 
 
Červen 

Stejně jako roky předešlé i letos si děti 
v Domově svůj svátek pěkně užily. Asistentky pro ně 
připravily „výšlap na rozhlednu“ s maminkami.  

Pořádná procházka všem prospěla, sladká 
odměna na rozhledně byla příjemným osvěžením i 
dárkem zároveň. 

Přijely opět i černobylské děti. Po dva dny 
klientky ve spolupráci s asistentkami pro ně 
připravovaly občerstvení a sladké pohoštění. 

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 
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prostředníkem ozdravného pobytu černobylských dětí 
a nabídnout své prostory. 

Zaměstnanci se účastnily 21. 6. setkání charit-
ních pracovníků s prezidentem Diecézní charity p. 
Lodkem ve Vochově u Plzně. 

 

 

Prázdniny - volnost 
 V měsíci červenci klientky s asistentkou Šárkou 
vyrazily na procházku a sběr lesních plodů. 
V srpnu byl se zájmem přijat výlet do Aquaparku do 
Františkových Lázní. Nejvíce spokojené byly děti. 

 

 

Září - Den otevřených dveří 
V měsíci září jsme se připravovali, tak jako 

každoročně, na návštěvu z řad veřejnosti. Pozvánkou 
v místních novinách, letákem pro veřejnost a 
poutačem na Domově sv. Zdislavy jsme zvali všechny, 
na 15. 9. 2007, kteří měli zájem vidět, jak se v našem 
Domově žije.  

Děti malovaly obrázky, klientky s pracovníky 
chystaly drobné občerstvení vlastní výroby z kurzu 
pečení. Domov navštívil duchovní správce farnosti p. 
Pavel Baxant se svým bratrem, Mons. Janem 
Baxantem, generálním vikářem z Českých Budějovic. 
Z řad veřejnosti přišlo na návštěvu a posezení u kávy 
dalších 15 návštěvníků. Milým překvapením bylo i 
krátké houslové vystoupení kolegy Josefa Forgó. 

V neděli 16.9. 2007  byla v kostele  sv. Mikuláše 
v Aši sloužena mše za klientky a pracovníky Domova 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. 
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Prosinec  
 S blížícím se koncem kalendářního roku u dětí 
nastává čas očekávání na návštěvu sv. Mikuláše a roz-
dávání dárků. 
Mikuláš přišel a jaký byl - netradiční, zato pěkný i s an-
dělem, bez čerta. Na Domově byly přece jen hodné 
děti. 
 

 
 
 Očekávání Vánoc bylo pro klientky ve znamení 
zájmu o kurz vaření a pečení vánočního cukroví. 
V té době byla kapacita Domova naplněna jen ze dvou 
třetin a tak se stalo, že na Štědrý den k slavnostnímu 
stolu zasedli jen 2 klientky se 3 dětmi, ředitelem Farní 
charity a asistentkou. 
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Dvě klientky s dětmi využily možnost navštívit své 
příbuzné a prožít kouzlo Vánoc doma. 
 
 

 
 
 
 Maminky společně s vedením Domova sv. 
Zdislavy připravily pro svoje 3 děti takové množství 
dárků, že vánoční stromeček je stěží dokázal skrýt.  
Vánočním zvoněním, rozsvíceným stromečkem a roz-
zářenýma očkama malých dětí byl zahájen Štědrý večer 
se slavnostní večeří. 
Zkrátka však nepřišly ani zbývající děti po návratu na 
Domov. 

Na příjemnou atmosféru a krásné dárky 
vzpomínaly maminky i děti ještě v lednu 2008. 
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Naši němečtí přátelé 
 

 
 Spolupracujeme s německou charitou v Plavně. 
Navštěvuje nás milá paní Elizabeth Bönsch, paní 
Monika a obchodní 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.  
Stejně tomu bylo i v březnu a v prosinci 2007. 

Tato nezištná pomoc je velmi obdivuhodná a 
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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Děkujeme těmto sponzorům a partnerům 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Evropská unie – Evropský sociální fond 

Diecézní charita Plzeň 

Město Aš 

Město Cheb 

Město Kraslice 

Město Nejdek 

Město Mariánské Lázně 

Producentské centrum PROFIL s. r. o., Mariánské 
Lázně 

Město Sokolov 

Karlovarský kraj 

Farní charita Plauen 

Most naděje – nadační fond, Praha 

Truhlářství Zachara – Josef Zachara, Aš 

Etela Schmidt – penzion ETELA, Podhradí č. 291 


