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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení zaměstnanci, klienti, dárci, sponzoři a dobrovolníci Farní charity Karlovy Vary,
uplynul další rok, ve kterém jsme neúnavně pomáhali všem lidem, lidem, kteří jsou odkázáni na
pomoc druhých v Karlových Varech a okolí. Děkuji za vaši věrnost, vytrvalost, osobní nasazení a
nadšení, bez kterých by nebylo možné naše společné dílo ve prospěch potřebných uskutečňovat.
Za pomoc a podporu patří poděkování také našemu Otci biskupovi Františku Radkovskému, řediteli
Diecézní charity Plzeň ing. Jiřímu Lodrovi, panu spirituálovi Bc. Ladislavu Legovi a dalším odborným
pracovníkům. Rovněž všem duchovním, kteří nám pomáhají svoji službou ve farnostech.
Za finanční pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Statutárnímu městu Karlovy Vary
a Úřadu Karlovarského kraje, městu Sokolov, městu Chodov a OP LZZ. Velké díky patří všem dárcům,
kteří obětovali část svých finančních prostředků a volného času ve prospěch pomoci Charitě.
Za odbornou spolupráci děkujeme Odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary a
Karlovarského kraje.
Rok 2014 přinesl bohužel kromě nejistoty při zajištění financování poskytovaných služeb značný
nárůst administrativních úkonů, nových hlášení a sledování. I přes zmíněné potíže jsme opět udrželi
a zajistili provoz pěti registrovaných sociálních služeb a pomohli mnoha rodinám i jednotlivcům.
Vážení čtenáři, dovolujeme si vám předložit výsledky Farní charity Karlovy Vary za rok 2014, přinést
příběhy našich klientů, fotografie a několik údajů a statistik.

S úctou
Ing. Aleš Klůc
ředitel Farní charity Karlovy Vary
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Farní Charita Karlovy Vary 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.

POSLÁNÍ
Pomáhat lidem v nouzi na principu křesťanské lásky. V širším smyslu lze význam slova charita
představit jako „ lásku k bližnímu“. V Bibli - Novém zákoně je adekvátní řecký výraz agapé. Tento
výraz je překládaný do latiny jako caritas v českém překladu charita. V užším slova smyslu je charitu
možno definovat jako organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a
vyhnané z vlasti.
Farní charita Karlovy Vary provozuje tyto služby:
Charitní dům svaté Anežky


Týdenní stacionář-certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Charitní dům svaté Zdislavy


Domov pro matky s dětmi v tísni

Charitní dům svatého Josefa


Dům na půl cesty

Charitní dům svatého Mikuláše



Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené
Sociálně terapeutické dílny

KONTAKT
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary.
IČO: 497 53 053
Telefon: 353 434 211
Fax: 353 434 213
e-mail: info@charitakv.cz
web: www.kv.charita.cz
bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary, 2100410831/2010
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HOSPODAŘENÍ
Rozvaha za rok 2014

Aktiva

Stav k 1.1.2014 v tis. Kč

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

Pasiva

446

580

19

19

2 489

2 519

-1 962

-1 958

3 621

3 818

6

17

587

439

3 013

3 348

15

14

4 067

4 398

Stav k 1.1.2014 v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
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Stav k 31.12.2014 v tis. Kč

Stav k 31.12.2014 v tis. Kč

2 863

3 482

2 714

3 032

149

450

1 204

916

1 114

906

90

10

4 067

4 398

Výsledovka za rok 2014

účtová třída

v tis. Kč

Spotřeba mat. a ener.

501-504

2 236

Náklady na služby

511-518

1 647

Mzdové náklady

521

5 879

Soc. a zdr. pojištění

524

1 953

Dary

546

13

525-532, 538-549, 552-559, 581-595

334

551

50

Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

12 112

Tržby za vlastní výrobky

601

21

Veřejná zakázka OPLZZ (IP)

602

3 810

Tržby od uživatelů

602

2 368

Tržby za služby ostatní

602

2

Dotace ministerstvo

691

4 507

Dotace kraje

691

509

Dotace obec

691

1 199

Ostatní dotace (ÚP), dotace EU

691

16

604, 611-624, 641-659, 681

68

682

62

Ostatní výnosy
Dary, sbírky
Výnosy celkem

12 562

Hospodář. výsledek

450
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ZPRÁVA AUDITORA
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DŮM SVATÉ ANEŽKY - Týdenní stacionář-certifikované
pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou
Svobodova743/12, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: 353 434 214, mobil: 731 433 036
e- mail: ds1@charitakv.cz, dita.matousova@charitakv.cz

POSLÁNÍ :
Posláním Týdenního stacionáře je poskytnout pobyt, odbornou i lidskou
podporu a pomoc osobám s demencí či osobám se zdravotním
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně.
Smyslem služby je zachovat, udržet a zlepšit kvalitu jejich života. Každý uživatel má zachované trvalé
bydliště, kam se na dny volna vrací, což pozitivně upevňuje a posiluje rodinné vztahy.
Služba podporuje uživatele v jejich zvyklostech, v jejich přáních a potřebách, při zachování lidských
práv a svobod.

KAPACITA:
Týdenní stacionář:

10 klientů/lůžek

PROVOZNÍ DOBA:
Provozní doba: Neděle od 19,00 hod až pátek do 19,00 hod – nepřetržitě, včetně státem uznaných
svátků.

CÍLOVÁ SKUPINA
Osoby trpící různými formami demence, převážně Alzheimerovou demencí, osoby se zdravotním
postižením a sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně.
Věková hranice osob od 50 let věku.
Kdo se o klienty stará:
Pracovníci v přímé péči, aktivizační pracovník, sociální pracovník.
Zdravotní péče je zajišťována formou agentury domácí péče.
Do Týdenního stacionáře pravidelně dochází pan farář
Vladimír Müller.
Poskytované služby:
 Ubytování
 Stravu
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 Služby přímé péče
 Poskytujeme další možné služby:
o Masáže
o Drobné nákupy
o Možnost přepravy klientů
o Zajištění pedikúry, kadeřnice.
o Duchovní a pastorační službu
o
Týdenní stacionář pracuje jako pobočka České alzheimerovské
společnosti a jsou zde pravidelně pořádány „Čaje o páté“, kde se setkávají rodinní pečující.
Na základě auditu České alzheimerovské společnosti byl Týdennímu stacionáři dne 31. 7. 2011
udělen certifikát Vážka.

®

Naše práce vychází z doporučení a stanovisek České alzheimerovské společnosti (ČALS).
www.alzheimer.cz

Zásady při práci:








Respektování práv uživatele – vytváříme podmínky k tomu, aby nebylo jakkoli zneužíváno
znevýhodněné postavení klienta.
Laskavý a ohleduplný postoj ke klientovi – klient má právo na naši laskavost, přívětivost,
vytváření vědomí bezpečí a na důstojné zacházení ve svém stáří nebo postižení.
Zásada partnerství – spolupráce – uživatel je vnímán jako partner, není pasivním příjemcem,
ale aktivním partnerem.
Zásada individuálního přístupu – ke každému uživateli přistupujeme individuálně dle jeho
potřeb, přání a zvyklostí klienta.
Zásada nezávislosti – snažíme se o udržení či zvýšení soběstačnosti uživatele, nikoli o posílení
jeho závislosti.
Respektování duchovní úrovně klienta.
Spolupráce s rodinou.

V minulém roce jsme s klienty slavili jejich životní jubilea, pořádali Čaj o páté, společně oslavili
Velikonoce, Mikuláše, Vánoce. Navázali jsme spolupráci se ZŠ Truhlářská Stará Role. Žáci základní
školy nám pomáhají při koledování na Tříkrálové sbírce, docházejí do stacionáře, kde společně
s našimi klienty vyrábí různé výrobky, předčítají či vystupují s nacvičeným programem, jako je
tanec, pěvecké vystoupení a divadlo.
Do budoucna bychom rádi rozšířili naše služby a navýšili tak kapacitu našeho zařízení.
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DŮM SVATÉHO MIKULÁŠE - Denní stacionář pro zdravotně a
mentálně postižené
Závodu míru 303, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: 353 434 227, mobil: 731 433 037
e- mail: vojtech.dusek@charitakv.cz

POSLÁNÍ :
Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Karlovy Vary
poskytuje komplex služeb jedincům s mentálním či kombinovaným
postižením po ukončení školní docházky, kterým se tak snažíme umožnit
běžný osobní a rodinný život. Našim klientům nabízíme krom zákonem stanoveného rozsahu péče
také aktivity jako léčebné plavání, hippoterapii, muzikoterapii, ergoterapii, dopravu našimi vozy a
další činnosti.

KAPACITA:
Okamžitá denní kapacita oddělení je 9 klientů s mentálním či kombinovaným postižením, ve věku
od 15 do 65 let.

PROVOZNÍ DOBA:
Denní stacionář:

Pondělí – Pátek

7:30 – 16:00 hod

Náš stacionář je plně bezbariérový, nově vybavený a stále připravený přijmout do ambulantní služby
nové zájemce z našeho města a jeho nejbližšího okolí.
Veškeré připravované činnosti a aktivity tak probíhají bez nejrůznějších omezení (prostor, vybavení,
apod.). I nadále stále využíváme i areál Farní charity ve Svobodově ulici, kde můžeme i nadále
pořádat pravidelné a oblíbené opékání buřtů a veškeré kulturní akce, využívat zahradu FCH bez
omezení, tak jako tomu bylo i v nedávné minulosti.
Tento fakt je pro nás důkazem, že naše práce má smysl a naše služby se mohou dále rozvíjet. Chtěli
bychom také touto cestou pochopitelně poděkovat našim vzácným sponzorům (Vodárny a
kanalizace K. Vary), bez jejichž pomoci by uživatelé našich služeb nemohli využít celou řadu
nádherných činností, které by bez finanční pomoci dárců nikdy nemohli být realizovány. Rodiny
uživatelů mohou, prostřednictvím služeb našeho stacionáře, realizovat lépe své zájmy a potřeby
(koníčky, zaměstnání atd.) bez obav o své blízké.

STATISTICKÉ ÚDAJE
Klienti

Současný
počet klientů

Muži/ Ženy

16

11 / 5

12

19-26 let

Nad 26 let

3

13

PLÁN NA ROK 2015
V roce 2015 bychom rádi rozšířili okamžitou kapacitu naší služby na 15 uživatelů a nabídli ji
i dalším, především mladším zájemcům, kteří – doufáme, budou příjemně překvapeni tím,
co jim můžeme nabídnout. V současné době evidujeme další zájemce o tento typ
ambulantní sociální služby.
Příběh jednoho klienta, …
Blanka: Líbí se mi chodit do stacionáře. Trochu tady pracujeme, malujeme i vyšíváme. Máme tady
taky zvířátka, i na zahradě. Jezdíme na výlety, třeba do Stanovic na koně, nebo do Sokolova do
bazénu. Taky jezdíme trochu nakupovat třeba jídlo autobusem do Varů a to tady pak společně
vaříme. Dobrou chuť.
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DŮM SVATÉHO MIKULÁŠE - Sociálně terapeutické dílny
Závodu míru 303, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: 353 434 234, mobil: 731 433 037
e- mail: vojtech.dusek@charitakv.cz

POSLÁNÍ :
Sociálně terapeutické dílny Karlovy Vary nabízí a poskytují pracovně
rehabilitační a sociálně terapeutické činnosti osobám se zdravotním
postižením, které nedokáží nebo nemohou najít uplatnění na otevřeném
ani chráněném trhu práce.

KAPACITA:
Okamžitá denní kapacita oddělení je 20 klientů s mentálním či kombinovaným postižením. Služba je
určená především osobám s postižením ve věku 16 až 65 let.

PROVOZNÍ DOBA:
Sociálně terapeutické dílny Pondělí – Pátek 8:00 – 16:00 hod
Jsme velice rádi, že služeb STD využilo za rok 2014 celkem 75 různých osob se zdravotním
postižením. Tento počet uživatelů pochopitelně mnohonásobně převyšuje denní kapacitu oddělení.
Každý uživatel má právo volit si dny v týdnu, kdy službu chce využívat, čímž se rovnoměrně rozložil
průměrný denní počet uživatelů služby STD na cca 19 uživatelů, což znamená, že jsme stále schopni
službu nabídnout i dalším novým zájemcům.
Naše služba je denně poskytována v reálném světě krajského města (součástí služeb je i běžný život
ve městě jako např. nakupování, jízda MHD, stravování, apod.). Uživatelům nabízíme nejen celou
řadu pracovně rehabilitačních činností
(např. chovatelství, zahradní a pěstitelské práce, keramiku, dřevovýrobu, práci s přírodními
materiály či ruční a kuchyňské práce), ale především změnu jejich stereotypního sociálního
prostředí. Nabízíme každodenní kontakt s běžnou realitou, s lidmi s handicapem, s přáteli, využívání
veřejných služeb.
Služba se stala během svého šestiletého trvání velmi oblíbenou. To vše je pro nás motivací do další
práce a důkazem vysoké profesní úrovně našich zaměstnanců.

PLÁN NA ROK 2015
V roce 2015 bychom rádi nabídli naši službu více uživatelům z města a okolních měst okresu Karlovy
Vary. V druhé třetině roku budeme nuceni navýšit okamžitou kapacitu oddělení na 25 uživatelů,
neboť nás oslovují další zájemci o službu STD.
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V tomto roce také budeme nadále organizovat setkávání chovatelů v regionu, čímž se snažíme
přiblížit své služby širší laické veřejnosti a informovat občany o tom, co jsou to vlastně „Sociálně
terapeutické dílny“.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Současný
počet klientů
75

Klienti
do 18 let

19-26 let

Nad 26 let

11

12

52

Příběh jednoho klienta, …
Terezka 31 let:
Z Prahy jsem přijela do Karlových Varů na podzim 2013. Hledala jsem práci do kavárny jako v
Praze, ale našla jsem práci se zvířátky v charitě ve Staré Roli. Mě se tu líbí, lidi jsou hodný, zapadla
jsem mezi ně. Ráda stavím puzzle. Ráda mluvím, čistím ryby, starám se o papoušky a ještěrky –
hlavně chameleony, nebo morčata a křečky. Všechny tady chováme a mají mláďátka a máme je rádi.
Míša 19 let:
Když jsem dodělala školu a hledala jsem práci, tak mi naši přihlásili do charity. Když jsem poprvé
přišla do charity do Staré Role vedle mojí bývalé školy, kam jsem chodila, tak jsem byla moc ráda, že
jsem přišla mezi nové lidi. Jsem ráda, že jsem mezi ně zapadla. Je tu veliká legrace a lidi jsou
suproví. Mám je ráda a našla jsem tu nový domov. Všichni mě berou takovou, jaká jsem. Myslela
jsem si, že jsem sama, kdo je takový jako já a byla jsem moc překvapená, že to tak není. Vůbec jsem
netušila, že se budu umět bavit i se staršíma lidma. Oni mají také stejné problémy jako já a je s nima
sranda i když jim je víc roků, než mě. Hodně se mi tady líbí. Jsem spokojený človíček.
Také předávám své zkušenosti ostatním kamarádům, se kterými se rád v dílnách setkávám.

Projekt byl od 9. 9. 2014 do 31. 12. 2014 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR .
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DOMOV SVATÉ ZDISLAVY - Dům pro matky s dětmi v tísni
Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: 353 434 228, mobil: 731 433 035
e- mail: dmd@charitakv.cz agata.scheerbaumova@charitakv.cz

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary (dále jen Domov) je
v provozu od roku 1998. Je určen maminkám a dětem, které se ocitly
z různých důvodů v nepříznivé životní situaci.
Vycházíme z vědomí, že rodina je stavebním kamenem společnosti a naše
zařízení by mělo být jakýmsi odrazovým můstkem pro „nový začátek“ a
upevňování vazeb matky a dítěte.

POSLÁNÍ
Domov poskytuje komplex služeb s cílem pomoci těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly
v tíživé životní situaci (v oblasti bytové, finanční, výchovné, zdravotní nebo vztahové), kterou
nemohou či nedokážou řešit vlastními silami.
Základem pomoci ze strany Domova je nabídka dočasného ubytování, psychická pomoc a
doprovodné služby (např. pomoc při vyřizování různých záležitostí, poskytnutí informací, pomoc při
prosazování práv a zájmů, poskytnutí či zprostředkování odborného poradenství, aj.).
Osobám sociálně vyloučeným nebo sociálně ohroženým je nabídnuta příležitost a možnost, která
jim napomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít
způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Pomoc je vedena tak, aby matky aktivně řešily svoji životní situaci a snižovaly svoji závislost na
sociální pomoci.

KAPACITA
7 rodin, celkem 17 lůžek.

UBYTOVACÍ ZÁZEMÍ
 7 vícelůžkových samostatných pokojů, které jsou plně
vybaveny nábytkem a lednicí
 společné prostory v patře:
o plně vybavená kuchyň spotřebiči a nádobím
o sociální zařízení - koupelna vybavená pračkou a WC
 společné prostory Domova
o plně vybavená herna
o studovna, která je vybavená PC a televizí
o sušárna a kočárkárna
o WC pro návštěvy
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 společné prostory FCH Karlovy Vary
o zahrada s ovocnými stromy
o odpočinkový kout pro matky
o dětské hřiště pro malé i velké
o ohniště

PROVOZNÍ DOBA:
Služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.
Pracovník ve službě podává informace o poskytované sociální službě a přijímá Žádosti o umístění do
Domova pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary. Již v tuto chvíli jsou zjišťována přání a potřeby
matek, případně poskytnuto poradenství.

CÍLE A JEJICH REALIZACE
Mezi naše hlavní cíle patří poskytování služeb, které vedou k:
1. integraci do společnosti
2. předcházení odloučení matky a dítěte a zlepšení jejich vzájemného vztahu
3. osamostatnění se

Pro naplnění těchto cílů vedou následující kroky:
1. integrace do společnosti


zlepšit finanční situaci a hospodaření s penězi (pomoc matce orientovat se v její finanční
situaci, pomoc s vyřízením všech zákonných nároků, konzultace a plánování k vedení výdajů,
seznámení s riziky zadlužení, zjištění výše zadlužení, sestavení plánu oddlužení

 najít odpovídající bydlení (pomoc s hledáním vhodného bydlení, zjištění finančních možností,
podpora při jednání o ubytování, poradenství, nácvik dovedností, podpora a pomoc při
jednání s institucemi – ubytovny apod.)
 najít vhodné zaměstnání (pomoc s tvorbou dokumentů potřebných k hledání zaměstnání,
hledáním vhodného zaměstnání včetně možnosti pracovního uplatnění, nácvik dovedností,
poradenství, podpora a pomoc při jednání s institucemi – úřad práce, pracovní agentury
apod.)

2. předcházení odloučení matky a dítěte a zlepšení jejich vzájemného vztahu
 pomoct matkám při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
(podpůrné rozhovory, poradenství, nácvik dovedností, jednání s institucemi – mateřské
školy, základní školy, poradny,.. apod.)
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 aktivizovat matky při vytváření volnočasových aktivit dítěti (vypůjčit nebo poskytnout
materiál a pomůcky, podpora společné práce matky s dítětem, pomoc při organizování
společných akcí)
 podpořit nebo udržet pozitivní sociální vazby s rodinou i širším okolím (návštěvy, pomoc s
vyhledáním kontaktů na rodinu a přátelé, zprostředkování kontaktu s rodinou, jednání s
institucemi – např. při umístění dítěte v ústavní péči, společné konzultace, společenské akce
pro rodinu a širší okolí)

3. osamostatňování se
 rozvíjet samostatnost a zodpovědnost matek (pohovory, nácvik dovedností, poradenství,
podpora – hledání dlouhodobého východiska ze své životní situace)
 pozitivně povzbuzovat rozvoj osobnosti (pohovory, nácvik dovedností, poradenství, podpora
– rozvoj a podpora motivace k přijetí dlouhodobých cílů a plánů, podpora k realizaci
vlastních plánů, stanovení priorit pro další období)

O úspěšnosti, kladech či nedostatcích v naší práci se přesvědčujeme formou dotazníků, rozhovorů či
pomocí schránky stížností a odezvou v okolí. Během pobytu v Domově každá matka dostane
k vyplnění několik dotazníků, kde hodnotí nejen to, jak se jí daří naplňovat své cíle, ale také službu.
V posledním dotazníku, který matka vyplní, když z Domova odchází, je položená např. otázka:

„Co Vám pobyt v Domově dal?“. Některé odpovědi matek byly následující:









Vše, co mohl dát.
Střechu nad hlavou a pomocnou ruku.
Pomohl mi odejít z domácího násilí a zařídit si nový život.
Hlavně pocit, že jsem na nic nebyla sama.
Uvědomila jsem si, co vlastně chci.
Možnost řešit mou nouzovou situaci.
Bez pomoci své rodiny jsem se postavila na vlastní nohy.
Chuť do života, ponaučení a nebýt líná.

Realizované aktivity během roku 2014
Pro matky i děti pořádáme celou řadu kulturních a společenských akcí. V tomto roce byl uspořádán
maškarní bál, opékání buřtů, vítaní jara, den dětí, sportovní soutěže v průběhu prázdnin, výlety do
okolí, návštěva divadla, bazénu, cirkusu, koncertu. Za možnost nabídnout uživatelkám a jejich
dětem některé volnočasové aktivity vděčíme našim sponzorům. Poděkovaní patři za finanční a
materiální dary: Panu Abramovičoví v kterého zájmu jsou děti, farností Schwarzenbach – Německo,
neziskové organizaci Dobré tety – která požádala opakovaně sbírku pro nejmenší (postýlky, židličky,
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kočárky, kaše, pleny), a neziskové organizace Rubikon, působící v oblastí prevence kriminality a
integrace lidi s kriminální minulostí zpět do společností která zprostředkovala sponzorsky dar pro
děti z dílen vězňů v Kynšperku nad Ohři. Poděkovaní patři panu faráři Müllerovi za duchovní
podporu. Dík patří obyvatelům města Karlovy Vary a okolí, kteří pravidelně darují oblečení pro zde
ubytované matky a děti.
Pro následující období chceme:





dále rozvíjet úroveň naší práce pomocí odborného vzdělávání našich pracovníků
(absolvování akreditovaných kurzů)
zajistit více vzdělávacích a volnočasových aktivit pro matky a děti
pokračovat v aktualizaci a rozvoji metodik a standardů kvality sociálních služeb
obnovit část vybavení Domova

Statistické údaje za rok 2014
Domov pro matky
s dětmi v tísni

rok 2014

Evidovány počet
zájemkyň o službu
sociální prevence

Ubytované
uživatelky

Ubytované

96

27

46

dětí

Příběh ze života
Všechno nám shořelo ….
Paní G. je praktická žena s velkými životními zkušenostmi. Pro své okolí a hlavně pro své děti je
oázou klidu a pochopení.
Paní G. celý život pracovala a starala se o svou rodinu. V 50-ti letech jí byla pracovní smlouva náhle
ukončena, bez udání důvodu, a na její místo nastoupila mladá dívka po škole. Nyní je už tři roky
vedená na pracovním úřadu a pobírá dávky v hmotné nouzi. V péči má 14-ti letého syna, který
navštěvuje základní školu, další děti jsou již dospělé a mají vlastní děti. Přesto stále potřebují
podporu a pomoc matky, která se jim vždy snaží pomáhat.
Z důvodu náhlého snížení finančních prostředků na minimum, se rodina musela vzdát
podnájemního bydlení a přestěhovat se na ubytovnu. Azylový dům paní G. vyhledala v době, kdy
ubytovna vyhořela a s ní také všechny věci. Paní G. si stačila vzít pouze kabelku s několika
základními dokumenty, jinak přišla úplně o všechno.
V azylovém domě našla střechu nad hlavou, využila „bazárku“ v Domově, kde získala nějaké
ošacení a obuv a postupně si vyřídila potřebné dokumenty na úřadech. Opětovně požádala o dávky v
hmotné nouzi, které pokryjí, jak nájemné v Domově, tak základní životní potřeby rodiny. V průběhu
pobytu v Domově paní G., pracuje na svém individuálním plánu, který je „šitý na míru“ jejím
potřebám. Ať už za pomoci klíčové pracovnice nebo samostatně se paní G. snaží opět začlenit do
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života. Po drobných krůčcích postupuje ke stanoveným cílům, již se jí podařilo, požádat o zvýšení
výživného na syna, v řízení má také žádost o starobní důchod, na který by s ohledem na odpracovaná
léta a počet vychovaných dětí, již měla mít nárok, hledá možnosti dalšího vzdělávání syna po
skončení základní školy, pravidelně hledá vhodné bydlení a ukládá si peníze na složení kauce a
nájemného. Paní G. rozhodla se také řešit svůj zdravotní stav. V nejbližších měsících čeká ji operace,
do té doby chce už bydlet ve svým což se uskuteční velmi brzy.

Tento projekt byl od 9. 9. 2014 do 31. 12. 2014 financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR .
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DŮM NA PŮL CESTY SV. JOSEFA
Svobodova743/12, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: 353 434 222, mobil: 731 433 032
e- mail: dnpc@charitakv.cz veronika.dubsikova@charitakv.cz

Dům na půl cesty svatého Josefa vznikl v září 2001 s kapacitou 10 lůžek.
Během následujících let došlo k rozšíření kapacity na 13 lůžek. V roce
2007 byl Dům na půl cesty svatého Josefa úspěšně zaregistrován.

POSLÁNÍ :
Dům na půl cesty pomáhá mladým lidem od 18 do 26 let bez rodinného zázemí, kteří prožili část
života v ústavní péči či byli ve výkonu trestu odnětí svobody, a kteří z důvodu své osobní historie
nemají potřebné dovednosti k samostatnému bydlení a nejsou sami schopni začlenit se do
společnosti.

KAPACITA:
Kapacita Domu na půl cesty je 13 lůžek (6 dvoulůžkových pokojů a 1 jednolůžkový pokoj). Pokoje jsou
vybaveny nábytkem a lednicí. Dále mají uživatelé služby k dispozici také společenskou místnost, kuchyň,
sociální zázemí a zahradu o rozloze cca 7.000 m2.

PROVOZNÍ DOBA:
Služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Mladí lidé ve věku 18-26 let v nepříznivé sociální situaci, kteří po dosažení zletilost opouštějí školská
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (např. dětské domovy, výchovné ústavy),
popřípadě osoby z jiných zařízení pro děti a mládež a osoby, které se vrací z výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování služby v tomto zařízení je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.

CÍLE A JEJICH REALIZACE:
Cíle a jejich realizace:
 Při pomoci uživatelům se sociálním začleňováním do samostatného života máme následující
cíle:
 Rozvíjet samostatnost a odpovědnost
 Najít a udržet si zaměstnání
 Zlepšit informovanost v oblasti pracovně právní
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Zlepšit finanční situaci a hospodaření s penězi
Naučit se komunikovat s úřady
Naučit se pečovat o domácnost
Ukázat uživatelům možnost smysluplného naplnění volného času
Rozvíjet osobnost uživatele, jeho sebepoznání a vztahy k ostatním lidem
Najít vhodné navazující bydlení

Uživatelé naší služby se musí na prahu dospělosti vyrovnávat s řadou praktických problémů a
nezřídka jim čelí sami a bez pomoci. Neorientují se ve spleti požadavků, které na ně život začíná
klást. Bez opory rodiny se do společnosti těžko integrují a nedostatek finančních prostředků je
překážkou při pořizování vlastního bydlení. K dalším problémům patří nezodpovědnost,
dezorientace v problematice běžného života, vztahová naivita, neschopnost hospodařit s finančními
prostředky a z toho vyplívající zadlužování a nereálná očekávání od trhu práce.
Dům na půl cesty je sociální zařízení, které poskytuje komplex služeb zaměřených cíleně na tuto
skupinu uživatelů. V rámci této služby je poskytováno ubytování, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta i osobních
záležitostí.
Principy poskytování sociální služby
Uživatelé Domu na půl cesty jsou vedeni k odpovědnosti za sebe samé. Pracovníci jednají tak, aby
chránili jejich důstojnost, lidská práva a soukromí. Dbají na to, aby uživatelé obdrželi všechny
informace, dovedli se v nich zorientovat a aktivně se zapojili do řešení své situace. Pobyt v Domě na
půl cesty vytváří zázemí proto, aby si tito mladí lidé mohli ujasnit možnosti řešení své situace, a dává
jim dostatek časového prostoru pro řešení svých záležitostí.
O úspěšnosti, kladech či nedostatcích v naší práce se přesvědčujeme formou dotazníků, rozhovorů a
pomocí schránky stížností a odezvou v okolí. Posledním dotazníkem, který se k uživateli dostane, je
dotazník výstupní, když ukončuje pobyt v Domě na půl cesty, kde je položena např. otázka:
„Co vám pobyt v DNPC dal?“ odpovědi našich klientů:
 Možnost uvědomit si hodnoty
 Být víc rozumný, než jsem byl. Dávat si bacha na různé smlouvy a na vyčůrané lidi.
 Rozhodl jsem se jít si za svým cílem
 Našel jsem si práci
 Těch pokroků je mnoho, umím zvednout hlavu, postavit se všemu čelem, pohnout se z místa
a jít za svým daným cílem
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Realizované aktivity během roku 2014
Pravidelně probíhají komunitní setkání, kterých uživatelé využívají pro řešení vzájemných neshod
mezi sebou, učí se zde chválit jeden druhého i říct si do očí co jim vadí. Přicházejí zde také návrhy na
trávení volného času.
V rámci sociálně terapeutických činností probíhají Jobcluby a pracovní terapie. Obě tyto terapie
probíhají 1x týdně, kdy se střídají různá témata.
Jobclubová setkání se dají rozdělit do dvou částí – část informativní a část praktická. Při těchto
setkáních se klienti učí napsat životopis, motivační i průvodní dopis, vyplnit dotazník pro
zaměstnavatele. Zkouší se připravit na pracovní pohovor, kde se prochází nejčastější otázky a
následné odpovědi pohovoru. Orientují se v pracovních smlouvách, aby znali svá práva, ale i
povinnosti, které ze smluv vyplývají. Uživatelé si také zvyšují dovednost obsluhy počítače.
Pracovní terapie jsou pracovní činnosti různého zaměření, počínaje výrobou drobných předmětů,
dárků, vánočních přáníček a předmětů osobní potřeby – např. krabiček na toaletní potřeby. Také se
zde uživatelé učí nakupovat, vařit, péct a uklízet. Je to pro ně nejen velký přínos při vstupu do jejich
nového samostatného života. Mnohdy je to poprvé, kdy se dostanou do situace vyjít s určitou
finanční částkou při nákupu potravin na vaření. Při těchto činnostech se naučí pracovat společně
v kolektivu. Učí se vzájemně si poradit, pomoc si, a chovat se k sobě s úctou. Při vyrábění se
v uživatelích snažíme rozvíjet manuální zručnost, kreativitu, fantazii, trpělivost při práci a sebekázeň.
Často se stane, že se projeví v určitých jedincích skrytý talent, který je pro ně mnohdy užitečný při
hledání zaměstnání.
Na konci roku 2014 proběhlo také zkrášlení a zútulnění pokojů i společných prostor Domu na půl
cesty. Jelikož jsou to prostory, které využívají především
uživatelé služby, byli také zapojeni do plánování a úprav. Celé
prostory byly vymalovány, uživatelé měli možnost pomoci vybrat
barvy ve společných prostorách. Pomohli s plánováním seznamu
nákupu toho, co chybí; samotným nákupem; stěhováním a
montováním nábytku a v neposlední řadě i s úklidem. Zkrášlení
prostor bylo zakončeno přípravou na vánoční svátky, kdy v rámci
pracovní terapie tvořili výzdobu na stromeček a do společných
prostor, pekli cukroví a chystali si vánoční večeři. Úpravy a nové
vybavení Domu na půl cesty byly financovány ze zdrojů
Individuálního projektu Karlovarského kraje "Služby sociální
prevence v Karlovarském kraji".

Tento projekt byl od 9. 9. 2014 do 31. 12. 2014 financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Děkujeme za spolupráci a podporu naší veřejné služby těmto institucím:

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Karlovarskému kraj, městu Karlovy Vary, městu Sokolov a
městu Chodov.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., PAPE-kancelářské potřeby, s.r.o.,
Restaurace a Penzion Mezi Ploty, Pavla Konig, Abdulbari Azirovič, Jana Milivojevičová, Simona
Smíšková, Václav Brandtl,
další dárci, kteří přispěli formou DMS

Významně podporují a pomáhají při Tříkrálové sbírce:
ZŠ Truhlářská Karlovy Vary, ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou, Obecní úřad Otročín;
karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM; SOŠ pedagogická,
gymnázium a VOŠ Lidická; SPŠ keramická a sklářská nám. 17. Listopadu
karlovarští skauti z přístavu ORION, konkrétně oddíly Rigel, Mintaka, Alnitak
Karlovarský dívčí sbor při SOŠ pedagogické, gymnáziu a VOŠ Lidická
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Farní Charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary.
IČO: 497 53 053
Telefon: 353 434 211, Fax: 353 434 213
e-mail: info@charitakv.cz web: www.kv.charita.cz
bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary,
číslo účtu: 2100410831/2010
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