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SLOVO ŘEDITELE FCHKV
Vážení přátelé charitní služby, zaměstnanci, dárci, sponzoři a dobrovolníci Farní charity Karlovy Vary,
uplynul další rok, naší nepřetržité služby, kdy jsme pomáhali všem lidem, lidem, kteří jsou odkázáni
na pomoc druhých v Karlových Varech a okolí. Děkuji za vaši věrnost, vytrvalost, obětavou službu 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, zvláště P. Vladimíru Müllerovi, kteří nám pomáhají svoji
službou ve farnostech.
Za finanční pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Statutárnímu městu Karlovy Vary,
Úřadu Karlovarského kraje 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.
Vážení čtenáři, budu rád, pokud po přečtení této výroční zprávy, budete potěšeni a dojdete
k závěru, že tato společná práce je potřebná a smysluplná. Budeme vděčni za vaše poznatky,
přátelství a dobré rady.
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
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 2015

Aktiva

Stav k 1.1.2015 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

580

513

19

19

2 519

1 415

-1 958

-921

3 818

4 407

17

10

439

577

3 348

3 802

14

18

4 398

4 920

Stav k 1.1.2015 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 31.12.2015 v tis. Kč

Stav k 31.12.2015 v tis. Kč

3 568

4 032

3 117

3 598

451

434

830

888

784

885

46

3

4 398

4 920

Výsledovka za rok 2015

ukazatel

Účtové skupiny/účty

v tis. Kč

Spotřeba mat., zboží a energie

501-504

2 641

Náklady na služby + opravy a
udržování

511-518

1 964

521

6 320

524,525

2 100

512,513,527,528,sk.53+54,559,58x,59x

368

551,552

67

Mzdové náklady bez OON
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem

13 460

Tržby za vlastní výkony a služby

601,602,604

7 912

691

5 779

613,621,622,624,644,643,649,65x

70

682,648

133

Dotace ministerstvo
Ostatní výnosy
Dary
Výnosy celkem

13 894

Hospodář. výsledek

434
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ZPRÁVA AUDITORA

7
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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.
Velkým povzbuzením pro naši službu je vědomí, že se klientům v našem stacionáři líbí a jsou v něm
spokojeni.
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Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti:

•

V Karlových Varech jsme kontaktním místem ČALS a jako jediní v kraji jsme získali
„ Certifikát Vážka“, který uděluje Česká alzheimerovská společnost (ČALS) provozovatelům
zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován nejdéle na 24
měsíců a po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky prodloužit na základě
výsledků nového řádného auditu.

V roce 2015 jsme nově zřídili Poradnu pro domácí pečující o osoby s onemocněním demencí, kde
nabízíme bezplatnou pomoc, podporu a radu, jak pečovat o seniora s onemocněním demence tak,
aby mohl co nejdéle zůstat doma s rodinou.
Zároveň nabízíme bezplatné konzultace a vyšetření paměti v případě, že má někdo obavy, zda je
jeho zapomínání ještě v pořádku.
Konzultační hodiny jsou každý čtvrtek od 14 hod. – 16 hod, nebo v jiné dny po telefonické dohodě.
Aktivity v roce 2015:
- v lednu proběhla „Tříkrálová sbírka“, jejíž výtěžek byl použit na vybavení a rozšíření Týdenního
stacionáře
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- březen byl ve znamení jara

- v květnu jsme slavili „Den matek“

- v červnu jsme zavzpomínali na všechny dobrovolníky, kteří pomáhali při Tříkrálové sbírce a opékali
společně buřty
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- od září k nám chodili žáci I. a II. stupně Základní školy Truhlářská ze Staré Role a našim klientům
předčítali a tvořili společné výrobky

- říjen byl ve znamení „Čaje o páté“, pro rodiny, které pečují o své blízké s Alzheimerovou chorobou
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také jsme společně zdobili stacionář a připravovali se na oslavu Vánoc

- nechyběly oslavy životních jubileí klientů, pravidelné mše a katecheze ve stacionáři s naším panem
farářem P. Vladimírem Müllerem

Po celý rok jsme se snažili dělat to, co se nám líbí a smysluplně využít volný čas.
Co říci závěrem:
Ke spokojenosti klientů se snažíme přispět nejen vytvořením domácího prostředí, ale i vstřícným
přístupem zaměstnanců.
Naší snahou je poskytovat kvalitní služby, odborné rady a zprostředkovávat dle přání klienta
konzultace s odborníky.
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Slova pečující rodiny:
„Rozhodnutí umístit maminku do Týdenního stacionáře Farní charity Karlovy Vary významnou měrou
přispělo ke zlepšení psychického stavu celé rodiny. Maminka je v Týdenním stacionáři spokojená,
zaznamenali jsme alespoň drobný posun k lepšímu, pokud jde o její zdravotní stav. Na tomto faktu se
jistě podílela specializovaná péče profesionálů, kteří vědí, jak nejlépe s lidmi s Alzheimerovou
chorobou pracovat.
Pro celou rodinu znamená možnost týdenního umístění ve stacionáři ulehčení a to zejména vzhledem
k tomu, že jsme všichni stále pracovně vytížení, jeden ze sourozenců se navíc dosud stará o nezletilé
dítě a péče o maminku vyžaduje stálou přítomnost další osoby“.
„Největší pozitivní dopad jsme zaznamenali u tatínka, který má během týdne možnost odpočinout si
a na konci týdne se již vždy těší, až se maminka za stacionáře vrátí a stráví spolu víkend. V období,
kdy maminka trávila celý týden doma, byla zřejmá frustrace obou, neboť jsme si jakožto laici s
mnoha situacemi nevěděli rady. I v tomto ohledu bylo velmi cenné poradenství, které nám Farní
charita Karlovy Vary poskytla“.
Rodina Kvíčerova - pečující

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 15 klientů s mentálním či kombinovaným postižením, ve
věku od 15 do 65 let.

PROVOZNÍ DOBA:
Denní stacionář:

Pondělí – Pátek

7:30 – 16:00 hod
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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

18

11 / 7

19-26 let

Nad 26 let

3

15

Plán na rok 2016:
V roce 2016 bychom rádi nabídli naše služby i dalším, především mladším zájemcům, kteří
– doufáme, budou příjemně překvapeni tím, co jim můžeme poskytnout. I z tohoto důvodu
bychom v roce 2016 rádi chtěli nadále spolupracovat z dalšími organizacemi, které nabízejí
své služby mladým lidem a dětem.
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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…několik momentek z našeho života v charitě
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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 25 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 2015 celkem 84 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 18 uživatelů, což znamená, že jsme stále schopni
službu nabídnout i dalším novým zájemcům.
Velkým přínosem pro tuto sociální službu bylo v roce 2015 zakoupení schodolezu, který nám
výrazně pomáhá (spolu s plošinou pro imobilní osoby) při přepravě osob s pohybovým handicapem
v prostorách budovy v ulici Závodu. Spolu s přilehlými přechody pro chodce a novým kruhovým
objezdem, je doprava do naši sociální služby prostřednictvím MHD mnohem bezpečnější a pro
mnohé z našich uživatelů dostupnější. Pro osoby, které nejsou schopny z nejrůznějších důvodů
samostatné dopravy prostřednictvím MHD, stále nabízíme dopravu našimi služebními vozy.
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.
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Plán na rok 2016:
V roce 2016 bychom rádi nabídli naši službu více mladým uživatelům do 18ti let věku z okolních
měst okresu Karlovy Vary, kteří jsou stále zastoupeni v menším počtu.
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“. Rovněž plánujeme prezentovat naši službu na nejrůznějších kulturních akcích,
které se konají ve městě či blízkém okolí.

STATISTICKÉ ÚDAJE

Současný
počet klientů
84

Klienti
do 18 let

19-26 let

Nad 26 let

5

16

63

Chtěli bychom Vám opět přiblížit „život“ našich služeb pro mentálně postižené očima některých z
klientů.

Jarmila a Vilma:
Poprvé jsme přišly na charitu asi před rokem. Před tím jsme žily na mariánské. Dostaly jsme na
výběr, kam bychom mohly chodit a vybraly jsme si dílny. Máme tu totiž spoustu přátel, se kterými se
známe z různých jiných míst. Každý den si můžeme vybrat, do jaké dílny půjdeme. Nejraději
navštěvujeme dílnu, kde navlékáme korálky, šijeme různá zvířátka, nebo si malujeme. Pak také rády
chodíme do keramické dílny, vyrábět různé výrobky a dárky pro své přátele. A někdy i na
chovatelství, protože máme rádi zvířátka a jsme rády venku, když je hezké počasí. Nedávno jsme tu
také oslavily společné narozeniny, dostaly jsme dort, spoustu dárků a hlavně jsme tancovaly na
hudbu, kterou máme obě rády. S kamarády se potkáváme i mimo dílny. Chodíme na ples Harmonie,
na Kytičkový bál do Rosnic, na bowling, jezdíme na výlety nebo se prostě jen tak někde potkáme.
Baví nás sem chodit, vyrábíme spoustu praktických věcí a dárků. Kromě do dílen chodíme také do
školy, na plavání a taky do práce (Jarmila). Máme toho hodně, ale práce v dílnách nás velice baví a
hlavně se pokaždé těšíme na spousty přátel, které zde máme. Doufáme, že sem budeme chodit ještě
další roky, kdyby ne, tak by se nám velice stýskalo.

18

Martina:
Chodím sem hrozně ráda, mám tu totiž spousty kamarádů, se kterými si ráda povídám. Ráda chodím
do keramické dílny, ale taky na stacionář. V úterý jezdíme na koně do Rosnic. Když je hezké počasí
tak na nich i jezdíme, já mám strašně ráda koně. A taky jezdíme na plavání. V keramické dílně mě
baví vyrábět hlavně mísy a hrnky. Rodiče jsou rádi, že mě mají, tak jim ráda někdy vyrobím nějaký
dárek, třeba hrníček.
Filip:
Dílny střídám podle nálady. Rád pracuji s nářadím, ale baví mě navlékat i korálky, malovat obrázky
hradů a zámků, vyrábět z keramické hlíny a také rád chodím ven. Baví mě pracovat a u toho
poslouchat rádio nebo si povídat.

Tereza:
Člověk by neměl být sám doma, pokud není nemocný. Skutečně mi nevadí, že tu nepracuji za peníze.
Naši chtějí, abych sem chodila. Jsem tady ráda. A taky se tady (v K. Varech) pro mě nenašla jiná
práce. V Praze jsme dělala v kavárně, ale tady to zatím nejde. A taky si moc ráda povídám, třeba o
našich horách, o běžkách a o všem, co mám ráda.

Projekt byl od 1.1.2015 do 30.9.2015 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
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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:








Hlavně pocit, že jsem na nic nebyla sama.
Střechu nad hlavou a pomocnou ruku.
Pomohl mi odejít z domácího násilí a zařídit si nový život.
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 2015
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 Azirovičovi, farností Schwarzenbach – Německo, neziskové organizaci
Dobrotety – které požádaly opakovaně sbírku pro nejmenší (postýlky, židličky, kočárky, kaše,
pleny). TESCO vyhlášením akci Strom splněných přání, obdarovalo prostřednictvím svých
zákazníku ubytované zde dětí vánočními dárky. Poděkovaní patři panu faráři P. Vladimíru Müllerovi
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za duchovní podporu. Dík patří obyvatelům města Karlovy Vary a okolí, kteří pravidelně darují
oblečení, hračky, drobné kuchyňské spotřebiče 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 2015
Domov pro matky
s dětmi v tísni

rok 2015

Evidovaný počet
zájemkyň o službu
sociální prevence

Ubytované
uživatelky

Ubytované

67
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28

dětí

Příběhy našich uživatelek
Na střeše života
Den začal jako každý jiný, výčitky hádky, nadávky, to bylo poslední dobou na denním
pořádku. Za sebou mám dva vážné vztahy, z kterých se mi narodily 3 děti. Dobré i špatné zkušenosti.
Myslela jsem si, že po rozvodu, partnerově nevěře, puberty svých dvou starších dětí, své drogové
závislosti, a pobytu v léčebně nic horšího být nemůže. Ale mýlila jsem se. Bylo to bydlení u matky
(80let) mého přítele. Zrovna tohle bylo tou poslední pomyslnou kapkou v poháru hořkosti. Poprvé a
doufám, že naposledy jsem zažila šikanu. „Tchýni“ vadilo snad úplně všechno, vše bylo špatně, nic
dobře. Hlavou mi probíhalo“ jednou taky budu stará a kdo ví, jaká budu já“ ale tohle byl opravdu
extrém. Špatně jsem spala, byla často ve stresu, podrážděná, unavená. Uvědomila, jsem si, že jen já
sama můžu za to, jak můj život vypadá. Když na to koukám s odstupem několika měsíců, co jsem
v Domově pro matky s dětmi, tak bych mohla „tchýni“ vlastně poděkovat. Protože hlavně kvůli ní
jsem začala hledat jakoukoli pomoc, hledala jsem všude i na internetu. Tam jsem narazila na Domov
pro matky…….
Na nic jsem nečekala a domluvila si schůzku s pracovnicí. A protože nemůžu mít nic jednoduché,
musela jsem několikrát schůzku odvolat. Jednou to bylo onemocnění mého syna, pak přítel zůstal
doma a já nechtěla, aby o schůzce věděl. Vlastně jsem se bála opětovných výčitek o nevděku vůči
jeho matce. Byli na mě dva. Dva spojenci. Moc jsem chtěla pryč. Ochránit svého syna od hádek,
rozepřích, ale také od slz, které mi tekli úplně sami, nekontrolovatelně. Konečně jsem dorazila na

23

schůzku. Po dlouhém pohovoru s pracovnicí jsem odcházela s návrhem řešení, jak by život mohl
vypadat do budoucna. Konečně ve mně svitla naděje, že by vše mohlo dobře dopadnout.
Den kdy mi pracovnice zavolala, že se uvolnilo místo na Domečku, byl pro mě, jako kdyby mě někdo
zachránil s tonoucí se lodi. Šla jsem do Domova s novou nadějí. První noci jsem spala já i můj syn
jako, když nás do vody hodí. Ten klid a příjemní lidé kolem nás, bylo jako oáza pohody. Rozhovory
s pracovníky, pomoc při řešení problémů, psychická podpora bylo pro mě přesně to, co jsem
potřebovala. Přesně jsem věděla, že svoji situaci musím aktivně řešit, že to nikdo za mě neudělá.
Věděla jsem, že mě čeká hodně práce, ale také to, že chci všechno postupně změnit. Díky
pracovnicím Domova jsem získala zpět své sebevědomí, cítím se najednou rozhodně lépe. To, že jsem
se rozdělila s pracovnicemi o své problémy a starosti mi dodalo kuráž do mnoha dalších věcí. Když
jsme s mojí klíčovou pracovnicí společně hodnotili cíle, které jsem měla, při nástupu do Domova po
několika měsících můžu říct, že mám ze sebe dobrý pocit. Našla jsem si dobré zaměstnání, ujasnila
jsem si své priority v životě, zahodila své strachy ze sebe selhání a šla jsem za svými cíli. Cesta bude
ještě dlouhá, ale už vím jak na to.

Hlavně to zdraví
Dříve jsem tato slova vyslovovala, pouze při různých oslavách. K tomu ještě hodně štěstí a lásky
…. a už byla fráze hotová. Nikdy jsem nepřemýšlela nad skutečným významem. Až do doby, než
doktoři zjistili, že trpím „hypertenzí“. Tedy, že mám vysoký tlak. Bohužel během 10-ti let léčení se
stále zvyšoval, až mi nemoc úplně znemožnila pracovat. Každý den jsem jedla hrst léků a stále měla
tlak 230 na 110. Cítila jsem zvláštní pnutí v celém těle, otékaly mi prsty a tlačily oči, jakoby chtěly
vyskočit z důlků. Někdy mi bylo lépe, většinou ale hodně špatně.
V té době jsem byla matkou dvou malých synů a jedinou živitelkou celé své rodiny. Manžel celá
léta nějak nemohl najít to správné zaměstnání a tak jsem pracovala já. On zůstal na rodičovské
dovolené, během které se propil k alkoholismu. Najednou jsem zjistila, že ať dělám, co dělám, stejně
se propadáme dolů. Vše rozhodla nemocenská, na kterou mě nakonec doktorka poslala. Náš příjem
se snížil o polovinu, já už nebyla schopna uhradit podnájem, ve kterém jsme bydleli a manželovi to
bylo všechno jedno. Do poslední chvíle věřil, že to zase nějak zařídím a postarám se. Ale nebylo jak.
Ocitla jsem se i s dětmi v azylovém domě a manžel skončil „na ulici“. Zpočátku jsem si připadala
hrozně bezmocně, chtěla jsem za každou cenu zpátky do práce, a svou obtížnou situaci řešit po svém,
tedy prací. Doktorka však mé přání nevyslyšela, naopak mě předala specialistům v Praze. Začala
jsem jezdit na různá vyšetření a nakonec jsem byla zařazena do pořadníku na operaci, která měla
můj tlak srovnat do normálu. Jednalo se o novou metodu, přivezenou až z Ameriky. Při samotné
operaci asistovala televize Nova a tak jsem ve své nervozitě ze zákroku, ještě odpovídala na zvídavé
dotazy novinářů. Operace proběhla bezbolestně a za dva dny jsem byla doma. Tlak se mi opravdu
snížil a mé pnutí povolilo. Najednou se cítím dobře a vypadá to, že půjdu brzo do práce.
Teprve v Domově jsem si uvědomila, že jsem byla celou dobu na všechno sama. Zde mně podrželi,
abych byla trpělivá a nic zbytečně neuspěchala na úkor zdraví. Myslela jsem si, že mám vedle sebe
partnera, který mně v těžké chvíli pomůže, a rodinu podrží. Bohužel jsem žila s člověkem, kterého
zajímalo jen jeho pohodlí. Dodnes čeká a hrdě hlásí, že až se zase dám dohromady a najdu si
podnájem, že se k nám nastěhuje. Až po této životni zkušeností kterou jsem zvládla za podpory
pracovníku, přátel a klidného zázemí Domova vím, že vše bude jinak.
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Tento projekt byl od 1.1.2015 do 30.9.2015 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR .

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 michaela.pirasova@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
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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
 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:
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„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

Realizované aktivity během roku 2015
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.
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Příběhy našich klientů….
Jsem Pepa a snažím se žít, jak nejlépe dovedu
Od svých 8 let jsem vyrůstal v dětském domově, měl jsem okolo sebe vrstevníky dobré i horší, také
tety oblíbené nebo méně oblíbené. Dění v domově sleduji dodnes, na dálku, přes internet. V osmnácti
jsem musel domov opustit, šel jsem k otci, který měl novou paní a pracoval v Německu. Byl jsem tam
2 měsíce a odešel pryč. Bydlení tam nedělalo dobrotu. Odešel jsem do azylového domu v Nebanicích,
ale tam jsem to nemohl vydržet. Dal jsem to 3 dny. Nelíbili se mi ostatní kluci, nedalo se to ….. Zkusil
jsem bydlet u matky, se kterou jsem se předtím téměř nevídal a neměl jsem k ní žádný vztah. Zase
špatně, byl jsem tam také jen 2 měsíce. Odešel jsem pryč, i když jsem věděl, že nemám kam, byl jsem
doslova na ulici. Venku bez domova jsem se protloukal týden, cítil jsem se hrozně. Náhoda mě
dovedla k panu faráři v Sokolově, který mě nechal 2 týdny žít na faře a pak mě odkázal na Dům na
půl cesty Farní charity v Karlových Varech. Přijali mě a byla to úleva. Zase alespoň nějaké „doma“.
Ještě jednou jsem se pokusil najít podporu a pomoc u příbuzných. Jen na jeden týden jsem se
přestěhoval ke svému strýci a opět se ukázalo, že se musím spolehnout jen sám na sebe. Vrátil jsem
se a žil jsem znovu v Domě na půl cesty, udělal jsem si Kurz pracovníka v sociálních službách, mám
přislíbenou práci. Práce se nebojím, těším se. Nemám rád nudu a i ve svém volném čase pomáhám
v areálu charity. Budu si hledat bydlení, kde chci žít se svojí přítelkyní. Už se na to těšíme.

Příběh rebela Adama
Jednoho dne přišel mým rodičům dopis ze školy, kde oznamovali, že na průmyslovce končím. Ve
stejný den přišel i druhý dopis – výsledek testu na drogy, kde jsem měl pozitivní snad všechny …….
Rodiče zuřili a řekli, ať se sbalím a jdu z domova, já to vzal doslova a šel hned v tu chvíli. Zničil jsem
kartu z telefonu, abych zpřetrhal všechen kontakt. Bydlel jsem venku ve stanu i bez stanu, po
kamarádech. Rodiče mě po pár týdnech vypátrali, přesvědčili k návratu domů, začal jsem se učit na
truhláře. Znovu neúspěšně, znovu jsem dračil a znovu odchod z domova. Zase stan, bydlení u
kamarádů, pak na
ubytovně, příležitostná práce. A stále ty drogy. A taky ty spreje ……. Udělal
jsem grafity na
spoustě ploch a taky si tím zadělal na spoustu průšvihů.
Nějaký
ten
podvůdek a krádež k tomu a skončil jsem na
pár měsíců ve
vězení. Jsem prostě rebel …….
Ve vězení jsem se
dozvěděl
o
možnosti bydlet
v azyláku
ve
Farní
charitě a tak
jsem
se tam po
propuštění
ocitl
poprvé.
Byl
jsem
rád, že mám
zázemí,
že
jsem
neskončil
na
ulici.
Postupně
jsem si našel
práci
i
bydlení. Už víc než rok pracuji
u
jedné
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firmy, mám řádnou smlouvu. Měl jsem od firmy i byt na ubytovně, ale neprodloužil jsem si včas
smlouvu. O firemní bydlení jsem přišel. Tak jsem požádal o azyl v Domě na půl cesty podruhé. Věřím,
že tady nebudu dlouho. Držím si práci, nedělám hlouposti, nechci už do vězení, svoboda je svoboda.
Chci si vydělávat, najít si zase co nejdřív svoje slušné bydlení, bydlet se svojí holkou, užívat života,
jezdit poslouchat hudbu na různé akce a tak. Vídám se zase s rodiči. Kdybych byl na ulici, jsem už
možná někde jinde, možná by bylo mnohem, mnohem hůř. Snad už nebudu Charitu potřebovat, i
když člověk nikdy neví, já jsem prostě CWOCK.

Tento projekt byl od 1.1.2015 do 30.9.2015 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 Statutárnímu městu Karlovy Vary.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., PAPE-kancelářské potřeby, s.r.o.,
Abdulbari Azirovič, ing. Marcela Kubicová, Tesco Karlovy Vary, B.D.S., Dobrotety, z.s. Mariánské
Lázně a 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
e-mail: info@charitakv.cz web: www.kv.charita.cz
bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary,
číslo účtu: 2100410831/2010
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