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SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY KARLOVY VARY
Vážení čtenáři,
nacházíte se na začátku výroční zprávy za rok 2017. Položme si společně otázku, jaký byl rok 2017 ve
světle Farní charity Karlovy Vary? A odpověď? Byl dobrý. Největší zásluhu na tom mají naši
zaměstnanci. Jim patří velké poděkování za jejich obětavost a práci. Nemůžeme rovněž
zapomenout na všechny dobrovolníky a další spolupracovníky, bez nichž bychom naše společné dílo
nemohli realizovat.
V průběhu celého roku nám pomáhali a neúnavně podporovali i biskup plzeňský Mons. Tomáš
Holub, emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň Mons. František Radkovský a
ředitel Diecézní charity Plzeň ing. Jiří Lodr. Poděkování také patří všem duchovním, zvláště našemu
duchovnímu správci P. Vladimíru Müllerovi, který nám pomáhá svou službou ve farnosti.
Za finanční pomoc děkujeme především Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu Karlovarského
kraje, Statutárnímu městu Karlovy Vary, Městu Ostrov, Městu Chodov, Městu Nejdek a ESF OPZ.
Velké díky patří všem dárcům, kteří obětovali část svých finančních prostředků a volného času ve
prospěch pomoci Charitě.
Za odbornou spolupráci děkujeme Odborům sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary a
Karlovarského kraje.
Další informace o nás naleznete na www.kv.charita.cz
https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184

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
https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184
bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary, 2100410831/2010
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HOSPODAŘENÍ
Rozvaha za rok 2017
Stav k 1.1.2017 v Stav k 31.12.2017 v
tis. Kč
tis. Kč

Aktiva
Dlouhodobý
celkem

majetek
747

524

19

19

Dlouhodobý hmotný majetek

1 523

1 534

Dlouhodobý finanční majetek

178

89

-973

-1 118

5 655

6 549

7

0

Pohledávky celkem

1 009

658

Krátkodobý finanční majetek

4 624

5 880

15

11

6 402

7 073

Dlouhodobý nehmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý
celkem

majetek
Zásoby celkem

Jiná aktiva celkem

Stav k 1.1.2017 v Stav k 31.12.2017 v
tis. Kč
tis. Kč

Pasiva
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
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3 826

3 920

4 221

4 003

-395

-83

2 576

3 153

200

400

2 376

2 753

0

0

6 402

7 073

Výsledovka za rok 2017
Ukazatel

účtové skupiny/účty

Spotřeba mat., zboží a energie

v tis. Kč

501 - 504

1 989

Opravy a udržování

511

1 161

Náklady na služby

518

1 848

Mzdové náklady bez OON

521

7 313

524, 525

2 437

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

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

557

551, 552

37

Odpisy
Náklady celkem

15 342

Tržby za vl. výkony a služby

601, 602, 604

2 131

Tržby za služby v rámci IP

602

8 219

Příspěvek od zřizovatele

691

0

Dotace z ministerstva

691

0

Dotace Karlovarský kraj z Fondu na
podporu
nestátních
neziskových
organizací

691

3 287

Dotace EU

602

0

Dotace obcí

691

1 247

Ostatní výnosy

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

236

682, 648

139

Dary
- z toho DCH Plzeň

115

Výnosy celkem
Hospodářský
.317.09

15 259
výsledek
-83

Nevyčerpané dary
Tříkrálová sbírka

901

129

Ostatní dary

911

0
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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: dita.matousova@kv.charita.cz

Poslání:
Naším posláním 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.
Naše služba podporuje uživatele v jejich zvyklostech, v jejich přáních a
potřebách, při zachování lidských práv a svobod.
Kapacita a provozní doba:
1. Týdenní stacionář 10 klientů
Ne od 19,00 hod. – Pá do 19,00 hod. nepřetržitě, včetně státem uznaných svátků.
Naši cílovou skupinu jsou osoby trpící různými formami demence, převážně Alzheimerovou
chorobou, osoby se zdravotním postižením a sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje
pomoc a podporu 24 hodin denně. Věková hranice osob od 50 let věku.
Poskytované služby:
 Ubytování
 Strava
 Služby přímé péče
Základní ideou je, aby si klient aktivně vybral z nabídky tu službu, která mu pomůže řešit jeho situaci
tak, aby zůstal součástí přirozeného společenství. Mimo základní služby péče, které vyplývají ze
zákona 108/2006 S., vytváříme pro klienty takové aktivity, aby udržovaly a maximálně stimulovaly
fyzické, mentální, společenské a emoční schopnosti.
Velkým povzbuzením pro naši službu je vědomí, že se klientům v našem stacionáři líbí a jsou v něm
spokojení.

9

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 poradně pro domácí pečující o osoby s onemocněním demencí, 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.
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Aktivity v roce 2017:
v lednu jsme zahajovali provoz „Tříkrálovou sbírkou“, jejíž výtěžek byl použit na vbudování
Terapeutické zahrady pro klienty s Alzheimerovou chorobou…….

naše zahrada, na kterou použijeme výtěžek Tříkrálové sbírky, bude vypadat takto……..

11

s našimi klienty jsme se připravovali na jaro a Velikonoce……

12

v červnu jsme opékali buřty společně s našimi klienty a navštívil nás emeritní biskup Mons. František
Radkovský…….

v prosinci Farní charita Karlovy Vary prezentovala své služby v prostorách hypermarketu Tesco, zde
jsme měli vybudovaný reminiscenční koutek, seznamovali návštěvníky s naší činností a prováděli
rychlé vyšetření paměti………

13

příprava Vánoc, pečení, tematicky zaměřené reminiscence; před vánočními svátky nás navštívili žáci
ZŠ Truhlářská ze Staré Role a žáci ZŠ v Chodově…….

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

Po celý rok jsme se snažili dělat to, co se nám líbí a smysluplně využívat 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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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 a jejich rodinám, kterým se tak snažíme umožnit
běžný pracovní a rodinný život. Našim klientům nabízíme krom zákonem jasně
stanoveného rozsahu péče také aktivity jako léčebné plavání, hipoterapii,
muzikoterapii, ergoterapii, dopravu našimi vozy a další činnosti.

Kapacita:
Okamžitá denní kapacita oddělení je 15 klientů s mentálním či kombinovaným postižením.

Provozní doba:
Pracovní doba je od 7:30 do 16:00 hodin každý pracovní den.

Denní stacionář je plně bezbariérový, nově vybavený a připravený přijmout do ambulantní služby
nové zájemce z našeho města a jeho nejbližšího okolí.
Veškeré připravované činnosti a aktivity tak mohou probíhat bez nejrůznějších omezení (prostor,
specifického vybavení, apod.). Pochopitelně i nadále mohou naši uživatelé v rámci poskytování
sociálních služeb stále využívat i areál Farní charity ve Svobodově ulici, kde můžeme dále pořádat
pravidelná a oblíbená společenská setkání a akce (opékání buřtů, využívání zahrady FCH bez dalších
omezení a pořádání spousty dalších akcí, tak jako tomu bylo v 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 ztrátu zaměstnání či o své blízké.

V roce 2017 jsme pořádali několik poznávacích i zábavných výletů s našimi klienty. Navštívili jsme
například botanickou zahradu v Bečově nad Teplou, byli jsme si zaplavat v bazénu ve Františkových
Lázních, kde jsme objevovali krásy tohoto města, sledovali jsme zvířata v chomutovské zoo a
každoročně navštěvujeme MFF KV.
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Statistické údaje:

Současný

Klienti

počet klientů Muži/ Ženy
do 18 let

18

12 / 6

1

19 – 26 let

1

nad 26 let

16

Plán na rok 2018:
V následujícím roce bychom rádi rozšířili náš tým o nového pracovníka, abychom tak mohli našim
klientům nabídnout větší míru individuální péče a podpory, kterou budou moci v naší službě využít.

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 15 až 65 let.

Provozní doba:
Pracovní doba je od 8 do 16:00 hodin každý pracovní den.

Jsme velice rádi, že služeb STD využilo za rok 2017 celkem 85 různých osob se zdravotním
postižením. Tento počet uživatelů mnohonásobně převyšuje denní kapacitu oddělení. Každý uživatel
má právo si volit dny v týdnu, kdy chce službu využívat, čímž se rovnoměrně rozložil průměrný denní
počet uživatelů služby STD na cca 18 uživatelů, což znamená, že jsme schopni službu nabídnout i
dalším novým zájemcům.
Pro osoby, které nejsou z nejrůznějších důvodů schopny samostatné dopravy prostřednictvím MHD,
nabízíme dopravu našimi služebními vozy.
Naše služba nabízí každodenní kontakt s běžnou realitou, s lidmi s handicapem, s přáteli, využívání
veřejných služeb a 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 pracovně rehabilitační činnosti (např. keramiku, ruční či kuchyňské práce, dřevovýrobu,
zahradní a pěstitelské práce, chovatelství a práci s přírodními materiály), ale především změnu
jejich stereotypního sociálního prostředí.
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Služba se stala během svého trvání velmi oblíbenou. To vše je pro nás motivací do další práce a
důkazem vysoké profesní úrovně našich zaměstnanců.
Další motivací pro nás je i to, že společně s klienty jsme v rámci chovatelství odchovali kuřata,
kachny a králíky. V rámci STD pořádáme nejrůznější výlety, například jsme byli navštívit jeleny
v karlovarské oboře, začleňujeme se do společnosti zdravých lidí v rámci nakupování ve
velkoobchodech či s klienty chodíme do lesa na poznávací výlety a na houby.
Loňský prosinec byl pro nás přínosem zejména díky akci v hypermarketu Tesco, kde jsme
prezentovali všechny sociální služby FCH KV a v rámci STD jsme zde měli tvořivé dílny, kde si děti
spolu s rodiči mohli vyrobit srdce z drátků a pomalovat temperami keramické tvary (srdce, motýly
atp.).

Plán na rok 2018:
V následujícím roce bychom velmi rádi zprovoznili malý obchůdek v přízemí naší budovy a nabídli
tak možnost širší veřejnosti přesvědčit se o tom, že i lidé s handicapem dokáží vyrobit pěkné a
hodnotné výrobky, které jistě upoutají nejednoho návštěvníka. Navíc bychom náš pracovní tým
chtěli rozšířit o dalšího kolegu či kolegyni, abychom tak mohli uživatelům našich služeb nabídnout
větší míru individuální péče a podpory.

Statistické údaje:

Současný počet

Klienti

klientů

85

do 18 let

19 – 26 let

nad 26 let

8

18

59

Služba Sociálně terapeutických dílen očima klientů:

Dana:
Líbí se mi tu, protože u nás (v DOZP) se holky hádají a tady se nikdo nehádá, nikdo tu nekrade a
nikoho nedráždí, prostě se mají rádi a nejsou na sebe zlý jako některý holky u nás.
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Filip:
Do dílen chodím už dlouho a moc se mi tu líbí, je tu dobře. Chodím sem, protože tu jsou lidi jiný než
ostatní, je tu legrace a jiná morálka než u lidí venku. Jsem rád, že tu můžu pracovat, protože mi to
uklidňuje duši.
několik momentek z dílen........
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Projekt byl od 1.11.2017 do 31.12.2017 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

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@kv.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:
Pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci, kterou nemohou či nedokážou řešit vlastními silami.
Zároveň je služba Domova pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary nástrojem sociálního smíru.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné
prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta
vlastního bydlení.
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CÍL:
Poskytnutí bezpečného zázemí, překlenutí nepříznivé sociální situace a návrat do přirozeného
prostředí.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Domov pro matky s dětmi poskytuje svým klientkám základní činnosti sociální služby podle § 57
zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., které
jsou směrovány k zlepšení sociální situace klientek s ohledem na jejich potřeby a osobní cíle při
zachování lidských práv a svobod.
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Rozsah činností sociální služby:
1) Pomoc při zajištění stravy: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
2) Poskytnutí ubytování: poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok


umožnění celkové hygieny těla



vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla,
výměny ložního prádla

3) Pomoc při uplatňován práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
 pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování
zákonných nároků a pohledávek
4) Základní sociální poradenství: poskytování potřebných informací přispívajících
k řešení nepříznivé sociální situace podle § 37 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Doplňkové služby:
• částečná materiální a potravinová pomoc v rámci možností

Kapacita
 7 pokojů
 Celkem 17 lůžek

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.
O úspěšnosti, kladech či nedostatcích v naší práci se přesvědčujeme formou dotazníků, rozhovorů či
pomocí schránky stížností a odezvou v okolí.
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„Co Vám pobyt v Domově dal?“. Některé odpovědi matek byly následující:









Že na mně zaleží
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 2017
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 Zoo, nebo Vánočního domu s kavárničkou.

Za možnost nabídnout uživatelkám a jejich dětem některé volnočasové aktivity vděčíme našim
sponzorům. Poděkovaní patři za finanční a materiální dary:
 farnost Schwarzenbach – Německo, neziskové organizace
 Dobrotety – které pořádají opakovaně sbírku pro nejmenší (postýlky, židličky, kočárky,
kaše, pleny).
 Diakonie zorganizovala vánoční akci Dárek v krabici od bot pro děti
 poděkovaní patři panu faráři Vladimíru Müllerovi za duchovní podporu.
 dík patří obyvatelům města Karlovy Vary a okolí, kteří pravidelně darují oblečení, hračky,
drobné kuchyňské načiní a spotřebiče pro zde ubytované matky a děti.
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Statistické údaje za rok 2017
Evidovaný počet
zájemkyň o službu
sociální prevence

Ubytované
uživatelky

Ubytované

39

16

23

dětí

Zlobivá holka
Od dětství jsem byla zlobivá holka…. Dělala jsem velké potíže, máma moji výchovu nezvládala, tak se
stalo to, co se stát muselo – skončila jsem v pasťáku. No a tam se člověk naučí i věci, které ještě
neuměl. Od svých 15 let jsem se z pasťáku znala s Jakubem. Tak nějak jsme se míjeli, občas spolu
chodili, pak se zase na chvíli rozešli. No a když mi bylo 17, s jedním kamarádem jsem otěhotněla a
narodil se mi kluk. Ze začátku jsem s ním pár týdnů bydlela u mámy, ta se mi snažila pomoct, jak
mohla, ale já hodně brzo nějak zjistila, že se mi líbí mnohem víc jiné věci, než být mámou. Navíc jsem
se mohla spolehnout, že o syna bude dobře postaráno, když nejsem doma, a začala toho využívat.
Zase jsem začala zlobit, užívat si života a moc se o nic nestarat. Dopadlo to tak, že mi syna odebrali a
dostala ho do péče máma. Já se dala po čase dohromady zase s Jakubem, žili jsme spolu na ulici, po
kamarádech, na mámu a syna jsem si skoro nevzpomněla. Po roce jsem zjistila, že jsem zase
těhotná, s Jakubem. Co dál?
Dál jsme žili po známých, různě, kde se dalo, dokud to šlo. Už během té doby mi Jakub mnohokrát
sebral peníze, ovládal mě, určoval, co mám dělat, byla jsem v jeho vleku, vlastně mi to vyhovovalo.
Před vánoci, asi 3 týdny před porodem, Jakub přišel s nápadem, že půjdeme bydlet do Domu na půl
cesty, to se mi zdálo v tu chvíli jako dobrý nápad. Tak jsme tam šli a do porodu bydleli spolu.
Narodila se mi krásná dcera. Z porodnice jsem ale musela jít do Domu pro matky s dětmi a Jakub
bydlel pořád naproti v Domě na půl cesty. I potom se Jakub snažil určovat náš život, dokonce mi
jednou vzal všechny peníze, co jsem dostala, a odjel zařídit k lichvářovi půjčku na kauci na byt, který
jsme si vyhlédli, ale přišel o všechny peníze a půjčku nedostal. Hodně jsme se hádali…. V té době mi
byly oporou pracovnice Domova, snažily se mi pomoct najít sama sebe, abych se dokázala Jakubovi
více postavit, být aktivnější a postarat se víc samostatně o sebe a malou dcerku. Moc dobře viděly,
jaký vlastně Jakub je. Z jejich strany jsem mohla počítat s pomocí a radou, jak se starat o dcerku,
vlastně jsem toho moc neuměla, nevěděla, jak se správně starat o novorozené dítě…. Částečně mi
pomáhaly i ostatní maminky v Domově. Taky jsem znovu navázala po roce a půl kontakt s mámou a
svým synem, přijeli za mnou do Domova. Zjistila jsem, že mi máma chce pomoct, že se můžu na ní
obrátit o radu s problémy, které mi život připravil, nabídla mi pomocnou ruku.
Pořád jsem si ale myslela, že s Jakubem vytvoříme rodinu a budeme spolu. Nakonec se nám podařilo
dát s Jakubem peníze na kauci na byt dohromady z porodného a odstěhovali jsme se do bytu. Brzy
potom ale Jakuba dohnal důsledek jeho špatného činu, který provedl ještě v době pobytu v Domě na
půl cesty, a zavřeli ho do vězení. Zůstala jsem sama s malou a je teď jenom na mně, kudy se bude
můj život ubírat dál, jestli dokážu být dobrá máma. Jsem rozhodnutá o své druhé dítě už nepřijít a
dívat se, jak dcerka roste. Možná mi k tomu pomůže i podpora mámy, kterou jsem ztratila a znovu
našla. Sama v tuhle chvíli nevím, co bude.
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Vítej, nový živote
Jako vánoční dárek od přítele jsem dostala rozchod. Zhroutil se mi celý svět, protože na mě i na
mého syna byl moc hodný, choval se slušně, nepil, za ženskými nechodil, finančně mi pomáhal,
prostě to byl dobrý nevlastní táta i skvělý partner. Bylo mi jasné, že bez jeho finanční pomoci
nezaplatím byt, přestože jsem do práce chodila. Ale co dělat? Kam jít? Sestra mi řekla o azylovém
domě pro matky s dětmi v tísni v Karlových Varech, o kterém se dočetla na internetu. Prý pomáhají
maminkám s dětmi postavit se na vlastní nohy, pomáhají jim najít si práci a k tomu všemu jim
nabídnou ubytování. Byla jsem z toho rozpačitá. Copak jsem taková socka, abych bydlela v azyláku?
To jsem na tom vážně tak špatně? Sestra mě nakonec přemluvila a já tam tedy zavolala a domluvila
se na termín osobního pohovoru. Přivítala mě velmi milá a sympatická sociální pracovnice a začali
jsme si povídat a já jí začala vyprávět svůj příběh. Sociální pracovnice byla velmi citlivá a asi jí z mého
chování bylo jasné, co si o azylových domech myslím a tak mě tu provedla. Překvapilo mě jak velké a
hezké to tady je, všude bylo čisto, vše bylo nově zrekonstruováno, pokoj byl dostatečně velký a plně
vybavený, vybavená nová kuchyně, nové sociální zařízení, studovna s počítačem a televizí a dokonce
herna pro děti! Nemohla jsem uvěřit vlastním očím, tohle nebyl azylový dům, tak jsem si ho
představovala! Nemusela jsem si nic rozmýšlet a domluvili jsme se na nástupu. V den nástupu mě tu
přivítala paní vedoucí. Vše mi vysvětlila, podepsala jsem smlouvu a já se tu zabydlovala. Bylo mi
zapůjčeno ložní prádlo a nádobí a já byla nadšená. Během několika dní jsem se tu seznámila s
ostatními pracovnicemi a klientkami. Každá klientka měla svůj těžký příběh a s každou z nás tu
jednali individuálně. Já si najednou uvědomila, že tady mi opravdu můžou pomoci. A skutečně!
Pravidelně jsem chodila na konzultace ke své klíčové pracovnici, která znala mou situaci a pomáhala
mi hledat řešení na míru. Během prvních dvou týdnů jsem si našla práci v porcelánce a začala si věřit.
Od pracovnic i ostatních klientek jsem měla podporu a začala si uvědomovat, že můžu fungovat
samostatně bez podpory muže. Jak kdyby můj bývalý partner vycítil, že jsem se stala silnější a
nezávislejší a projevil zájem o to, abych se k němu vrátila. Vysvětlil mi své pohnutky, které ho vedly
k ukončení vztahu. Já mu věřila a udělala jsem dobře že jsem odešla. Zatím bydlím stále v Domově
ale můj odchod inspiroval partnera k dalším krokům pro změnu v našim životě. Ted zařizujeme si
s přítelem svůj domeček. V Domově si spořím, abych odsud neodcházela s prázdnou, dostávám
potravinovou pomoc za kterou jsem moc vděčná a která mi velmi pomáhá. V létě se odsud s pomocí
Boží a pracovnic odstěhuji. Začíná to najednou všechno vycházet a to mně těší. Děkuji pracovníkům
Domečku že mně podrželi. Jsem si vědoma že díky této životni etapě jsem jiná, než jsem byla,
silnější, přijímající pomoc od druhých a toho si vážím a za to děkuji! Vítej nový živote!

Příběh Marušky
Od raného dětství jsem vyrůstala v dětském domově bez zájmu rodičů být se mnou v kontaktu.
V 18. roce jsem musela opustit zázemí dětského domova a jít vlastní cestou. Tehdy jsem využila
nabídky vznikajících domovů na půl cesty pro mladé dospělé vycházejících z ústavů. Zde jsem pobyla
jenom několik měsíců, protože jsem se zamilovala a následovala partnera, budoucího otce svých
dvou dětí. Bohužel naše dny, roky s dětmi nebyly veselé, nebyly šťastné. Hádky s partnerem, jeho
časté výstupy pod vlivem alkoholu. Našla jsem si podnájemní byt a s dětmi, doslova od něj utekla.
Ano měla jsem klid od hádek, ale nedostatek peněz na živobytí, úhradu vysokého pronájmu. Byť jsem
byla zaměstnaná. Žily jsme s dětmi pouze z nepříliš vysokého platu. „Vyhození „ pronajímatelem
nedalo na sebe dlouho čekat. Tak jsem se ocitla zde v Domově pro matky s dětmi v tísni. Zásluhou
pracovnic domova dnes vím, jak a kde si požádat o příslušné dávky, nedostat se do začarovaného
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kruhu dluhů, které se mi daří postupně splácet. Naučila jsem se zde finančně plánovat. „Našla“ jsem
se ve vaření, kde mi opět ochotně radou pracovnice vyšly vstříc. Asi největší radost jsem měla
z upečení velikonočního beránka.
Během pobytu v domově jsem získala vnitřní klid, sebevědomí, že s dětmi zvládneme žít
samostatně. Podařilo se mi najít podnájemní bydlení. V nejbližší době se budu stěhovat. Budu dělat
vše proto, aby mé děti měly jistotu domova a neocitly se v dětském domově jako já.

Tento projekt byl od 1.1.2017 do 31.12.2017 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

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@kv.charita.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.
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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:
 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
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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
Měla jsem možnost se nejen mýt a najíst, ale i se udobřit s rodiči a vrátit se domů
Možnost uvědomit si, co je pro mě nejdůležitější, od toho pak začít
Vím, že nemůžu mít všechno hned
Připravila jsem se na příchod miminka, v klidu jsem porodila
Být víc rozumný, než jsem byl
Dávat si pozor na různé smlouvy a neudělat si další dluhy
Rozhodl jsem se jít si za svým cílem, cíl musí být rozumný a splnitelný
Našel jsem si práci
Nebyl jsem na starosti sám
Naučila jsem se svěřit a o věcech mluvit, nestydět se za minulost i současnost
Naučil jsem se dělat i to, co mě nebaví – třeba uklízet a vařit

Počet podpořených klientů v 2017
V roce 2017 jsme podpořili celkem 27 klientů, 4 z nich využili v roce 2017 naši službu dokonce dvakrát.

Realizované aktivity během roku 2017
V rámci sociálně terapeutických činností stále probíhají Jobcluby a pracovní terapie. Obě tyto
činnosti probíhají nejméně 1x za 14 dní, 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. Poznávají
různými formami i sami sebe. Klienti se účastnili pořádaných Burz práce v Karlových Varech.
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Pracovní terapie jsou pracovní činnosti různého zaměření. Velmi
oblíbené je společné vaření a pečení, kdy se klienti naučí
výhodně nakupovat, vařit podle nových a pokud možno finančně
nenáročných a chutných receptů.
Při pracovních činnostech také vyrábíme společně například
dekorace našeho Domu na půl cesty, různé praktické předměty.
Při těchto činnostech se klienti naučí pracovat společně v
kolektivu. Učí se vzájemně si poradit, pomoc si, a chovat se k
sobě s úctou. Při vyrábění se v klientech 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.

Společné akce
Klienty informujeme o společenských, kulturních a sportovních akcích v Karlových Varech a okolí. V
případě zájmu a potřeby klienty podpoříme doprovodem na tyto akce. Dělali jsme například
společný táborák s pečením vuřtů, podíleli jsme se na průběhu Tříkrálové sbírky. Účastnili jsme se
při prezentaci naší služby v obchodním centru Tesco a následného slavnostního předávání
vánočních dárků ze stromu splněných přání.
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Změny v Domě na půl cesty v roce 2017
V roce 2017 začala pracovat v Domě na půl cesty nová sociální pracovnice a pracovnice v sociálních
službách. Proběhla kompletní rekonstrukce 3 sprchových místností, 3 WC a umývárny, je nově
vymalováno schodiště budovy DNPC a částečně další společné prostory v DNPC.

Poděkování
Rádi bychom srdečně ještě jednou poděkovali všem hodným lidem, kteří nás nějakým způsobem v
tomto roce podpořili. Díky patří zejména všem, kteří splnili přání našich klientů z vánočního stromu
v OC Tesco. Dále pak i manželům Hoškovým a řadě dalším, kteří nás zcela nezištně podporovali
darem nebo pomocí.
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Příběhy našich klientů
Příběh křehké dívky
Přišla k nám do kanceláře dívka, malá, drobná, trochu vystrašený pohled v tmavých očích. Prosila o
ubytování, ale nakonec se ukázalo, že potřebuje nejen to. Ve svých 23 letech již měla celou řadu
životních zážitků, bohužel většinou ne příliš veselých. Již jako malinkou ji rodiče odložili do dětského
domova, stejně jako jejích šest sester. S rodiči nebyla vůbec v žádném kontaktu, ale u svých sester na
střídačku od svých 19 let po odchodu z dětského domova bydlela. Nyní to ale nejde, hrozilo bydlení
na ulici. Chodila sice do práce, ale neuměla si zaměstnání nikdy udržet příliš dlouho. Proto jedno
střídalo druhé. Tak to bylo i při pobytu v naší službě. Nejen že jsme pak vždy společně hledali novou
práci, ale především jsme hovořili s klientkou o tom, proč o práci přichází, jak tomu předejít. Největší
potíží byla nechuť mladé dívky k rannímu vstávání. Když se klientce nechtělo ráno vstávat, do práce
prostě nešla, ani se neomluvila. To žádný zaměstnavatel netoleruje. Také se velmi často během dne
vymlouvala v práci na to, že jí není dobře, odcházela pak domů, omluvení od lékaře nikdy nepřinesla.
Jeden zdravotní neduh jí ale opravdu
bránil v běžném životě, velmi ji
omezoval. Během našich otevřených
rozhovorů se svěřila s psychickým
problémem,
pro
který
někdy
nedokázala vůbec použít jakýkoliv
dopravní prostředek a někam dojet.
Postupně jsme nacvičovali s klientkou
ranní vstávání (i ve dny, kdy nemusela
do práce), zúčastňovala se ve volných
dnech
i
pracovně-terapeutických
činností, kdy několik hodin s pracovníky
něco dělala, učila se neodcházet a u
práce vydržet. Také si ve spolupráci s
pracovníky zajistila odborné vyšetření u
psychiatra,
následně
léčení
u
psychologa, odstranila tak svůj psychický blok vůči dopravním prostředkům. Přestože si během
pobytu v DNPC prošla při svých „pracovních putováních“ provozem výroby kabelů, porcelánkou,
kuchyní velkého hotelu, uklízela prodejnu velkého nákupní centra, nakonec si své místo našla. S
podporou si nechala vystavit průkaz pracovníka v potravinářství a nastoupila do prodejny lahůdek.
Tato dívka byla v naší službě necelých 5 měsíců, ale odcházela do svého pronajatého bytu. Práci si
tentokrát udržela, byla pyšná nejen na svou novou slušivou pracovní uniformu, ale především na
sebe, na to, co dokázala na sobě změnit. Když se náhodně potkáme, usmívá se a hlásí, že si stále u ní
mohu nakoupit, že ji v prodejně najdu.

Lepší hlídat než-li krást
Na konci letních prázdnin jsem byl po čtyřech letech propuštěn z vězení… Ocitl jsem se po takové
době na svobodě s tisícikorunou v kapse, tu jsem dostal po propuštění na úřadě práce, nevěděl jsem
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v tu chvíli, co dělat dál. Peníze mi stačily sotva na to, abych dojel z věznice ke své babičce a koupil si
něco k jídlu. Babička byla jediná varianta, kde jsem mohl chvíli zůstat, ale ne na dlouho. Babička mě
doma nechtěla, protože znala mou pestrou a ne příliš dobrou minulost. A tak jsem musel hledat
nějaké jiné řešení. S rodiči jsem již několik let nemluvil ani nebyl v jiném kontaktu, se sourozenci jsem
si jednou za čas napsal, ale pěkně dlouhou dobu jsem je také neviděl. Vzpomněl jsem si na setkání ve
vězení, kterého jsem se zúčastnil. Tenkrát sociální pracovnice z farní charity za námi přišly a
představovaly nám službu Dům na půl cesty. Tenkrát jsem si říkal, že to není nic pro mě, že mám
ještě dlouho dobu trestu před sebou a taky že po odchodu z vězení chci být svobodný a ne hlídaný na
nějaké charitě. Ale když jsem si měl vybrat, zda budu na ulici nebo na charitě, nepřišlo mi to zas jako
úplně špatný nápad. Vydal jsem se tedy do Domu na půl cesty, kde pro ně nebyl problém okamžitě
mě přijmout, dát mi pokoj s postelí, čistým povlečením, zapůjčeným nádobím, lednicí přímo na pokoji
a koupelnou a kuchyní přímo naproti pokoji. Při příchodu jsem dokonce dostal nějaké oblečení,
potraviny a drogerii, kde bylo vše od mýdla, přes žiletku, až po prací prášek. Téměř okamžitě jsem se
spřátelil se všemi ostatními ubytovanými a od jednoho z nich jsem získal kontakt na chlapíka, co
hledá nové brigádníky a nevadí mu, že jsem prošel výkonem trestu. Pracovnice mi zapůjčila telefon,
abych tam mohl zavolat a zeptat se na práci. Hned jsem toho využil, volal a domluvil si schůzku na
další týden. A vyšlo to, všechno šlo už pak jak na běžícím páse. Po schůzce jsem hned další den
nastoupil
jako
ostraha
v
nákupním centru, kde jsem byl
spokojený a bral si i směny navíc,
abych měl co nejvíc peněz. Když se
rodiče
dozvěděli,
že
jsem
propuštěn z vězení, bydlím na
charitě a začal jsem poctivě
pracovat, přijeli se na mě podívat
do obchodního centra. Viděl jsem
své rodiče po několika letech a konečně na mě mohli být hrdí… Po dvou měsících jsem si našel vlastní
podnájem, který jsem si mohl dovolit, s rodiči jsem stále v kontaktu a doufám, že má minulost bude
již jen varovnou vzpomínkou a čeká mě jen to lepší.
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Budu maminkou
Osud mě zavedl do Karlových Varů. Bydlela jsem původně v úplně v jiném kraji České republiky, ale
přišli jsme s přítelem o pronajatý byt i o všechny věci, které jsme v něm měli. Víme, že jsme si to
zavinili sami. Na severu Čech nebylo v oslovených azylových domech ani jedno jediné volné místo,
kam bychom se mohli uchýlit. Nikam nás nevzali, přestože jsem za několik dnů měla porodit dítě.
Přijetí ve Farní charitě v Karlových
Varech v Domě na půl cesty
svatého
Josefa
bylo
proto
obrovskou úlevou pro nás oba,
vlastně pro všechny tři (mě, přítele i
nenarozené děťátko). Měla jsem
pak jen několik dnů na to, abych si
domluvila v místní nemocnici
termín porodu císařským řezem,
předem
pediatra
pro
ještě
nenarozené dítě, připravila si nejen
věci do porodnice, ale i pro další
potřeby miminka. Také jsem dosud
nevěděla, na jaké dávky budu mít
po porodu nárok, kde o ně budu
žádat. Nevěděla jsem jak začít,
připadalo mi to nezvládnutelné. Také jsem si připadala strašně unavená a neohrabaná. Ale s
podporou pracovnic jsem se najednou rozhýbala a pustila se do toho. Hrozně se mi ulevilo, když
jsem měla nejen kde spát a možnost zklidnit se, pečovat o sebe, ale najednou jsem měla i vše
připravené na příchod miminka, také jsem získala řadu cenných informací k dalším krokům, zejména
při jednání s úřady. Jelikož bylo tři dny před Štědrým dnem, když jsem se přistěhovala do azylového
domu, Ježíšek ve Farní charitě přišel nečekaně i k nám a přinesl nám spoustu dárků pro nás i
miminko. Nic takového jsme rozhodně nečekali. Také jsem si zajistila další navazující bydlení v
Domově pro maminky s dětmi v tísni, protože v Domě na půl cesty jsem již nemohla s dítětem po
návratu z porodnice bydlet. Bylo to ve stejném areálu, také tento Domov spadal pod farní charitu.
Pracovnicím moc děkuji, chodím se jim chlubit svojí holčičkou.

Tento projekt byl od 1.1.2017 do 31.12.2017 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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Děkujeme za spolupráci a podporu naší veřejné služby těmto institucím:
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Karlovarskému kraji, Statutárnímu městu Karlovy Vary, Městu
Chodov, Městu Ostrov a Městu Nejdek.

PAPE-kancelářské potřeby, s.r.o.; Fórům dárců; Dobrotety, z.s. Mariánské Lázně; Jiřina RegietováVánoční dům Karlovy Vary a další drobní dárci

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, Mikan, Alnitak, TOM 6110-Hroši Chodov,
Jitka Zlámalová-Freedom Café, Petr Albrecht
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
https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184

bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary,
číslo účtu: 2100410831/2010
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