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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY KARLOVY VARY
Vážení čtenáři,
Předkládáme vám výroční zprávu za rok 2018. V okamžiku, kdy se ohlížíme zpět za tímto rokem, jistě
si vzpomeneme na různé důležité momenty, na množství klientů i jejich rodin, kterým jsme pomohli
v jejich nelehkých životních osudech. Největší zásluha a poděkování patří našim charitním
pracovníkům. Za jejich obětavost, za jejich práci, za jejich nasazení, které mnohdy není adekvátně
finančně ohodnoceno. Nemůžeme rovněž zapomenout na všechny dobrovolníky a další
spolupracovníky, bez nichž bychom naše společné dílo nemohli realizovat.
Po celý rok nám pomáhali a neúnavně nás podporovali i ředitel Diecézní charity Plzeň ing. Jiří Lodr,
emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň Mons. František Radkovský a biskup
plzeňský Mons. Tomáš Holub. 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 Cheb, 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, v. r.
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 2018
Stav k 1. 1. 2018 v tis. Kč Stav k 31. 12. 2018 v tis. Kč

Aktiva
Dlouhodobý
majetek celkem

524

1 326

19

19

Dlouhodobý hmotný majetek

1 534

2 534

Dlouhodobý finanční majetek

89

7

-1 118

-1 234

6 549

5 325

0

0

658

1 187

5 880

4 090

11

48

7 073

6 651

Dlouhodobý nehmotný majetek

Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý
majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem

Stav k 1. 1. 2018 v tis. Kč Stav k 31. 12. 2018 v tis. Kč

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

5

3 826

3 656

4 221

4 226

-395

-570

2 576

2 995

200

600

2 376

487

0

1 908

6 402

6 651

Výsledovka za rok 2018
účtové skupiny/účty

Ukazatel

Spotřeba mat., zboží a energie

v tis. Kč

501 - 504

2 619

Opravy a udržování

511

1 157

Náklady na služby

518

1 780

Mzdové náklady bez OON

521

8 948

524, 525

2 994

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

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

594

551, 552

76

Odpisy
Náklady celkem

18 168

Tržby za vl. výkony a služby

601, 602, 604

2 356

Tržby za služby v rámci IP

602

0

Příspěvek od zřizovatele

691

0

Dotace z ministerstva
Dotace Karlovarský kraj z Fondu na podporu
nestátních neziskových organizací

691

3 900

691

1 887

Dotace EU

602

7 986

Dotace obcí

691

1 203

Ostatní výnosy

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

123

682, 648

225

Dary
- z toho DCH Plzeň

115

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
.317.09

17 680
-488

Nevyčerpané dary
Tříkrálová sbírka

901

0

Ostatní dary
Dary na investice – terapeutická zahrada

911

1
340

901
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ZPRÁVA AUDITORA
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Přehled pracovníků FCHKV - úvazky za rok 2018

provoz

celkem

vedoucí
soc.
prac. v soc.
provozu pracovníci
službách

zdrav.sestry

ost.odborný pomocní
pracovník
pracovníci

ostatní
pracovníci

ost.
vedoucí a
admin.
pracovníci

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary

4,42

0,2

1,8

1,97

0

0

0,17

0

0,28

Dům na půl cesty Karlovy Vary

4,16

0,2

1,8

1,71

0

0

0,17

0

0,28

Týdení stacionář Karlovy Vary

9,26

0,16

0,84

6,27

0

0,21

1,36

0

0,42

Sociálně terapeutické dílny Karlovy Vary

7,25

0,1

0,4

5,27

0

0

1,1

0

0,38

Denní stacionář Karlovy Vary

3,79

0,1

0,4

1,59

0

1

0,46

0

0,24

28,9

0,76

5,24

16,81

0

1,21

3,26

0

1,6

Celkem vč. DPČ a DPP (prům.přepočt.evid.stav)

nepřímá práce
přímá práce

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 má kapacitu 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.
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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.

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.
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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 v pracovní dny po telefonické dohodě.

Aktivity v roce 2018:
v lednu jsme zahajovali provoz „Tříkrálovou sbírkou“, jejíž výtěžek byl použit na vbudování
Terapeutické zahrady pro klienty s Alzheimerovou chorobou…….
jako poděkování všem koledníkům a dobrovolníkům, kteří pomáhali při Tříkrálové sbírce, jsme
domluvili promítání filmu v kině Drahomíra
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s našimi klienty jsme se připravovali na jaro a Velikonoce……

12

také nás navštívil emeritní biskup Mons. František Radkovský s kytarou a všichni jsme si společně
zazpívali………..

13

v průběhu celého roku společně pracujeme a děláme, co nás baví, třeba takovéto krásné věci……

14

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

15

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.

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, hippoterapii,
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 probíhají v tomu určených prostorách (cvičná kuchyň,
ergoterapie, tělocvična) a se specifickým vybavením. V rámci poskytování sociálních služeb stále
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využíváme i areál Farní charity ve Svobodově ulici, kde pořádáme pravidelná a oblíbená společenská
setkání a akce (opékání buřtů, využívání zahrady FCH a pořádání různých akcí).
Nejen tento fakt je pro nás důkazem, že naše práce má smysl a naše služby se mohou dále rozvíjet.
Též bychom touto cestou chtěli poděkovat našim vzácným sponzorům (Vodárny a kanalizace K.
Vary), bez jejichž pomoci by uživatelé našich služeb neměli možnost využít celou škálu činností,
které by bez finanční pomoci dárců nikdy nemohli být zrealizovány. Díky službám našeho stacionáře
mohou rodiny lépe realizovat své zájmy a potřeby (koníčky, zaměstnání atd.) bez obav o ztrátu
zaměstnání či o své blízké.
Za rok 2018 jsme pořádali několik poznávacích i zábavných výletů s našimi klienty. Navštívili jsme
například Bečov nad Teplou, Ostrov, Loket, Sokolov, Krušné hory a prakticky celé blízké okolí našeho
města.

V roce 2018 jsme pořádali několik poznávacích i zábavných výletů s našimi klienty. Navštívili jsme
například Bečov nad Teplou, Ostrov, Loket, Sokolov, Krušné hory a prakticky celé blízké okolí našeho
města.

Statistické údaje:

Současný

Klienti

počet klientů Muži/ Ženy
do 18 let

18

13 / 5

0

17

19 – 26 let

2

nad 26 let
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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 mnoho druhů
domácích, ale i exotických zvířat, které nejsou v širokém okolí v obchodech k dostání. Službu se
snažíme průběžně představovat širší veřejnosti na nejrůznějších kulturních a společenských akcích,
kde nabízíme nejen naše výrobky, ale i možnost vyzkoušet si výrobu našich výrobků v tvořivých
dílničkách.

Statistické údaje:

Současný počet

Klienti

klientů
do 18 let

80

19 – 26 let

2

9

nad 26 let

69

Služba Sociálně terapeutických dílen očima klientů:

Vojta:
Je to tu fajn, moc se mi tu líbí a rád sem chodím. Baví mě čistit akvárka a nejlíp mi jde krmit ryby.
Barča mě vždycky zaúkoluje a já makám. Mám tu hodně kamarádů, mám jich tolik, že ani nevíš kolik.
Nejradši bych tu byl pořád.
Vilma:
Líbí se mi, že tu s vámi můžu pracovat a povídat si a že jste na mě všichni hodný. Chci sem chodit
stále. Mám ráda zvířátka, co tu máme a naše procházky. Baví mě práce s korálky. Holky mě tu
naučily péct koláčky.

19

naše krásné výrobky........

20

Projekt byl od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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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@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.

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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Hlavní cíle při poskytování služeb:
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)
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 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.)
 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)

Pobyt v Domově vytváří zázemí proto, aby si matka ujasnila možnosti řešení své situace, a dává ji
dostatek časového prostoru pro urovnání svých záležitostí.

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:
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 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.

Realizované aktivity během roku 2018
Matky i děti v průběhu roku mají možnost účastnit se různých kulturních a společenských akcí. Od
společných výletu do okolí pro individuální setkaní pracovníka s rodinou například v kavárně nebo
v jinem povzbuzujícím prostředí – bazénu. 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:
 Farnosti Schwarzenbach – Německo, kteří pravidelně nás navštěvuji a finančně přispívají na
volnočasové aktivity matek s dětmi
 Dobrotety – které pořádají opakovaně sbírku pro nejmenší (postýlky, židličky, kočárky,
kaše, pleny).
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 Prima – fit centrum zorganizovalo sbírku Vánočních dárku pro naše dětí

 Poděkovaní duchovním a farníkům Karlovy Vary za podporu ducha a vstřícnost.
 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 2018
Evidovaný počet
zájemkyň o službu
sociální prevence

Ubytované
uživatelky

Ubytované

40

15

31

27

dětí

Příběhy se života
Jana
Manžel ze dne na den odešel a zanechal mě v bytě se dvěma dětma samotnou. Já jsem s dětmi po
dalších dvou týdnech musela byt opustit. Ale kam dál? Kam jsem měla jít? Peníze jsem neměla,
známé, kteří by mě u sebe nechali také ne. Nevěděla jsem kam hlavu složit. Ale pro mě hlavní, že chci
být se svými dětmi, že bez nich nic nemá cenu. Ocitla jsem se na pár dní na Krizovém lůžku v Chebu a
poté jsem se dostala i s dětmi do azylového domu v Karlových varech. První týdny a měsíce byly pro
mě moc náročné. Můj pracovník i ostatní pracovnice po mě vyžadovali, abych se s dětmi nevracela
tak pozdě a já nechápala proč. Vždyť 7. hodina večer není pozdě! Také chtěli, abych chodila na
schůzky včas! Abych více vařila! Samá nařízení! Až po nějaké době jsem si uvědomila, že všechny
tyhle- pro mě v té době nesmyslná nařízení mají smysl a že to pracovníci vyžadovali kvůli tomu, aby
mě něco naučili, ne aby se po mně vozili- jak jsem si tehdy myslela.
Dřívější návraty chtěli proto, abych se naučila žít- abych nebyla stále někde rozlítaná. Poté, co jsem
se začala do domova vracet dříve, jsem pozorovala na sobě i na dětech, že jsme se vnitřně zklidnili a
že dokážeme všichni fungovat. Uvědomila jsem si, že nepotřebuju být s dětmi celý den v tahu, že
umím smysluplně trávit čas i v prostorách domova.
Naučila jsem se pravidelněji vařit a dbát na to co dětem a sobě kupuju k jídlu. Naučila jsem se více
dbát na hygienu jak u sebe tak u dětí. Naučila jsem se spořit! Naučila jsem se, že svět má svá
pravidla a že je potřeba je respektovat. V čem má svá pravidla? Třeba v tom, že je potřeba chodit na
schůzky včas!
Začala jsem tady fungovat a žít a nakonec jsem zjistila, že pro mě i pro děti je to tady domov. Ale
věděla jsem, že tady nemůžu dlouhodobě zůstat. Proto jsem si podala žádost na ubytovnu tady ve
Varech. První žádost mi zamítli a já byla zoufalá, ale tu druhou mi nedávno schválili. Už jsem
zaplatila zálohu a začátkem července se budu stěhovat.
Na jednu stranu se těším na svobodu a na to, že si věci budu dělat víc po svém. Na druhou stranu se
bojím, jestli to všechno sama zvládnu. Protože už za mnou nebude stát můj pracovník, který by mi
pomohl. Zatím si dělám srandu z toho, že budu odcházet a dobírám si svého pracovníka, a ptám se,
jestli se jí po mně bude stýskat. Ale sama vím, že mně se stýská už teď. Ale těším se na nový, snad
lepší život. Pro mě je prostě hlavní být s dětma.

Soňa
Se svou matkou, bratrem, partnerem a dvěma dětmi jsem několik let žila v Německu. Dařilo se
nám tak dobře, že jsme v Čechách společně zakoupili menší domek a vrátili se z Německa. Problémy
nastaly, když bratr bez našeho vědomí dům prodal a nezajímal se o náš další osud. Mně se podařilo
získat bydlení na ubytovně. Byť jsem v té době byla gravidní, čekala třetí dítě, můj partnerský vztah
se hroutil. O nedlouho byl partner odsouzen k výkonu trestu ve věznici. Ocitla jsem se ve finanční
tísni, neplatila stanovený nájem, cítila se opuštěná, nevěděla, jak situaci řešit. Narodilo se mi další
dítě. Z ubytovny jsem dostala výpověď. Nevím jak dál . . .
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Kamarádka mi poradila, abych se obrátila na Domov pro matky s dětmi v tísni. Poslechla jsem a
byla ihned přijata. Začal pro mne nový život. Zklidnila jsem se. Nacházela stabilitu. Ze strany
pracovníků domova nastoupila okamžitá podpora a vlídnost. Postupně jsem si vytvořila užší vztah
se svou klíčovou pracovnicí, které jsem plně důvěřovala. Naslouchala jsem, co mi sděluje. Vždy po
vzájemné domluvě jsem se snažila dbát jejích pokynů. Vyřídila jsem si otcovství u nejmladšího
dítěte. Dozvěděla jsem se, jak nedostatek peněžních prostředků řešit požádáním o sociální dávky.
Naučila jsem se prostřednictvím finančního plánování hospodařit s penězi, které mám k dispozici.
Tím jsem zvládala úhradu za pobyt v domově a zároveň zažádala o splátkový kalendář u majitele
ubytovny, kde jsem měla dluh na nájmu a začala jej pravidelně splácet. Šetřila jsem si na kauci pro
případ podnájemního bydlení. Moje děti „rozkvetly „. Přestaly být plačtivé, bát se kontaktu
s druhými. Po uplynutí několika měsíců jsem se cítila natolik silná, že jsem schopna žít s dětmi
samostatně mimo azylový dům. Vhodné podnájemní bydlení se mi nepodařilo najít. Pokusila jsem
se zažádat o ubytovnu, kde jsem postupně splácela dluh. Měla jsem oporu ve své klíčové pracovnici,
která se osobně u majitele ubytovny zaručila za mou spolehlivost, jež jsem v průběhu pobytu
v domově prokázala. Do týdne mi bylo nové bydlení přiznáno a do čtrnácti dní jsem opustila
Domov pro matky v tísni s novou nadějí a vírou v sebe. S vírou, že nemá člověk ztrácet naději, když
neví jak dál . ..
Poznámka klíčové pracovnice Soni
Soňa je z mé zkušenosti z práce s klientkami v Domově pro matky s dětmi v tísni výjimečný a
ojedinělý případ ženy s vnitřní sílou, odhodláním, které se podařilo „ vstát“ a vědět jak dál . . .
Příběh Mirky
Nikdy jsem si s životem moc hlavu nelámala – co přišlo, to bylo a vždycky se to nějak vyřešilo….
Anebo to někdo vyřešil za mě…. Už jsem nebyla zrovna příliš mladá, když jsem potkala dominantního
kluka, Milana, o dost mladšího, kterému jsem se líbila i se dvěma malými dětmi. Netrvalo dlouho a
přišla jsem do jiného stavu. Nějakou dobu jsme bydleli u jeho mámy, pak na ubytovně, nějak se
pořád nedařilo najít společné bydlení. Až v porodnici jsem si uvědomila, že s miminkem nemám kam
jít, z ubytovny nás mezitím vystěhovali. V té chvíli nám pomohli sociální pracovníci a moje sestra, a
podařilo se, že jsem z porodnice jela rovnou do Domova pro matky s dětmi v tísni.
Chvíli nám to s Milanem klapalo, chodil na návštěvy, v narozené dceři se viděl…. Ale jeho agresivita
se stupňovala, byl na mě i na větší děti hrubý. S důvodu společných hádek i konfliktům s dalšími
spolubydlícími jsem se rozhodla pro zákaz návštěv v domově. Milanovi se to vůbec nelíbilo ale jsme
se vidívali ve městě nebo mně vyzvedával u brány a jsme šli nakoupit. Z takového ,,společného
života,, jsem byla smutna pak jsem zjistila že Milan si dal občas i nějaké drogy, tak jsem ho už
nechtěla vídat. Po nějaké době sestra mě seznámila s Tomášem, který sem za mnou každý den
chodil, trávil s námi celý den. Myslela jsem, že život už bude fajn, dokonce se rýsovala i možnost, že
bychom mohli bydlet spolu u nějakých příbuzných v domku, ale ta fantazie se rychle rozplynula a já
se dozvěděla, že Tomáš taky bere drogy, žije jako bezdomovec a dokonce zajímá se o něj policie.
Vztah s ním jsem skončila a zase se začala vídat s Milanem. Stalo se ale to, že mě Milan začal fyzicky
napadat, několikrát mě udeřil tak že jsem musela zavolat sanitku. Byla jsem už rozhodnutá, že
nebude ohrožovat mě ani moje děti. Stydím se. Uvědomila jsem si, že neumím žit sama a potřebuji
vždy někoho vedle sebe. Vybírám si muže, kteří nejsou schopni dat mi pocit bezpečí a často sami se
zmítají ve svých problémech s drogami, alkoholem, zuřivosti. Nemám silu se pocitům samoty a
opuštěnost postavit jak mně zaplaví a ihned se někdo vedle mě najde komu je ještě hůře. Pak
společně kráčíme do ,,pekel,,.
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Dlouhé pohovory s pracovníkem pomohly mi si uvědomit, jak hluboko jsem zraněna a jak potřebuji
přijeti a lásku.
Svůj pobyt zde neukončuji nejlépe. Uplynul rok pobytu a bohužel se mi nepovedlo sehnat bydlení –
nemám na kauci a za sebou 3 děti. Mám přece, ale štěstí je tady sestra, která to vyřeší za mě.
Nabídla, že zatím můžeme bydlet v jejím velkém domě. Nevím však jak dlouho a jak spolu nám to
bude ,,klapat,,

Tento projekt byl od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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

Klienti 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 vyplývající zadlužování a nereálná očekávání od trhu práce. Dům na půl cesty je sociální
zařízení, které poskytuje komplex služeb zaměřených cíleně na tuto skupinu klientů. V rámci této
služby je poskytováno ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta i osobních záležitostí.
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Principy poskytování sociální služby
Klienti 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 klienti obdrželi všechny
informace, dovedli se v nich zorientovat a aktivně se zapojili do řešení své situace. Pobyt v Domě na
půl cesty vytváří zázemí pro to, aby si tito mladí lidé mohli ujasnit možnosti řešení své situace, dává
jim dostatek časového prostoru pro řešení jejich záležitostí. O úspěšnosti, kladech či nedostatcích v
naší práce se přesvědčujeme formou dotazníků, rozhovorů a pomocí schránky stížností i odezvou v
okolí. Posledním dotazníkem, který se k uživateli dostane, je dotazník výstupní, když ukončuje pobyt
v Domě na půl cesty. Zde je položena např. otázka: „Co vám pobyt v DNPC dal?“
Odpovědi našich klientů:
 Měla jsem možnost nejen být čistá a najíst se, ale starala jsem se o místo, kde žiju
 Měl jsem čas se udobřit s rodiči a vrátit se domů
 Po rozhovorech s pracovníky jsem si uvědomil, co je pro mě nejdůležitější, od toho pak
musím začít
 Vím, že nemůžu mít všechno hned
 Připravila jsem se na příchod miminka, v klidu jsem porodila
 Být víc rozumný, než jsem byl, víc toho vím a umím
 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 a tu si chci udržet. Chci si vydělávat
 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
 Měl jsem jak a kde žít, nemusel jsem krást

Počet podpořených klientů v 2017
V roce 2018 jsme podpořili celkem 25 klientů.

Realizované aktivity během roku 2018
V rámci sociálně terapeutických činností stále probíhají Jobcluby a pracovní terapie. Tyto činnosti
probíhají téměř každý den, 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.
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
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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, pomoct 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.
Snažíme se vyhledávat zejména takové vyžití, kde se neplatí vstupné. V případě zájmu a potřeby
klienty podpoříme doprovodem na tyto akce.
Jako sociální služba jsme se podíleli na Sbírce potravin do Potravinové banky a také na Tříkrálové
sbírce.
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Změny v Domě na půl cesty v roce 2018
V roce 2018 začala pracovat v Domě na půl cesty nová pracovnice v sociálních službách. Proběhla
kompletní oprava podlah společných prostor a kanceláře, koupil se nový nábytek do kanceláře,
společenské místnosti i postele a lednice do pokojů klientů, pračka. V některých prostorách sociální
služby je nové osvětlení, k dispozici jsou nové počítače. Je nově vymalováno schodiště budovy
DNPC, některé pokoje, kancelář i část společných prostor. Opravili jsme si místnost pro společné
setkávání klientů v suterénu.
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Poděkování
Rádi bychom srdečně ještě jednou poděkovali všem hodným lidem, kteří nás nějakým způsobem v
tomto roce podpořili. Díky patří mnoha nezištným nebo dokonce anonymním dárcům. Velké
poděkování patří zejména těm, kteří připravili vánoční dárky pro naše klienty a nabízejí nám
spolupráci i pro další období, a to manželům Gernerovým.

Příběhy našich klientů
Dokázala jsem to!
Bylo mi 20 let. To je věk, kdy mám dostudovat, naplno si užívat života, volné chvíle trávit
s kamarády, rodinou, mít věrného přítele, se kterým společně budeme třeba cestovat nebo se jen
smát, případně i plánovat budoucnost. Přesně tak jsem si představovala sladkých dvacet. Bohužel,
realita byla úplně jiná. S matkou, mojí mladší sestrou a bratrem jsme se ocitli v Domově pro matky
s dětmi v tísni. Maminka často neměla peníze ani na základní věci, jako je jídlo a cesty nás dětí do
školy, proto jsem často docházku vynechávala. O ostatním užívání si života jsem si mohla nechat jen
a jen zdát. V azylovém domě pro matky s dětmi jsem mohla být po dovršení osmnácti let jen proto,
že jsem stále ještě studovala, ale dokončení studia bylo vážně ohroženo pro moje četné absence.
Rozhodla jsem se postavit se na vlastní nohy, požádala o azyl v Domě na půl cesty a na jídlo a
studium, které se pomalu chýlilo ke konci, jsem si vydělávala na brigádě. Bydlení v Domě na půl
cesty mi v tu chvíli připadalo jako nejlepší (a vlastně jediná) možnost a nemýlila jsem se. Začalo se
mi všechno dařit, do školy jsem chodila už pravidelně, závěrečné zkoušky jsem pak udělala velmi
dobře. Protože jsem také stále chodila na brigádu do obchodu a ukázala jsem, že jsem spolehlivá,
ihned po ukončení školy
mi nabídli, abych zůstala nastálo. Nebýt Domu na půl cesty,
určitě
bych
takový
úspěch v ničem neměla. Po osmi měsících bydlení
v sociální službě jsem se
odstěhovala za svým přítelem a konečně
jsme mohli společně žít
a začít něco budovat, prostě
žít normálně.
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Budu maminka na ulici?
Uběhl čas, byla jsem dospělá a musela jsem odejít z pěstounské rodiny. S přítelem jsme si našli
vlastní podnájemní byt, kde jsme si však příliš bouřlivě a s kamarády užívali svobody, také neplatili
nájem, majitel nás proto vystěhoval. Ocitli jsme se spolu s přítelem na ulici. Čekala jsem dítě a byla
bezradná. Bylo mi 18 a žádné životní zkušenosti jsem neměla, jen plnou hlavu otázek, co dál?
S bývalou pěstounkou a zároveň i mou opatrovnicí jsme dostaly kontakt na Farní charitu v Karlových
Varech, kde sídlí sociální služba Dům na půl cesty. Neváhala jsem a vypravila jsem se tam. Když jsem
do Domu na půl cesty vstoupila, uchvátilo mě prostředí a vybavení. Nečekala jsem to. Bylo jasné, že
to je přesně to, co právě já i mé nenarozené dítě potřebujeme. Klid, teplo, čistotu, prostě místo, kde
budu v bezpečí, kde se mohu poradit a také se připravovat na příchod miminka. Ohromně se mi
ulevilo, úplně jsem se zklidnila. Připadala jsem si po všech těch dnech prožitých na ulici jako v ráji.
Jen si představte voňavý a úplně vybavený pokoj, čistá postel, veliká skříň a lednice, ale i ložní
prádlo, zapůjčené ručníky, nádobí. Dosyta jsem se najedla, dostala jsem totiž i nějaké potraviny a
drogerii. Ostatní prostory byly společné s ostatními klienty, vše bylo také čisté a uklizené. Bylo
příjemné se poznat s dalšími mladými lidmi, kteří tu hledali pomoc, kteří mi rozuměli a nedívali se na
mě „z patra“. S ostatními klienty jsem si hned padla do oka a pár z nich se mi stalo velmi blízkými.
Pracovnice mi vždy se vším pomáhaly, když jsem potřebovala, podařilo se mi získat invalidní důchod,
který mi vyplatili dokonce zpětně. I přesto, že mi v Domě na půl cesty bylo moc fajn a po psychické
stránce jsem byla v pohodě, věděla jsem, že si musím pro sebe a očekávané miminko hledat
pořádné vhodné bydlení. V novém bytě jsme chtěli znovu začít
žít společně i s otcem mého
dítěte. Začala jsme se ohlížet po nějakém podnájmu
velikosti
alespoň
1+1.
Bývalá pěstounka byla také moc hodná a do
nového bytu mi přislíbila
nějaké
vybavení.
Po
pár
neúspěšných pokusech o
získání podnájmu se
poštěstilo a já se mohla
konečně přestěhovat
do svého a začít žít
běžný život. Do nového
bytu
jsem
se
stěhovala i s kompletní
výbavičkou
pro
miminko, kterou jsem si
nastřádala. Strávila
jsem v Domě na půl cesty
kousek
svého
života a jsem za to ráda,
protože z „ ulice“
bych nikdy nedokázala najít
si
podnájem,
vlastně si vůbec neumím
představit, jak
bych bývala přežila. Děkuju
všem okolo
sebe za velikánskou pomoc a
doufám, že
moje dítě bude vyrůstat už jen a
jen
v pohodě. Nejsem maminka na
ulici.
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Vánoční stromeček bude živý.
Sedím v pohodlném křesílku ve vytopeném bytě. Sedím, nohy nahoře, před sebou talíř s dobrou
večeří. Sedím tak v naprostém klidu a pohodě a vzpomínám na dobu nedávnou, kdy tomu ani
zdaleka tak nebylo.
Jako malý jsem bydlel s maminkou a tátou v malém městečku v horách, tátu a mamku si ani moc
nepamatuju, protože brzy umřeli, pak se starala o mě i moji sestru babička, která to ale nezvládala.
Vyrůstal jsem proto od 10 let v dětském domově. Tety hodné i méně hodné, prostředí sice hezké,
ale velmi neosobní, žádné soukromí. Chvílemi jsem byl snad i šťastný mezi kamarády, chvílemi zase
tak nešťastný, že jsem nespokojenost řešil alkoholem a ve třinácti letech jsem musel absolvovat
protialkoholní léčbu. Z dětského domova jsem odešel ve svých 19 letech, měl jsem svůj vlastní byt
po rodičích a několik set tisíc korun našetřených v dětském domově ze sirotčího důchodu. Přesto se
stalo to, že jsem se ocitl zcela bez finančních prostředků a s velkými dluhy v Domě na půl cesty.
Nikdo nedokáže pochopit, jak se to mohlo stát. I já sám nad tím kroutím hlavou. Bylo to tak rychlé
….. O vše jsem přišel.
V Domě na půl cesty jsem začal od nuly. Neměl jsem vůbec nic. Nebyl jsem zvyklý chodit do práce,
nebyl jsem dokonce zvyklý ani ráno vylézat z postele, cokoliv dělat. Zaevidoval jsem se sice na úřadu
práce a dostal přiznané dávky hmotné nouze. Ale s tímto výsledkem se pracovnice v Domě na půl
cesty nespokojí. Mladý zdravý člověk v plné síle by měl pracovat. To, že se o sebe a o prostředí okolo
sebe stará, je samozřejmostí. To jsem slýchal pravidelně a velmi, velmi často. Naučil jsem se
s podporou pracovnic Domu na půl cesty pečovat o osobní hygienu, uklízet, prát, nakupovat, vařit.
Naučil jsem se brzy vstávat, chodil jsem pravidelně na pracovně-terapeutické činnosti, zpočátku
otráveně, pak už hodně rád. Líbilo se mi, že vždy společně uděláme něco, co k něčemu je, že si na
tom i třeba pochutnáme, že si při práci povídáme, často se i hodně zasmějeme. Hledali jsme
s pracovnicemi společně práci. Do té se mi tedy ale opravdu hodně nechtělo. Musím přiznat, že
jsem vlastně spíš předstíral, že práci hledám, lhal jsem o tom, jak jdu třeba na pracovní pohovor, že
mě nevzali a podobně. Myslím, že moje lži byly vždy prokouknuty, ale pokračovali jsme dál a dál,
stále jsme hovořili o tom, jak bez práce se nikam neposunu. A tak jsem nakonec do práce nastoupil.
Vydržel jsem tam sice jen tři měsíce, v mém životě ale úspěch. Opět jsem pak pobíral chvíli dávky
hmotné nouze, ale už jsem věděl, že pracovat chci. Že chci mít stálý
normální
příjem.
Nakonec jsem našel práci, jakou jsem chtěl vždy dělat, a to
ostrahu v obchodě.
Chodil jsem do práce zodpovědně, pravidelně a
dokonce velmi rád.
Našetřil jsem si na kauci na vlastní
podnájem a mohl
jsem se z Domu na půl
cesty odstěhovat.
A tak si tu
odpočívám
jdu
zase.
dárku
pro
babičku.
Za
Vánoce.
Je
udělám
živý
stromeček, jako
v Domě na půl
velkých životních
v dětském domově.

teď
hovím,
po práci, zítra
Přemýšlím
o
sestru a pro
chvíli budou
jasné, že si
vánoční
jsme
měli
cesty. Jeden z mých
zážitků! Nebude plastový, jako
A hlavně – tentokrát bude u mě doma!
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Tento projekt byl od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 financován z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

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, Městu Cheb a Městu Nejdek.

38

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,
Petr Albrecht
Karlovarský dívčí sbor při SOŠ pedagogické, gymnáziu a VOŠ Lidická

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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