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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY KARLOVY VARY
Vážení čtenáři,
právě jste začali číst výroční zprávu za rok 2019. A čím byl pro nás jiný? Farní charita Karlovy Vary
působí na území města a jeho okolí nepřetržitě čtvrt století. Pochopitelně, že jsme kulatiny oslavili a
zavzpomínali na úplné začátky. Připomněli jsme si různé důležité momenty, vzpomněli si na
množství klientů i jejich rodin, kterým jsme pomohli v jejich nelehkých životních osudech.
Samozřejmě i na naše bývalé i současné charitní kolegyně a kolegy, kteří se účastnili na budování
našeho společného charitního díla. Všem jim patří velké poděkování za jejich obětavost, za jejich
práci i za jejich nasazení. Nemohli jsme zapomenout na všechny dobrovolníky a další
spolupracovníky, bez nichž bychom naše společné dílo nemohli realizovat.
Po celých 25 let nám pomáhali a neúnavně nás podporovali ředitel Diecézní charity Plzeň ing. Jiří
Lodr, emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň Mons. František Radkovský a nyní i
biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub. Poděkování také patří všem duchovním, kteří naši charitu na té
dlouhé cestě podporovali, zvláště našemu současnému duchovnímu správci P. Vladimíru Müllerovi.
Za finanční pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu Karlovarského kraje,
Statutárnímu městu Karlovy Vary, Městu Ostrov, Městu Chodov, Městu Cheb, Městu Toužim 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 2019
Stav k 1. 1. 2019 v tis. Kč

Aktiva
Dlouhodobý
majetek celkem
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý
hmotný majetek
Dlouhodobý
finanční majetek
Oprávky k
dlouhodobému
majetku
Krátkodobý
majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky
celkem
Krátkodobý
finanční majetek
Jiná aktiva celkem

Stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč
1 326

1 244

19

19

2 534

2 556

7

7

-1 234

-1 338

5 325

4 618

0

0

1 187

958

4 090

3 549

48

111

6 651

5 862

Stav k 1. 1. 2019 v 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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Stav k 31. 12. 2019 v tis. Kč
3 656

4 029

4 226

4 046

-570

-17

2 995

1 833

600

20

487

601

1 908

1 212

6 651

5 862

Výsledovka 2019
Ukazatel

účtové skupiny/účty

Spotřeba mat., zboží a energie

v tis. Kč

501 - 504

2 720

Opravy a udržování

511

589

Náklady na služby

518

1 756

Mzdové náklady bez OON

521

8 803

524, 525

2 898

Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady

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

149

551, 552

104

Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony a služby

17 019
601, 602, 604

2 164

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

5 299

691

1 631

Dotace EU

602

6 311

Dotace obcí

691

1 227

Ostatní výnosy

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

109

682, 648

261

Dary
- z toho DCH Plzeň

90

Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
.317.09

17 002
-17

Nevyčerpané dary
Tříkrálová sbírka

901

184

Ostatní dary

911

196

Dary na investice – terapeutická
zahrada

901

6

340

ZPRÁVA AUDITORA
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Přehled pracovníků FCHKV - úvazky za rok 2019

zdrav.
sestry

ost.
odborný
pracovník

pomocní
pracovníci

ostatní
pracovníci

ost. vedoucí
a admin.
pracovníci

2

0

0

0,17

0

0,28

1,75

2

0

0

0,17

0

0,28

0,16

0,84

6,43

0

0

1,27

0

0,42

7,55

0,10

0,40

5,54

0

0

1,13

0

0,38

4,50

0,10

0,40

2,72

0

0,59

0,45

0

0,24

29,62

0,76

4,79

18,69

0

0,59

3,19

0

1,6

provoz

celkem

vedoucí
provozu

soc.
pracovníci

prac. v soc.
službách

Domov pro matky s dětmi v
tísni Karlovy Vary

4,05

0,2

1,40

Dům na půl cesty Karlovy Vary

4,40

0,2

Týdenní stacionář Karlovy Vary

9,12

Sociálně terapeutické
Karlovy Vary

dílny

Denní stacionář Karlovy Vary

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

nepřímá práce
přímá práce

9

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.
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.
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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 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.
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Aktivity v roce 2019:
V lednu jsme zahajovali „Tříkrálovou sbírkou“, jejíž výtěžek byl použit na úhradu části nákladů
potřebných na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v KV.

Ve Vánočním domě se uskutečnil Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové sbírky.
Jako poděkování všem koledníkům a dobrovolníkům, kteří pomáhali při Tříkrálové sbírce, jsme
domluvili promítání filmu v kině Drahomíra.
V březnu a dubnu jsme se jako tradičně připravovali na Velikonoce a vítání jara.
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V květnu se dokončovalo budování naší terapeutické zahrady.

který

V červnu jsme všichni oslavili 25. výročí
vzniku Farní charity v Karlových Varech a
slavnostně
otevřeli
terapeutickou
zahradu. Akci zahájila mše Mons.
Tomáše Holuba, biskupa plzeňského,
také
požehnal
právě
dokončené
terapeutické zahradě pro
klienty s
Alzheimerovou

chorobou.

V říjnu se konal audit ČALS, kdy jsme opět obdrželi certifikát Vážka, který je udělován na 24 měsíců
za profesionální péči o lidi s demencí.
Příprava Vánoc, pečení, tematicky zaměřené reminiscence.
nás navštívili žáci ZŠ Truhlářská ze Staré Role.
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Před

vánočními

svátky

Nechyběly oslavy životních jubileí klientů, pravidelné katecheze ve stacionáři s naším panem
farářem Vladimírem Müllerem a kytara se zpěvem s emeritním biskupem Mons. Františkem
Radkovským.
Po celý rok jsme se snažili dělat to, co se nám líbí a smysluplně využít volný čas.
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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.
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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
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 2019 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

16

19 – 26 let

2

nad 26 let
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Plán na rok 2020:
V roce 2020 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 2020 rádi nadále pokračovali ve spolupráci s dalšími organizacemi, které nabízejí své služby
mladým lidem a dětem.

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.
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Jsme velice rádi, že služeb STD využilo za rok 2019 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.
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

69

do 18 let

muži

ženy

2

26

43

Plány na rok 2020:
V roce 2020 bychom rádi nabídli naši službu více mladým uživatelům z Karlových Varů a okolních
měst a obcí okresu Karlovy Vary. Tímto způsobem budeme postupně nahrazovat uživatele
z okolních pobytových zařízení pro osoby s postižením, kteří jsou mnohdy již staršího věku a jejich
socializace není v procesu transformace sociálních služeb tak efektivní a reálná. V tomto roce
bychom velmi rádi otevřeli cvičný obchůdek, kde budeme veřejnosti představovat naše výrobky,
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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.

..........toto vyrábíme.......líbí?
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Projekt byl od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 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.
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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)
 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.
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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.
Služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.
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REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2019
Pobyt v Domově vytváří zázemí proto, aby si matky mohli ujasnit možnosti řešení své situace, a dává
jim dostatek časového prostoru. Vše se koná v rámci individuálních, skupinových sezení a běžným
využívaním pobytové služby. Matky učí se zodpovědnosti a dovednostem nezbytným proto, aby
mohly v životě obstát i realizovat vlastní dlouhodobé cíle, které mají vliv na jejich současnou situaci.
Pomoc je vedena tak aby:
 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.)
 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 návštěvách dítěte v ústavní péči, společné konzultace, společenské
akce pro rodinu a širší okolí)
 rozvíjet samostatnost a zodpovědnost matek (pohovory, nácvik dovedností, poradenství,
podpora – hledání dlouhodobého východiska ze své životní situace)
 pozitivně povzbuzovat rozvoj osobnosti (podpora k realizaci vlastních plánů, a dlouhodobých
cílů, stanovení priorit pro další období.)

Pracovnici v jednaní s uživatelkami služeb dodržuji základní principy sociální práce. Dbají na to, aby
uživatelky obdrželi všechny informace, dovedli se v nich zorientovat a aktivně se zapojili do řešení
své situace. O úspěšnosti, kladech či nedostatcích v naší práce se přesvědčujeme formou dotazníků,
rozhovorů a pomocí schránky stížností a odezvou v okolí.
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ZMĚNY V DOMOVE 2019
Rok 2019 přinesl nám změnu v pracovním týmu. Rozloučili jsme se s naši zkušenou kolegyni která
odešla do důchodu a přivítali novou posilu.
Změny proběhly také v budově Domova. Na pokojích uživatelek jsme vyměnili nábytek, matrace a
postele. Do každého pokoje byla nainstalovaná nova televize. V přízemi budovy jsme vyměnili
staré dveře za nove a zakoupení nove kapacitní pračky a sušičky posunulo praní na jinou dimenzi.
Pro novorozence jsme zakoupili plně vybavené postýlky, aby se měli jak v bavlnce.
PODĚKOVANÍ
Matky i děti v průběhu roku mají možnost účastnit se různých kulturních a společenských akcí.:
maškarní bál, vítaní jara, opékání buřtů, 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 všem hodným lidem, kteří nás v tomto roce
podpořili.
 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).

 Dík patří obyvatelům města Karlovy Vary a okolí, kteří pravidelně darují oblečení, hračky,
drobné kuchyňské načiní a spotřebiče pro zde ubytované matky a děti.

25

Statistické údaje za rok 2019
Evidovaný počet
zájemkyň o službu
sociální prevence

Ubytované
uživatelky

Ubytované

50

20

32

dětí

Příběhy se života
Podaná ruka
Kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že se dostanu do azylového domu, nevěřila bych…. Jsem už ve
středním věku, dokonce babička. Mám dvě starší dospělé dcery a pak dva menší syny, ten mladší
teprve začal chodit do školy. Jedna z dcer přišla s rodinou o byt, já je vzala k sobě, ale to se nelíbilo
majiteli bytu a neprodloužil mi smlouvu, musela jsem se vystěhovat. Během pár dnů jsem musela
řešit, co dál. Úplnou náhodou jsem se dozvěděla o Domově pro matky s dětmi a měla jsem štěstí,
přijali mě.
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Před nástupem do Domova jsem pracovala v nemocnici jako sanitářka. Zaměstnání jsem ukončila,
musela bych dojíždět do jiného města, v té chvíli se mi to zdálo hodně komplikované. Asi po měsíci
jsem se rozhodla, že se do práce vrátím, i když to znamenalo vstávat ve 4 hodiny ráno, celý den na
nohou, potom druhá směna s kulkami. Leckdy jsem toho měla vážně dost a usínala jsem dřív, než
kluci. V té době mi pracovnice Domova vycházely hodně vstříc, situaci jsme probíraly společně
s klíčovou pracovnicí, měla jsem velkou podporu.
Vánoce jsem strávila s chlapci v Domově, pracovnice nás zajistily nejen potravinami, ale každá
rodina tady dostala od neznámých lidí hromadu dárků. Trávit Štědrý večer v Domově bylo velmi
zvláštní, nikdy bych si to nedokázala představit. Pozvala jsem k vánočnímu stolu moji klíčovou
pracovnici. Bylo to fajn, ale utvrdilo mě to v tom, že nutně potřebuji co nejdřív pro svoji rodinu
sehnat bydlení a žít zase běžným životem.
Brzy po vánocích se mi to povedlo, v práci mi kolegyně nabídla volný byt poblíž nemocnice, a já se
mohla nastěhovat. Byla jsem šťastná, kluci taky. Nikdy ale nepřestanu být vděčná za těch pár
měsíců, které jsem v Domově strávila, protože jsem poznala dobré lidi připravené pomoci člověku
v nouzi, zjistila jsem, že je mezi námi hodně lidí, kteří druhému podají pomocnou ruku a neptají se,
proč….

Život jak na houpačce
Dá se říct, že můj život je trochu jako na houpačce. Já vím, že si za hodně věcí můžu sama, ale teď
jsem poznala i to, že se člověk může vyhoupnout nahoru i díky podané ruce.
Jsem ještě docela mladá holka, ale už jsem stačila mít dvě děti, začínají chodit do školy. Bohužel je
nemám u sebe, nebyla jsem úplně máma roku… Prošla jsem si dost špatným obdobím, byly tam i
drogy, špatní kluci. No a pak jsem potkala jednoho, se kterým jsem přišla do jiného stavu, ale zůstala
jsem na to sama. No, a aby té smůly nebylo málo, přidala se v těhotenství nemoc, kvůli které jsem se
dostala do nemocnice a strávila v ní 3 měsíce před porodem. A tam jsme se potkali, já jako
pacientka, on v nemocnici pracuje. Karel je sice o dost let starší, ale byl na mě milý, hodně jsme si
povídali, a začala jsem ho brát jako dobrého kamaráda.
V době, co jsem byla v nemocnici, jsem přišla i o to „bydlení“, které jsem měla, nemohla jsem se
vrátit. O azylovém domě jsem dobře věděla, znala jsem to tam, před těhotenstvím jsem nějakou
dobu žila v Domě na půl cesty. Proto jsem požádala o bydlení v Domově pro matky s dětmi a měla
jsem štěstí, zrovna bylo volné místo, a já ještě pár dnů před porodem mohla v Domově nastoupit.
Získala jsem místo, kde jsem byla bezpečná i se svým dítětem, které bych jinak nemohla vychovávat.
Pracovnice Domova mi pomáhaly ve všem, co jsem potřebovala, podpora byla nejen materiální, ale i
po psychické stránce, mohla jsem je kdykoliv oslovit. Se svou klíčovou pracovnicí jsme hledaly
společně cestu, jak moji nepříznivou situaci řešit a být pro děti zase dobrou mámou.
Už tehdy mě Karel začal v Domově navštěvovat, zpočátku jsem ho brala jen jako kamaráda, ale
ukázalo se, že chce víc, byl trpělivý, a nakonec jsme se zamilovali. Po porodu syna využil každé volné
chvíle po zaměstnání, aby mohl s námi trávit společně čas, hodně mě podporoval, radil, ve všem
pomáhal. Hodně jsem oceňovala jeho životní zkušenosti, pocit bezpečí, který jsem s ním cítila, mohla
jsem se na něj spolehnout. Projevem jeho lásky k nám bylo i to, že se stal otcem syna i po právní
stránce, vzal na sebe část zodpovědnosti za fungování rodiny. Netrvalo dlouho a podařilo se nám
sehnat i podnájem bytu a mohli jsme společně bydlet a vychovávat syna. Do budoucna se budeme
společně snažit získat zpátky do péče i moje dvě starší děti, Karel by si to také moc přál.
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Často si říkám, jak bych na tom byla, kdybych byla zdravá, nepotkala Karla v nemocnici a nemusela
bydlet v Domově, byla bych ještě se svým synem? Jsem vděčná, že jsem tu šanci dostala.

Doma je doma
Do azylového domu jsem se dostala vinou bývalého manžela, který neplatil nájem, a já, díky němu,
přišla o byt, po rodičích. Neměla jsem peníze, přátelé, neměla jsem prostě kam jít. Nevěděla jsem, co
mám dělat, ani co si počnu. Jedno jsem ale věděla, nechtěla jsem přijít o své dvě děti. Proto jsem to
chtěla zkusit v Domově pro matky s dětmi v tísni. Po osobním pohovoru a podání si žádosti jsem
téměř okamžitě bydlela.
Prožila jsem zde celkově rok, ale nejtěžší období pro mě byly první tři měsíce. Vše bylo nové. Nové
tváře z řad pracovníků i ostatních klientek, nové místo, a to nejhorší: nová pravidla. Dlouho jsem si
nemohla zvyknout na to, že bych se měla s dětmi vracet do domova před 7. hodinou večerní.
Pracovnice po mě také chtěly, abych pravidelně vařila, abych přestala kupovat polotovary. Také po
mně chtěli, abych více uklízela a začala v Domově žit ne utíkat z něj. Velmi dlouho jsem proti tomuto
zbrojila a nedokázala pochopit, proč se po mně všechny tyhle věci chtějí. Uvnitř byla jsem napjata a
nedůvěřivá. Nedokázala jsem pochopit, proč mě nenechají si žít s dětmi po svém a to od rána do
večera venku na čerstvém vzduchu? Takže prvních pár měsíců bylo hodně těžkých. Zpětně si
uvědomuji, že nejen pro mě, ale i pro pracovníky. Ale jak čas ubíhal, tak jsem si spousty věcí osvojila
a pochopila. Pochopila jsem, proč je důležité více vařit, proč je důležité mít v domácnosti uklizeno,
pochopila jsem, proč je důležité zastavit se a s dětmi strávit čas ne jen venku ale tam kde bydlíme.
Během roku, co jsem zde byla, jsem si našetřila docela hezkou částku, která mi s dětmi v našich
začátcích pomohla. Našla jsem si byt, sice na ubytovně, ale nám to stačí. Je to zatím bezpečné místo
pro nás. Vybavení je sice staré, funkční. Z naspořených peněz jsme si koupili nábytek a začínáme žít
už sami za sebe. Chci dětem vytvořit Domov a tak snažím se pravidelně vařit z čerstvých potravin,
snažím se průběžně uklízet, hrát si s dětmi a zajímat se o jejich životy. Pochopila jsem, že tyto věci
nedělám pro sebe, nebo pro pracovníky, aby mně viděli, ale že je dělám pro děti v tichosti. Snažím se
pro ně dělat vše proto, aby byly spokojené.
Čas od času navštívím azylový dům. Proč? Asi z nostalgie, přece jenom jsme tady prožili rok života…
Popovídám si s pracovnicemi, dáme si kávu a uslyším slova podpory,
zasmějeme se…
Vracím se ráda, protože jsem zde získala cenné přátelství žen, které v tu chvíli se ocitly bez domova.
Vytvořila jsem si také pouto s pracovníky. Vážím si jich za to, že to semnou nevzdali, že věděli jak a
kdy mně podpořit. Vážím si jich proto, že mi dali šanci stát se lepší mámou. Jak jsem již napsala,
vracím se sem ráda, ale jen na návštěvu. Ale ještě raději se vracím domů, protože doma je doma.

Tento projekt byl od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
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DŮM NA PŮL CESTY SV. JOSEFA
Svobodova743/12, 360 17 Karlovy Vary
Telefon: 353 434 222, mobil: 731 433 032
e- mail: dnpc@charitakv.cz 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.

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.
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CÍLE A JEJICH REALIZACE:
Při pomoci klientům se sociálním začleňováním do samostatného života máme následující cíle:
rozvíjet samostatnost a odpovědnost
 Najít a udržet si zaměstnání
 Rozvíjet samostatnost a odpovědnost
 Zlepšit informovanost v oblasti pracovně právní
 Zlepšit finanční situaci a hospodaření s penězi
 Naučit se komunikovat s úřady
 Naučit se pečovat o domácnost
 Ukázat klientům možnost smysluplného naplnění volného času
 Rozvíjet osobnost klienta, 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.
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
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 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 2019
V roce 2019 jsme podpořili celkem 22 klientů.
Realizované aktivity během roku 2019
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
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.
V Domě na půl cesty jsme dělali například velký společný táborák, připravili jsme si společně
naprosto úžasné Vánoce.
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Změny v Domě na půl cesty v roce 2019
V roce 2019 pracoval v Domě na půl cesty stabilní kolektiv profesionálních pracovnic, které byly pro
klienty opravdovou oporou. Pro klienty jsme vybudovali také nové zázemí – odpočinkovou zónu
(altán) v zahradě.
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 od nás
„Když jsi na všechno sám“
Vše začalo již na základní škole, kdy jsem zkusil jít s kamarády za školu. Jednou mi to prošlo, tak jsem
šel po druhé, po třetí a pak se to už stalo mým koníčkem. Za školu jsem chodil častěji než do ní a
dělal průšvih za průšvihem. Za školou jsem vykouřil svoji první cigaretu, pil první alkohol a bohužel
nezůstalo jen u toho, vyzkoušel jsem i drogy. Netrvalo dlouho a záškoláctví se provalilo.
Musel jsem začít chodit k psychiatrovi, kde mi diagnostikovali hyperaktivní poruchu, předepsali mi
léky na zklidnění. Také mě poslali do střediska výchovné péče.
Nejdříve jen
v určitý den, pak na dva měsíce na
pobyt, který
mě
měl
„vychovat“.
Po
návratu ze
střediska
jsme se
s matkou
hádali
stále více
a stále
častěji,

pokračoval

v záškoláctví
a drogy také nebyly výjimkou.

jsem

Matka
s otcem se rozvedli, otec se odstěhoval a našel si novou přítelkyni. Matka si
semnou nevěděla rady, tak jsem šel k otci. U otce to nebylo o moc lepší, proto jsem následné roky
střídal dětské domovy s výchovnými a diagnostickými ústavy. Po čase jsem se vrátil zpět k matce, ale
zanedlouho jsem se dostal zpět do výchovného ústavu.
Najednou mi bylo 18 let a já se neměl z výchovného ústavu kam vrátit. Nikdo o mně neměl zájem,
všichni mě měli dost. S rodiči a podporou od nich jsem počítat nemohl ani náhodou, proto jsem na
chvíli odešel ke svému dědovi, ale nechtěl jsem nikomu být na obtíž. Od své kurátorky jsem se
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dozvěděl o Domu na půl cesty v Karlových Varech, které jsou jen kousek od místa bydliště mého
dědy. V Domě na půl cesty se mi říkali, že nejlepší, co pro sebe mohu udělat je to, že si najdu co
nejdříve práci a udržel si jí co nejdéle, abych si našetřil na vlastní bydlení. Domluvil jsem se se svým
strýcem, který pracoval v kaolínce, že si to u nich zkusím. A kdybych se osvědčil, že zůstanu nastálo.
Nastoupil jsem hned. Práce mi šla od ruky a tak jsem tam zůstal. Z počátku mě strýc vyzvedával
autem a vozil mě, ale později jsem si musel zařídit dopravu sám. Pořídil jsem si tedy kolo a do práce
dojížděl na kole. Ze začátku to bylo těžké, protože jsem jezdil velmi brzo ráno, ještě za tmy a často
v mrazu, ale za chvíli jsem si zvykl. Když otec viděl, že pravidelně chodím do práce a starám se o
sebe, začali jsme mít lepší vztahy. Po čase mi nabídl, že mají s přítelkyní volnou garsonku, kterou
bych si mohl upravit a bydlet v ní. Po práci jsem tedy ještě jezdil pracovat do garsonky, kterou jsem si
vymaloval a upravil, abych v ní mohl žít. Nyní jsem se odstěhoval do vlastního bydlení a doufám, že
vše už bude jenom lepší.

„Příběh se šťastným koncem“
Vše začalo tím, že jsem přišla se svou 3letou dcerkou a přítelem o bydlení. Ze dne na den jsme se
museli vystěhovat, neboť majitel se rozhodl náš pronajatý byt prodat. Odstěhovala jsem se na
ubytovnu, ale prostředí bylo pro tak malé dítě zcela nevyhovující. Proto jsem šla bydlet k mé matce.
Přítel zůstal na ubytovně. U mamky v bytě jsem nemohla ale zůstat, protože jsem si vůbec
nerozuměla s jejím přítelem.
V minulosti jsem již byla klientkou azylového domu, i teď mi nezbylo nic jiného, než si podat žádost a
vrátit se na Farní charitu do Domu na půl cesty. Dcerku jsem zatím nechala v péči své matce, se
kterou mám velmi dobrý vztah a která se o dceru již dříve starala.
Tím však mé trápení neskončilo, měla jsem strach, že mě do DNPC nevezmou, protože jsem svůj
předchozí pobyt ukončila s dluhem a ani mé chování tehdy nebylo nejlepší. Měla jsem několik
napomenutí a celkově jsem nebyla vzorový klient. Teď už si uvědomuji, že
musím být jiná a
snažit se žít podle pravidel, abych mohla být co nejdříve
zase se svou
dcerkou a přítelem.
K mé velké radosti
vyhověno a byla jsem
jsem okamžitě nabitá
vše změnit. Měla jsem
čistý pokoj, možnost si
sprchu s teplou vodou a
s pomocí
pracovníků
práci a pak i bydlení. Hned
jobclubu
pomohla
mi, na jakých portálech

bylo mé žádosti
přijata.
Byla
energií a chutí
najednou
vyprat,
šanci,
že
DNPC najdu
od začátku pobytu mi při
pracovnice vypracovat životopis a ukázala
mám hledat nabídky pracovních pozic. A tak jsem rozesílala e-
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maily s životopisem a obvolávala firmy a hotely. Vždy když jsem potřebovala, byl k dispozici počítač i
mobilní telefon.
Po pár dnech hledání se mi podařilo najít práci v jednom velkém hotelu ve městě, pracovala jsem
jako pokojská. Smlouvu jsem dostala hned na HPP s 3měsíční zkušební dobou a celkem pěkným
platem. Dostala jsem slušivou uniformu a práce mě opravdu bavila. Už jsem si říkala, že osud není
tak zlý a že už bude vše jen a jen lepší. Ale nebylo!
Krátce po nástupu mi pracovní poměr ukončili, protože se vrátila kolegyně z dlouhodobé
nemocenské. Všechny mé plány se zhroutily jako domeček z karet. Těšila jsem se, jak se vše zlepší,
ale zase nic. Zase jsem byla bez práce, bez peněz a totálně nešťastná.
Znovu jsem za pomoci pracovnic DNPC rozjela kolotoč hledání práce, ale nedařilo se mi najít takovou
práci, která by se mi líbila a bavila mě. Obcházela jsem firmy a hotely, ale nikde mi místo nenabídli.
V DNPC jsem přesto fungovala s maximálním úsilím. Snažila jsem se vycházet s ostatními klienty i
pracovníky, být bezproblémová. Dělala jsem úklidy i za jiné klienty, zúčastňovala se ranních setkání i
pracovních terapií a co nejčastěji jsem navštěvovala svou malou dcerku u své matky. Situace se mi
však zdála stále více a více beznadějná. Byla jsem nešťastná a bez financí. Začala jsem být skeptická
a negativní. Přesto se mi pracovnice snažily pomoct a poradit.
Při jedné konzultaci se mě pracovnice zeptala, proč se nezkusím vrátit do bývalé práce, kterou jsem
vykonávala před delší dobou. Nejprve jsem o tom nechtěla ani mluvit, práce v továrně se mi totiž
vůbec nelíbila, přesto že tam se mnou byli spokojeni a byla jsem dokonce i „předačka“ pracovního
týmu. Ale pracovnice mi vysvětlila, že v mé situaci si prostě nemůžu vybírat, a že práce je pro mě
prostě priorita. Řekla mi také, že není vyloučené, že bych si dál mohla hledat lepší místo a pak v klidu
dát výpověď. Začala jsem tedy o této možnosti přemýšlet a šance, že bych měla jistý příjem, byla pro
mě velkou motivací. Hned druhý den jsem do továrny zatelefonovala a k mému údivu ke mně byla
paní personální velice milá a vstřícná. Řekla mi, že za 14dní bude výběrové řízení a že mě do něj tedy
zapíše a pak se mi ozve.
Svitla ve mně jiskřička naděje… i dál jsem se ale snažila najít novou práci, avšak marně. Opět jsem
neměla na zaplacení za služby v DNPC. Než tu být opět na dluh a zvyšovat ho nadále svým pobytem,
už pro mě bylo nepřijatelné a tak jsem se rozhodla na vlastní žádost ke konci měsíce svůj pobyt
v DNPC ukončit, s tím, že když seženu nějaké peníze, tak bych se zase vrátila. Na dávky od úřadu
práce jsem neměla nárok.
Den před ukončením mého pobytu v DNPC jsem se dozvěděla, že jsem zdědila pro mě neskutečně
vysokou finanční částku, která mi navždy změní život a jako bonus mě přijali zpět do firmy, kde jsem
se ucházela znovu o místo.
V DNPC jsem prožila několik týdnů a naučila jsem se, že se nesmím nikdy vzdát! Konečně budu ve
svém bytě s dcerkou a přítelem, budu chodit do práce a žít spokojený život.
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„Já to dám“
Už jako holka jsem musela bydlet s mamkou v azylovém domě – v Domě pro matky s dětmi v tísni.
Bylo mi 17 a mezi prckama jsem se necítila zrovna dobře. Jistě by mi bylo líp mezi vrstevníky, kde
bych si našla třeba i kamarády. Mamce se nedařilo dobře hospodařit s penězi, neměla jsem často ani
na meziměstskou cestu do školy, na pomůcky, snídani, svačinu a oběd málokdy. Přestože jsem
chodila na brigádu a přinesla domů někdy i pěkné peníze, často jsem měla hlad. Život „na nic“. Když
mi bylo 18, mohla jsem požádat o bydlení v Domě na půl cesty, na který jsem celé týdny a měsíce
koukala z okna, protože byl ve stejném areálu jako naše dosavadní azylové bydlení. Byla jsem
přijata, odstěhovala jsem se od matky a začala se o sebe starat sama. Chodila jsem do školy, chodila
jsem na brigádu. Peníze mi teď
zůstávaly, hospodařila jsem si s nimi sama. Neměla
jsem hlad, koupila jsem si dokonce i
něco nového na sebe. Školu jsem
zdárně dokončila, svoji velikou radost
jsem
sdílela
s pracovnicemi, které mě celou dobu
nejen
podporovaly, ale také uměly pěkně
zprudka pošťouchnout, když jsem
třeba chtěla jít za školu. A že jsem
k tomu měla sklony, při bydlení
s matkou jsem si zvykla často
nechodit. Říkám, že kdybych
nebydlela v DNPC, tak školu
nedodělám. Na brigádu jsem do
supermarketu
chodila
pravidelně a ráda, pracovala
jsem
dobře. Také to bylo oceněno, protože mi
po
ukončení školy nabídli práci na hlavní pracovní poměr,
což
jsem
s radostí přijala. Zde jsem se také seznámila s moc hodnou kolegyní,
která
mi
věřila, že se mi povede v životě už jen dobře a nabídla mi k pronajmutí volný byt.
Neváhala
jsem ani chvilku. To byla tak obrovská nepopsatelná radost. Byt byl za přijatelnou cenu, vybavený. Za
týden už jsem se stěhovala. Budu bydlet sama, trochu mi asi bude chybět ten cvrkot azylového domu
a další mladí kolem mě, ale teď budu mít zase „svoje“.

Tento projekt byl od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 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, Městu Cheb 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,
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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