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SLOVO ÚVODEM

 S notnou dávkou hrdosti na své kolegyně a kolegy mohu napsat, že jsme tím vším 

prošli se ctí, dokázali vše překonat, vzájemně se podpořit a udělat vše pro to, abychom                

při tom všem pomohli opětovně těm, kteří naši pomoc potřebovali. Za to vše chci všem mým 

kolegyním a kolegům i touto cestou poděkovat a vyslovit velké uznání. Díky moc, byli jste 

skvělí!

 První část roku byla znovu ovlivněna lockdownem, který byl vyhlášen v celé 

společnosti. V sociálních službách nám více než nařízená hygienická opatření komplikovalo 

život uzavření škol, které zatížilo všechny rodiče školáků, jež v naší organizaci pracují. 

Podobnou komplikací byly časté karantény v rodinách, které na řadu dní opakovaně vyřadily 

toho či onoho ze služby. Nákaza postupně prošla oběma našimi azylovými domy i Denním 

centrem, a navzdory očkování, které se nám podařilo zajistit pro naprostou většinu našich 

zaměstnanců hned z jara, se nákaza šířila i mezi námi. Zajistit za této situace chod všech 

služeb bylo opravdu náročné a ode všech to vyžadovalo značnou dávku osobního nasazení.

 Potěšující za této situace byla skutečnost, že se nám díky vzájemné 

ohleduplnosti, podstoupenému očkování a pravidelnému testování našich zaměstnanců 

podařilo zabránit hromadnému šíření nákazy v těch službách, kde by mohla způsobit fatální 

následky. Za celé období epidemie jsme tak v naší organizaci nemuseli řešit žádné úmrtí           

ani těžké a komplikované projevy nemoci našich klientů.

 Mnohé naše kulturní a společenské aktivity, které jsme byli zvyklí pořádat, jsme              

i v tomto roce museli kvůli covidu zrušit či významnou měrou omezit. To se projevilo                

i v konání naší tradiční Tříkrálové sbírky. V září jsme tak alespoň uspořádali V. ročník                 

Běhu pro Charitu, kterého se zúčastnilo o poznání více lidí než před rokem. Vydařený           

byl i náš adventní koncert, který jsme již nemuseli vysílat on line, jako tomu bylo před 

rokem.

Z hlediska hospodaření jsme navzdory všemu byli v roce 2021 úspěšní. Druhým rokem                

po sobě se nám tak díky našim aktivitám a darům podařilo vytvořit i menší finanční rezervu 

do dalších let.

   

Vážení přátelé,

rok 2021 byl druhým rokem, kdy jsme se museli potýkat s covidovou 

situací, mnohými omezeními i nákazou, ta si našla cestu do některých 

našich služeb i domovů. Opět to tedy byl rok pracovně složitý, lidsky 

náročný a celkově vyčerpávající.

Pokud se tedy ohlédnu za uplynulým rokem, mohu 

napsat, že mám z toho všeho, co jsme přestáli                 

a zvládli opětovně dobrý pocit.
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Charita Beroun je církevní organizace, která vznikla v roce 1993 jako dobrovolnická 

farní charita, samostatnou právnickou osobou se stala v roce 1996.  Zprvu organizo-

vala pomoc na dobrovolnické bázi - sběr šatstva,  základní materiální pomoc 

potřebným při povodních či ve válce stižené Jugoslávii. V dubnu 2004 se Farní charita 

Beroun začala profesionalizovat, a v lednu 2005 se zcela  osamostatnila. Prioritou se 

pro ni stala a stále zůstává péče o lidi bez domova, o nemocné a staré občany, a pomoc 

rodinám v sociálně nepříznivé situaci. Vzhledem k expanzivnímu růstu organizace      

a práce za hranicemi jedné farnosti na celém Berounsku a Hořovicku byl v roce 2019  

status farní charity změněn, stali jsme se Charitou Beroun.

Posláním Charity Beroun je více než čtvrt století snaha „pomoci potřebným tam,           

kde jejich síly selhávají!“

V současné době poskytuje CHB deset sociálních služeb registrovaných dle zákona            

č. 108/2006 Sb. ve třech oblastech péče o potřebné a mnoho následných a veřejně 

prospěšných projektů.  V oblasti „seniorské“ provozuje Charitní pečovatelskou službu 

především pro obyvatele malých obcí, kde je nedostatečná síť služeb, Sociálně 

aktivizační službu pro seniory, Domov sv. Anežky se zvláštním režimem a Denní 

stacionář pro seniory. Kromě toho se v rámci přidružených projektů věnuje podpoře 

osob, které pečují o někoho v domácnosti. Pro osoby bez přístřeší  provozuje Charita 

Beroun Terénní program, dále Nízkoprahové denní centrum v Berouně a v Hořovicích, 

Sociální rehabilitaci, Azylový dům pro muže a Azylový dům pro ženy. V oblasti péče               

o rodinu provozuje Azylový dům pro matky/otce/celé rodiny s dětmi a S. A. S.           

pro rodiny s dětmi. Služby Charita nabízí též  pracujícím rodičům – provozuje Dětskou 

skupinu Beránek pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky. 

Provozuje také Benefiční obchody dobré vůle, které nabízejí dále potřebným 

darované předměty a ošacení.

Cílem Charity Beroun je nabídnout nejen pomoc klientům a celým jejich rodinám,          

ale dát vždy i „něco“ navíc. 

K 31. 12. 2021 bylo v organizaci zaměstnáno 99 osob, z toho 79 osob na hlavní pracovní 

poměr, 12 osob na dohodu o provedení práce a 8 osob na dohodu o pracovní činnosti, 

celkem 67 přepočtených úvazků.
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Za pomoc a podporu děkujeme:

Auto Masarik s.r.o. * Black Dog Beroun * Iveco Loděnice * Jezdectvo Maškovi * 

Lochovice - Obora * Kostal Zdice

* Nemocnice Hořovice * Okresní státní zastupitelství a okresní soud Beroun

* Obchodní Akademie * Střední pedagogická škola a Jazyková škola s p. s. j. z. 

Beroun * MU Beroun * OU Hýskov * OU Hudlice * OU Chrustenice * MU Hořovice * 

OU Nižbor * OU Srbsko * OU Sv. Jan * OU Tetín * OU Vysoký Újezd * 

 OU Koněprusy - TKS * Pěvěcký sbor COMODO * RK Domov * Spektra Beroun * 

Studio Apokork * Králův Dvůr * VAK Beroun * Valeo Žebrák * Wiegel Žebrák

Za stálou pomoc a podporu děkujeme Arcibiskupství pražskému, Arcidiecézní charitě 

Praha, Římskokatolické farnosti Beroun. Nedílnou součástí pomoci charitě je práce 

mnoha desítek dobrovolníků. Ať už jednotlivců nebo skupin. Rádi bychom na tomto 

místě vyzdvihli pomoc Katolické mateřské školy Beroun při Tříkrálové sbírce                        

a poděkování za každoroční dobrovolnictví více než stovce skautů 4. střediska Junáka 

Radost a Naděje Beroun, kteří se zapojili při Tříkrálové a Národní potravinové sbírce. 

Dále děkujeme: panu Páleníčkovi, Nadaci Via, panu Mužíkovi, panu Sokolovi, panu 

Johanovi, panu Salvovi, panu Doležalovi, paní Růžičkové, obci Chyňava, obci Tmaň, 

obci Měňany, paní Krtkové, obci Vráž, panu Havlíčkovi, DS - CMS Consulting,                

paní Šimonové, Buzuluk, Autodoprava Chalupecký, Mediapack, L. Patkovi, J. Burdovi, 

panu Hradilovi, panu Helebrantovi, ADL, panu Tejklovi, panu Balcarovi, panu 

Kadlecovi, DriveTech, panu Kolmanovi, panu Mackovi.

Poděkovat chceme též za každý dar. Velice si vážíme stálých dárců, kteří s vytrvalostí 

darují byť i jen stokorunu pravidelně každý měsíc již desítky let! 
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1.1    PODPORA RODIN A SOCIÁLNÍ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

1.1.1   AZYLOVÝ DŮM SV. JOSEFA PRO RODINY S DĚTMI V TÍSNI

Azylový dům sv. Josefa poskytl v roce 2021 střechu nad hlavou celkem 86 klientům –  
matkám, otcům a jejich dětem. Celkově jsme ubytovali 12 mužů, 27 žen a 47 dětí.

Rok 2021 byl ještě poznamenaný pandemií Covid 19, ale navzdory tomu, jsme byli 
schopni pokračovat v naší práci. I přes všemožná úskalí, spojená především                   
s nedostatkem personálu v době střídajících se nemocí, jsme  sice s vypětím všech 
našich sil, ale přesto, dokázali udržet standard poskytované služby. Díky školením                  
a stážím, které jsme v tomto roce absolvovali, jsme získali spoustu nových užitečných 
rad a poznatků. Mnoho cenných rad jsme také rozdali a to především díky uspořádání 
přednášek pro naše uživatele na téma prevence předlužení a dluhů, přednášek 
vedoucích ke zvyšování rodičovských kompetencí. Za poslední dva roky se naše práce 
ubírá novým směrem a i pomoc našim uživatelům dostala další rozměr. Nadále řešíme 
nepříznivé situace našich uživatelů a snažíme se jim nabídnout dostatečnou podporu 
pro zvládání všemožných životních výzev. Někdy se to daří, někdy méně. Ale kde                
je vůle, je cesta. 

Máme za sebou dozajista náročný rok. Proto nás moc potěšilo, že jsme zvládli nadále 
pečovat i o naši hezkou zahrádku. Největší radost nám udělalo dokončení venkovní 
pergoly. Největší dík patří našemu panu údržbáři, který pergolu postavil vlastníma 
rukama a nám tak zbývá jen koupit nové truhlíky a zútulnit jí květinami. Máme útočiště 
před sluncem, deštěm i sněhem. Místo, kde si maminky se svými dětmi mohou hrát               
za každého počasí.

Díky všem sponzorům se nám podařilo dovybavit dětský koutek, kam se děti našich 
uživatelů rády vracejí. Mají zde mnoho podnětných hraček, každé dítko si zde najde, 
co ho baví. Maminky a tatínkové tak mohou lépe komunikovat se sociální pracovnicí         
a řešit svoji situaci. Radost máme i z toho, že jsme mohli do týmu přivítat i aktivizační 
pracovnici, která se často dětem věnuje a tvoří nejen s nimi, ale i jejich rodiči různé 
zajímavé věci – od výroby tematických obrázků a výrobků po vaření, pečení a hry             
na zahradě i v lese. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY1.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

Stav a pohyb vlastního jmŇní a fondΦ v roce 2021

I. VLASTNÍ JMĚNÍ

 v tis. Kč

PoĎáteĎní stav kÀ1.1.2021 10 060

KoneĎnİ  stav kÀ31.12.2021 10 191

II. FONDY

 v tis. Kč

PoĎáteĎní stav kÀ1.1.2021 2 095

KoneĎnİ  stav kÀ31.12.2021 3 008

Ĩ ǾŎQŎŖŌW ŅŎŌŇŘ ŒÑ Q ǾŎŃÑ ČĆČĈ ŌMQ��ÒÕŘ Ŏ EĈĊ PÒŒB ĦãB

Rozvaha kÀ31.12.2021
(vybrané údaje)

AKTIVA v tis.Kč

Stavby 1) 14 393

Hmotné movité věci a jejich soubory 3 072

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0

Dlouhodobý hmotný majetek 17 465

Oprávky ke stavbám -4 374

Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí -2 441

A. Dlouhodobý majetek celkem 10 650

Pohledávky celkem 2) 761

Pokladna 191

Bankovní účty 5 577

Krátkodobý finanční majetek 5 768

Náklady příštích období 3) 67

Příjmy příštích období 4) 380

Jiná aktiva celkem 447

B. Krátkodobý majetek celkem 6 976

AKTIVA CELKEM 17 626

PASIVA v tis.Kč

Vlastní jmění 10 191

Fondy 3 008

Jmění celkem 13 199

Účet hospodářského výsledku 142

Výsledek hospodaření celkem 142

A. Vlastní zdroje celkem 13 341

Dlouhodobé závazky 48

Krátkodobé závazky 5) 3 982

Dohadné účty pasivní 6) 54

Krátkodobé závazky celkem 4 036

Výdaje příštích období 201

Výnosy příštích období 0

Jiná pasiva 201

B. Cizí zdroje celkem 4 285

PASIVA CELKEM 17 626
1) zejména rekonstrukce Azylového domu Lochovice a Domu Charity

2) pohledávky vůči odběratelům, zaměstnancům, poskytnuté zálohy dodavatelům, nároky na dotace

3) náklady r.2022 zaplacené předem (nájem, pojištění, ap.)

4) příjmy od klientů za 11-12/2021 hrazené zpětně

5) zejména dodavatelské závazky a závazky z mezd, přijaté zálohy

6) nevyfakturované dodávky energií

Roční účetní závěrka za rok 2021 je uložena v sídle organizace.
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Společné akce a akce pro veřejnost jsme ani v  letošním roce uskutečnit nemohli. 
Nepekly se bábovky na počest sv. Josefa, neproběhla mše svatá ani adventní koncert            
v kostele sv. Ondřeje. Jsme o to více vděčni za možnost společného vánočního 
posezení a s pokorou děkujeme všem, kdo pomohli rozsvítit nejen svíčky na vánočním 
stromku, ale především dětské oči při rozbalování dárečků. 

Daří se nám i díky nelhostejnosti lidí z okolí – reagují na naše výzvy a přispívají nám 
nejen materiálně, ale také finančními dary, které jsou obratem využity právě                 
pro potřeby azylového domu. Ne všechny darované věci opravdu využijeme u nás,          
ale jsme rádi, že i nadále díky dobré vůli můžeme „přebytky“ poskytnout jiným 
zařízením a využít tak veškeré darované věci cíleně a především účelně. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výhled do budoucna:

Budeme mít snahu zachovat standard poskytování naší sociální služby.

Nadále počítáme s rekonstrukcí pokojů pro uživatele.

Rádi se budeme vzdělávat, aby naše pomoc byla pořád, co nejkvalitnější.

Chceme, aby i péče o zaměstnance byla prioritou.

SOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
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SOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

PŰehled dotací a darΦ v roce 2021 (v tis. Kč)

StŰedoĎeskİ  kraj  - PeĎovatelská sluÐba 5 213

StŰedoĎeskİ  kraj  - Denní stacionáŰ pro seniory 4 021

StŰedoĎeskİ  kraj  - Domov se zvlážtním reÐimem 2 309

StŰedoĎeskİ  kraj  - Noclehárna 282

StŰedoĎeskİ  kraj  - SociálnŇ aktivizaĎní sluÐby pro seniory 738

StŰedoĎeskİ  kraj - Terénní programy 2 666

StŰedoĎeskİ  kraj  - Nízkoprahová denní centra 4 966

StŰedoĎeskİ  kraj - Humanitární fond 500

MŇsto Beroun — Denní stacionáŰ pro seniory 130

MŇsto Beroun — Domov se zvlážtním reÐimem 40

MŇsto Beroun - Azylovİ  dΦm sv. Jakuba 200

MŇsto Beroun - Noclehárna 100

MŇsto Beroun - SociálnŇ aktivizaĎní sluÐby pro rodiny s dŇtmi 50

MŇsto Beroun - Terenní programy 60

MŇsto Beroun - PeĎovatelská sluÐba 95

MŇsto Beroun - Nízkoprahové denní centrum 30

MŇsto Beroun - Adventní koncert 15

MŇsto Beroun - Charitativní bŇh 20

MŇsto KrálΦv DvΦr - PeĎovatelská sluÐba + SAS pro seniory 198

MŇsto HoŰovice - Azylovİ  dΦm sv. Josefa 40

MŇsto HoŰovice - Terénní programy 10

MŇsto HoŰovice - SAS pro rodiny s dŇtmi 25

MŇsto HoŰovice - Nízkoprahové denní centrum 50

MŇsto Zdice - PeĎovatelská sluÐba 12

Obec Chrustenice - PeĎovatelská sluÐba 48

Obec Tetín - PeĎovatelská sluÐba 10

MŇstys Karlžtejn - PeĎovatelská sluÐba 6

Obec Hİ skov - PeĎovatelská sluÐba 10

Obec KonŇprusy - PeĎovatelská sluÐba 6

MPSV - Program zvİ žení rodiĎovskİ ch kompetencí 171

MPSV - Covid program C,E 3 162

ÙŰad práce ą R 4

Dotace OPZ - ‰Podpora vybranİ ch druhΦ sluÐeb" Sociální rehabilitace 1 761

Dotace OPZ - ‰Podpora vybranİ ch druhΦ sluÐeb" SAS pro rodiny s dŇtmi 1 366

Dotace OPZ - ‰Podpora vybranİ ch druhΦ sluÐeb" Azylové domy 5 556

Dotace OPZ - ‰DŇtská skupina Beroun" 1 429

Dotace OPZ - ‰Právní poradna FCH Beroun" 334

PROVOZNÎ DOTACE CELKEM 35 633

PŰijaté dary nad 20 tis. KĎ v tis. Kč

VeŰejná sbírka 749

Nadace J&T 100

Hradil cz s.r.o. 100

ADCH Praha - TŰíkrálová sbírka 84

Nadace ą EZ 61

Nadace VÞJIMEą NÎ 56

Nadace Tipsport 50

HavlíĎek Václav 50

Vİ bor dobré vΦle - Nadace Olgy Havlové 45

NadaĎní fond GZ Media 40

Helebrant Milan 40

VAK Beroun 30

Cikánek JiŰí 20

MUDr. Monika RΦÐiĎková 20

Dotace a příspěvky s účastí státního rozpočtu, z rozpočtu krajských a 

obecních úřadů, z prostředků Evropských sociálních fondů
v tis. KĎ



1.1.2   SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI

V rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi proběhlo v roce 2021 celkem 
630 intervencí. Celkem jsme podpořili 40 rodin, nejen v Berouně a Hořovicích,            
ale také v dalších patnácti přilehlých obcích. Služba je poskytovaná rodinám s dětmi, 
jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, 
kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. S rodinami i nadále pracujeme             
v jejich přirozeném prostředí, naše uživatele také doprovázíme na úřady a další 
instituce. Naším cílem je, aby děti vyrůstaly ve vhodném prostředí. Rodičům 
pomáháme se zlepšením obtížných životních situací - např. podporujeme je při 
komunikaci v rámci rodiny, změně bydlení, hledání zaměstnání, zlepšení prospěchu 
dětí, organizaci domácnosti, hledáme řešení při finančních problémech apod. 

Rok 2021 byl náročný pro všechny. Dopad Covid – 19 byl obrovský. Rodiče často 
přicházeli o práci nebo zůstávali doma na ošetřovném či na neschopence. Tyto situace 
se odrazily na jejich finanční situaci. I pro děti bylo toto období náročné. Distanční 
výuka způsobila řadu psychických problémů. Bylo tedy potřeba komplexní podpory           
a pomoci. Koncem roku přišlo radikální zdražení cen za služby a energie. Na to jsme 
reagovali zvýšením potravinové a materiální pomoci.

Důležitá je pro nás i nadále spolupráce s pracovníky OSPOD z Berouna a z Hořovic. 
Taktéž si vážíme spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi na území 
Berounska a Hořovicka.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Výhled do budoucna

Chceme i nadále udržet nynější chod služby.

Rádi bychom navázali spolupráci s obecními úřady v menších obcích.

Chceme začít dělat preventivní programy na základních a středních školách.

30
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Vİ kaz zisku a ztráty za rok 2021
(vybrané údaje)

VÞNOSY HLAVNÍ      VEDLEJŠÍ  

vÀtis. KĎ ČINNOST HOSPODËůSKË 

ČINNOST

CELKEM

TrÐby za vlastní vİ kony a zboÐí celkem 6 594 874 7 468

Provozní dotace celkem 34 204 1 429 35 633

Přijaté příspěvky 182 0 182

Tržby z prodeje majetku 0 0 0

Ostatní výnosy celkem 981 35 1 016

VÝNOSY CELKEM 41 961 2 338 44 299

NËKLADY HLAVNÍ      VEDLEJŠÍ  
vÀtis. KĎ ČINNOST HOSPODËůSKË 

ČINNOST

CELKEM

SpotŰebované nákupy a nakupované sluÐby 8 698 584 9 282

Osobní náklady celkem 32 760 1 444 34 204

Daně a  poplatky 25 2 27

Ostatní náklady 207 10 217

Odpisy, prodaný majetek, tvroba a použití rezerv a opravných položek 426 0 426

Poskytnuté příspěvky 1 0 1

Daň z příjmů 0 0 0

NÁKLADY CELKEM 42 117 2 040 44 157

Výsledek hospodaření -156 298 142
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1.2.1    AZYLOVÝ DŮM SV. JOSEFA PRO ŽENY

V prostorách bývalé fary a stávajícího Azylového domu pro rodiny s dětmi v tísni byl 
dne 1. ledna 2016 otevřen Azylový dům pro ženy v tísni, provozovaný Farní charitou 
Beroun. Kapacita azylového domu pro ženy je 5 lůžek. Posláním azylového domu            
je poskytnout uživatelkám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené           
se ztrátou bydlení, psychosociální pomoc a ubytování na nezbytně dlouhou dobu. 

Azylový dům sv. Josefa pro ženy poskytl v roce 2021 střechu nad hlavou celkem           
16 klientkám.

Dva pokoje a v nich celkem 5 postelí, nepostradatelné zázemí pro ženy, které díky 
těmto zdánlivě obyčejným – běžným věcem mohly trávit svůj čas v teple a bezpečí, 
nemusely spát na ulici. 

I azylový dům pro ženy poznamenala pandemie. Hůře se hledala práce a následné 
bydlení, ale i tak se nám podařilo společnými silami tyto bariéry postupně překonávat. 
O to víc nás potěšila možnost společně usednout ke štědrovečerní večeři a potěšit 
všechny ženy malým dárečkem. Aktivizační pracovnice se věnuje nejen rodinám,            
ale i ubytovaným ženám. Společně tráví čas u křížovek, ručních prací anebo jen u kávy 
povídáním o životě, což ubytované ženy s těžkými životními příběhy často potřebují 
víc, než jakoukoliv jinou pomoc.

SOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

29

SOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJESOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, 

zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k 

věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat statutární orgán Účetní jednotky mimo jiné o plánovaném 

rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, 

včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Zpráva o ověření hospodaření s dotacemi a jejich zaúčtování v účetnictví Charity Beroun 

za rok 2021 ve smyslu mezinárodního auditorského standardu ISAE 3000

V účetnictví Charity Beroun je zobrazeno reálně, úplně a věrně hospodaření s prostředky, 

které obdržela Charita Beroun jako provozní dotaci z veřejných prostředků ČR, resp. z 

prostředků fondů Evropské Unie.

Celkový objem provozních dotací Charity Beroun činí 35.633.129,13 Kč

(slovy: třicetpětmilionůšestsettřitisícejednostodvacetdevět Kč 13 hal.)

Z toho činí:

- MPSV na vypsané programy: 25.291.661,13 Kč

(slovy: dvacetpětmilionůdvěstědevadesátjednatisícšestsetšedesátjedna Kč 13 hal.)

- Středočeský kraj ve výši: 9.182.658 Kč

(slovy: devětmilionůjenostoosmedesátdvatisícešestsetpadesátosm Kč)

- Obce a další instituce ve výši: 1.158.810 Kč

(slovy: jedenmilionjednostopadestáosmtisícosmsetdeset Kč)

Dotace jsou poskytovány na základě řádně uzavřených smluv s donátory, kteří v souladu se 

smlouvami pravidelně kontrolují čerpání provozních dotací i jejich účelné využití. 

Veškeré operace s prostředky z dotací jsou řádně evidovány v účetnictví Charity Beroun na 

analytických účtech podle jednotlivých donátorů i podle konkrétních projektů v jednotlivých 

střediscích a podle jednotlivých zakázek, které byly těmito prostředky hrazeny.

Statutární auditor: Ing. Zuzana Melcrová

Sídlem: Thámova 2017/25, Plzeň, PSČ 301 00

Evidenční číslo auditora: 1938

Datum zprávy auditora: 29. června 2022
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1.2.2   DŮM SV. JAKUBA

Dům sv. Jakuba funguje pro muže bez přístřeší od roku 2002. Toto zařízení bylo 

původně zřízeno městem Beroun jako reakce na stále rostoucí potřebu postarat se                

o lidi bez domova. Charita Beroun převzala projekt od Arcidiecézní charity Praha                

a od roku 2005 jej zajišťuje samostatně. Od roku 2007, po registraci dle zákona             

č. 108/2006 Sb., poskytuje Charita Beroun pod jednou střechou dvě samostatné 

sociální služby: azylový dům a noclehárnu. Služby jsou přednostně určené obyvatelům 

Berouna a jsou městem podporovány.

1.2.2.1   AZYLOVÝ DŮM SV. JAKUBA PRO MUŽE

Posláním Azylového domu sv. Jakuba je poskytování pobytové sociální služby, která 

pomáhá mužům starším 18 let v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Služba je poskytována na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. 

Kapacita AD je 11 lůžek ve 2-3 lůžkových pokojích.

Cílem služby je uživatel zapojený do běžné společnosti, který má dovednost zajistit si 

bydlení, má příjem, je zorientován ve své situaci a zná možná řešení, pečuje o svůj 

zdravotní stav.

Poskytujeme:

- základní sociální poradenství

- podmínky pro samostatnou přípravu stravy

- ubytování na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok

- podmínky pro osobní hygienu včetně praní osobního prádla za poplatek

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

  a při obstarávání osobních záležitostí.

Podmínky využívání služeb upravuje Řád a Smlouva Azylového domu sv. Jakuba. 

Služba je zajišťována nepřetržitě. Příjem uživatelů probíhá na základě osobní 

schůzky zájemce se sociální pracovnicí po schválení Žádosti o poskytování služby 

Azylového domu sv. Jakuba. Služby AD využilo v roce 2021 celkem 26 uživatelů. 
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Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje 

významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu 

auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není 

zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v 

účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud 

lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická 

rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat 

během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismu. Dále je naší 

povinností: 

- identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti závěrky způsobené 

podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika

a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit 

výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 

podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené 

chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslné 

opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Účetní jednotky relevantním pro audit v 

takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 

okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 

systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 

a informace, které v této souvislosti statutární orgán Účetní jednotky uvedl v příloze účetní 

závěrky.

- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky 

statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje 

významná (materiální) nejistota z událostí nebo podmínek, které mohou významně 

zpochybnit schopnost Účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že 

taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě 

na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace 

nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Účetní 

jednotky nepřetržitě trvat vycházející z důkazních informací, které jsme získali do data naší 

zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Účetní jednotka 

ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

SOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJESOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJESOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
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1.2.2.2   NOCLEHÁRNA SV. JAKUBA

Posláním Noclehárny sv. Jakuba je poskytování jednorázového noclehu mužům nad      

18 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Kapacita služby je            

10 lůžek. Službu v roce 2021 využilo 58 mužů a 6 žen v tíživé životní situaci.

Poskytujeme: přenocování, podmínky pro osobní hygienu, případně prostředky           

pro osobní hygienu, základní sociální poradenství.

Služba je provozována od 18.00 do 9.00 hodin následujícího dne. Příjem uživatelů 

probíhá od 18.00 do 20.00 hod.

Úspěchy, aneb co nás potěšilo: 

V roce 2021 jsme nově otevřeli službu i ženám. Potěšila nás podpora veřejnosti                   

ve formě nákupů noclehárenek, kteří tak podpořili nejen potřebné osoby, ale i provoz 

noclehárny.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výhled do budoucna

K našim dlouhodobým cílům patří snaha o zlepšení dostupnosti noclehárny

i  pro hůře chodící osoby.

SOCIÁLNÍ SLUŽBYFINANČNÍ A EKONOMICKÉ ÚDAJE
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Můj výrok k účetní uzávěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však 

součástí povinností s auditem účetní závěrky seznámí se s ostatními informacemi a 

posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s 

účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění 

auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 

Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 

vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, 

zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti

a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda 

případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný

na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáží posoudit, uvádím, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení

v účetní závěrce, jsou ve všech významných materiálních ohledech v souladu s účetní 

závěrkou

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Ddále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Charitě Beroun,

k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné 

(materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených 

ostatních informacích žádné významné (materiální ) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost statutárního orgány Charity Beroun za účetní závěrku

Statutární orgán Charity Beroun odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a 

poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní 

systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala 

významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Účetní jednotky povinen posoudit, zda 

je Účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je relevantní, popsat v příloze 

účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání při sestavení účetní 

závěrky, s výjimkou případů, kdy Účetní jednotka plánuje zrušení Účetní jednotky nebo 

ukončení její činnosti, resp., kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
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5.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro uživatele účetní uzávěrky

Charita Beroun

Cajthamlova 169

Beroun 4 - Zavadilka

266 01 Beroun

IČO: 47514329

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky církevení právnické osoby Charita Beroun (dále 

jen Charita Beroun či „účetní jednotka”) sestavené na základě českých účetních předpisů, 

která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisků a ztráty za rok končící 31. 12. 2021 

a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 

a další vysvětlující informace. Údaje o Charitě Beroun jsou uvedeny v bodě I. přílohy této 

účetní závěrky. 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Charity Beroun 

k 31.12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2021 v 

souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České 

republiky pro audit, kterými jsou mezinárodními standardy pro audit (ISA) případně doplněné 

a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito 

předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní uzávěrky. 

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů ČR jsem 

na účetní jednotce nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených 

předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný 

a vhodný základ pro vyjádření mého výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 

ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace 

odpovídá statutární orgán Účetní jednotky.

1.2.3   SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Cílem služby je uživatel informovaný, zorientovaný a stabilizovaný ve své situaci. 

Služba je určena pro muže i ženy nad 18 let. Kapacita služby je 16 uživatelů.

Službu v průběhu roku 2021 využilo celkem 29 uživatelů. Všichni uživatelé služby 

získali podporu při osvojování dovedností nezbytných k samostatnému životu            

ve společnosti, včetně aktivního využívání volného času, hospodaření s příjmy nebo 

jednání s úřady.

Poskytujeme:

-   podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

    a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

-   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

-   podporu při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

    a při obstarávání osobních záležitostí

-   základní sociální poradenství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Výhled do budoucna

Cílem služby je stabilizovat pracovní tým a vykonávané činnosti zpracovat

do metodik.
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4.1  CENA CHARITY ČR

Dne 19. 10. 2021 proběhla mše svatá za Charitu v katedrále sv. Víta, Václava                     
a Vojtěcha v Praze. Mši svatou s připomínkou sv. Vincence z Pauly, zakladatele                 
a patrona charitního díla, sloužil Mons. Pavel Posád, pomocný biskup 
českobudějovický a prezident Charity ČR. 

Z rukou ředitele Charity Lukáše Curyla při té příležitosti převzali Cenu Charity vybraní 
pracovníci, které nominovaly diecézní charity po celé republice v letech 2020 a 2021. 
V roce 2020 nebylo možné kvůli epidemiologické situaci předání cen uspořádat. 

Z Charity Beroun převzala dodatečně ocenění naše kolegyně Marta Altmanová              
za obětavou, více jako patnáctiletou práci v terénní péči o seniory a nemocné                   
na Berounsku. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBYOCENĚNÍ CHARITY
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1.2.4   DENNÍ CENTRUM PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Projekt byl zahájen v září 2006 a dodnes poskytuje služby pro plnoleté muže a ženy 

nacházející se v obtížné životní situaci související se ztrátou bydlení či hmotnou 

nouzí. V roce 2019 jsme nově otevřeli další prostory pro poskytování služby                     

v Hořovicích a došlo tak k navýšení okamžité kapacity služby na 35 osob. Celkem denní 

centrum v roce 2021 poskytlo svoje služby 139 uživatelům 111 mužům a 28 ženám. 

Poskytujeme tyto základní činnosti: základní sociální poradenství, poskytnutí stravy 

nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.

Nabízíme fakultativní činnosti: 

-  úschova osobních dokumentů a finančních prostředků

- pomoc s odvozem osobních věcí při stěhování, poskytnutí ošacení dle vlast. výběru

- toaletní potřeby

- uvaření kávy

Fakultativní služby se řídí platným ceníkem.

Denní centrum v Berouně je otevřeno 

PO – SO od  8.00  do 15.00 hod.  

Vždy první středu v měsíci je zavřeno, 

probíhá sanitární den. 

Denní centrum v Hořovicích je otevřeno

PO – 8.00  do 13.30 hod.,

PÁ, ST, od 8.00 do 15.00 hod. 

Úspěchy, aneb co nás potěšilo: 

Těší nás, že službu využívá méně uživatelů než v minulých letech. To je úlevou nejen 

pro zaměstnance, ale i pro město Beroun. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výhled do budoucna:

Rádi bychom upravili okolí denního centra v Berouně. Na nezbytné úpravy                 

se budeme snažit získat peníze formou sbírky a darů. 
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3.4   ADVENTNÍ KONCERT

Bárka zakotvila v Berouně! Na 2. Adventní neděli 5. 12. 2021 v 15 hodin zakotvila v 
kostele sv. Jakuba v Berouně "BÁRKA". Překrásný hudební zážitek "nadělili" 
návštěvníkům skuteční profesionálové - Ivana Pokorná (harfenistka Národního divadla) 
a Pavel Barnáš (člen SOČR). Všichni mohli v duchu plout na vlnách svých přáních. 
Koncert se realizoval za finanční podpory města Beroun. A na závěr nechyběl "standing 
ovation". 
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 1.2.5   TERÉNNÍ PROGRAM PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

Terénní program pro osoby bez přístřeší působí na Berounsku a Hořovicku již několik 

let. Své služby poskytuje krom osob bez přístřeší také osobám v krizi, osobám žijícím   

v sociálně vyloučených komunitách a osobám, které vedou rizikový způsob života 

nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.  Posláním služby je vyhledávání osob bez 

domova nebo osob bezdomovectvím ohrožených a poskytování služeb těmto osobám  

v jejich přirozeném prostředí. Součástí poslání je rovněž minimalizace rizik spojených 

se způsobem života uživatelů služby jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Službu 

zajišťuje vedoucí a zároveň sociální pracovník služby a dva terénní asistenti,           

kteří službu během roku 2021 poskytli 90 uživatelům. 

Poskytujeme: 

- základní sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- pomoc při uplatňování práv

- podpora při sociálním začlenění

- upevnění kontaktu s rodinou (motivace ke změně života uživatele, 

  podpora při dlouhodobějších cílech – motivace k udržení práce, bydlení, léčby)

- sociálně terapeutické činnosti

- poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života

  a snižování těchto rizik

Fakultativní činnosti: 

Výdej potravinové a materiální pomoci (potraviny, spacáky, deky).

Všechny činnosti jsou poskytovány zdarma.

Úspěchy, aneb co nás potěšilo: 

Velice nám pomohla možnost nově využít služeb psychiatrické sestry pro uživatele 

naší služby. S její pomocí se nám podařilo umístit několik uživatelů do psychiatrické 

léčebny a zajistit jim tak potřebnou léčbu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výhledy do budoucna

Rádi bychom měli pro uživatele služby zajištěnou stálou nejen potravinovou,             

ale i materiální pomoc, kterou bychom mohli vydávat dle jejich potřeb.



SOCIÁLNÍ SLUŽBYBAVÍ NÁS POMÁHAT
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3.3   CHARITATIVNÍ BĚH BEROUNEM 

Ve čtvrtek 9. září 2021 jsme přichystali na Husově náměstí v Berouně 5. ročník Běhu              
pro Charitu. Od 14 hodin bylo odpoledne věnováno dětem - soutěže, skákací hrad, 
malování na obličej. Odpoledne nám se soutěžemi pomohly studentky                           
ze SPgŠ Beroun. Poté nás potěšily svým vystoupením malé mažoretky Berounské 
hvězdičky, které si čerstvě vzalo pod křídla Městské kulturní centrum Beroun. 

 

Start dětského běhu se konal v 16.30 hodin (1km). Nechyběla ani tradiční rozcvička          
se Super Kruháčem, kterou pro nás na rozehřátí připravili před hlavním během, který 
byl odstartován v 18 hodin. 

Firma DRUPOL zdarma zapůjčila nafukovací hrad a bránu, Johnny Servis stánek            
a mobilní WC. Obrovské poděkování patří městu Beroun za záštitu, kterou nad akcí 
převzalo, dále Rehabilitační nemocnici Beroun a GZ Media (Fond Gramofond)                           
za finanční dary.

1.3.1 TERÉNNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Středisko vznikalo postupně. Charitní pečovatelská služba začala pomáhat potřebným 
v červnu 2004. V roce 2007 zahajuje činnost odlehčovací služba, od roku 2008 funguje 
služba osobní asistence. Všechny služby jsou registrovány dle zákona č. 108/2006 Sb.

1.3.1.1 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Posláním Charitní pečovatelské služby je podporovat uživatele v zachování jejich 
způsobu života a poskytovat individuální péči o vlastní osobu a domácnost. Služba je 
poskytována lidem se sníženou soběstačností (zejména seniorům, chronicky 
nemocným, lidem se zdravotním postižením) a rodinám s dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytujeme: 
   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
   pomoc při osobní hygieně 
   pomoc při zajištění chodu domácnosti 
   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   (např. doprovody k lékaři, na úřady, do kostela, na procházky)
   poradenství v péči o seniory a základní sociální poradenství
   (zdarma) 
   fakultativní činnosti (za poplatek) 
   přeprava autem (dovoz např. k lékaři, na nákup)
 

Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Stejně jako vloni jsme nemuseli v době covidu omezovat služby a máme výbornou 
spolupráci s rodinami uživatelů.

Službu v roce 2021 využilo celkem 86 uživatelů.  
 

1.3 PÉČE O SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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3.2  POTRAVINOVÁ SBÍRKA

Sbírka potravin po roce proběhla na jaře i na podzim

I v letošním roce jsme sbírali potraviny pro sociálně slabé rodiny s dětmi ve „velké“ 
Bille v Obchodní ulici Beroun, kde jsme každoročně hosty. Týmu Billy velice děkujeme 
za vstřícnost a dlouholetou výbornou spolupráci. Letos bylo možné uspořádat sbírku 
dvakrát: na jaře i na podzim. Jarní sbírka potravin proběhla 24. 4. a pro Charitu 
přinesla 1240 kg. Podzimní sbírka proběhla v sobotu 20. 11. a nasbíralo se do 74 krabic 
1480 kg trvanlivých potravin a drogerie. Mezi naše klienty ze služeb, jako je např. 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Charity Beroun, ale i pro další potřebné 
rodiny, které nám doporučil sociální odbor MU Beroun, jsme tak během tohoto roku 
rozdělili více než 2,5 tuny pomoci.

A protože podobné akce se neobejdou bez nabídnutých rukou, velmi děkujeme všem 
našim dobrovolníkům – ať už skautům ze střediska Radost a Naděje Beroun                    
či dobrovolníkům, kteří se právě na sbírání pomoci pro rodiny, které se ne vlastní vinou 
dostaly do nesnází, přímo hlásí. Všem veliké díky, bez vás by to nešlo!
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1.3.2   DOMOV A STACIONÁŘ SV. ANEŽKY ČESKÉ PRO SENIORY

Ambulantní a pobytové služby navazují na charitní terénní služby. Služby denního 

stacionáře byly zahájeny v květnu 2007, v srpnu 2008 byl provoz rozšířen o pobytovou 

péči.

 

1.3.2.1   STACIONÁŘ SV. ANEŽKY ČESKÉ PRO SENIORY

Posláním Stacionáře sv. Anežky České je umožnit lidem seniorského věku z Berouna             

a okolí celodenní péči, pobyt mezi vrstevníky a aktivní trávení času. Snažíme              

se podporovat a pomoci seniorům v co největší možné míře zachovat jejich 

soběstačnost, psychické i fyzické schopnosti a předcházet jejich sociálnímu 

vyloučení, podporovat jejich rodiny a oddálit ústavní péči. Služba je určena pro 

seniory od 60 let věku, kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času a kteří 

z důvodu vysokého věku či zdravotního stavu potřebují dopomoc se sebeobsluhou. 

Služba je vhodná zejména pro seniory s poruchami paměti (způsobenými např. 

Alzheimerovou nemocí). 

Velký důraz klademe na úctu ke každému člověku a na potřeby konkrétního uživatele. 

Snažíme se napomáhat odstranění pocitu opuštěnosti, nedostatku sebevědomí, 

porozumění a vzájemné lásky. Uvědomujeme si, jaké hodnoty, přístup a bezpečné 

zázemí jsou pro nemocného i jeho rodinu důležité, a tomu také přizpůsobujeme 

nastavení služby. Naši pracovníci podporují nejen uživatele služby, ale i jeho rodinu, 

která je mnohdy vystavena dlouhodobé vyčerpávající péči o svého blízkého.

Poskytujeme: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

  a při obstarávání osobních záležitostí 

- sociálně-terapeutické činnosti   

- poradenství v péči o seniory a základní sociální poradenství (zdarma) 

- svoz a odvoz uživatelů zprostředkování služeb pedikérky a kadeřnice

SOCIÁLNÍ SLUŽBY



Nabízené služby jsou poskytovány dle individuálního zájmu klienta. Stacionář                

je otevřen ve všední dny od 7.00 do 19.00 hod. Kapacita stacionáře je 10 osob. 

Poplatky za služby upravuje ceník.

Úspěchy, aneb co nás potěšilo: 

Těší nás, že se u nás scházejí klienti jak s poruchami paměti tak i bez a vidíme, že se 

obě tyto skupiny mají každý den čím obohacovat a dokáží spolu plnohodnotně trávit 

čas.

Službu v roce 2021 využívalo 27 klientů. 

SOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBY
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Výhled do budoucna

Jelikož se nám v minulém roce nepodařilo rozšířit naše prostory o zimní 

zahradu, kde bychom se s klienty mohli věnovat společným činnostem                    

i v chladnějších dnech, přesouváme tento cíl na rok příští a věříme, že se již 

podaří dosáhnout.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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3.1   TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 BYLA!

Mudrci z Východu, tradičně označováni jako Tři králové, kteří navštívili Ježíše krátce 
po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary (zlato, kadidlo a myrhu) přicházeli           
v roce 2021 především on-line. Přesto covid charitní koledu nezastavil. I když jsme 
nemohli koledovat coby tři králové, vystavili jsme kasičky, kde se dalo. Ať už                 
na sběrných místech v obchodech či firmách, v našich benefičních obchůdcích a nebo              
i tradičně v kostelích,  i když bez průvodu či koncertu. Přesto se podařilo vykoledovat  
129 786 Kč a jednu šupinu pro štěstí k tomu. V on-line prostředí se vybralo 30 447 Kč. 
Výtěžek koledy byl využit v rámci Terénní pečovatelské služby Charity Beroun                   
o seniory a zdravotně postižené, kterým je poskytována péče v jejich domácnostech    
v odlehlých regionech. Aby charitní péče nebyla pro seniory tak nákladná, výnos 
Tříkrálové sbírky přispěl na dopravu pečovatelek k těmto klientům.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kdo zajistili sběrná místa a koledovali  

do našich kasiček: Marie Šebestová, Újezd u Cerhovic; Michal Šedivý, Sv. Jan p. Skalou; 

Martin Loduha, Tetín; Ivana Daňsová, Králův Dvůr; Svatava Biskupová, OU Srbsko; Irena 

Filousová, Žebrák - Točník; Kateřina Zusková - OU Nižbor; Miloslav Kratochvíl - OU 

Vysoký Újezd; Simona Boldi - MU Beroun; Alena Ratajová - MU Hořovice; Eliška 

Vonderková - OU Koněprusy; Apokork - Králův Dvůr; Auto Masarik  - Beroun; Kostal - 

Praha; Muramoto - Žebrák; Iveco - Loděnice, Okresní soud a státní zastupitelství 

Beroun; RK Domov - Beroun, UCB Technometal - Chrustenice; VAK Beroun, Valeo - 

Žebrák, Weigel - Žebrák; tým Pečovatelské služby Charity Beroun, tým DS Beránek               

a tým benefičních obchodů Dobré vůle CHB a další charitní kolegové. Moc děkujeme          

za Vaši přízeň a každou sebemenší pomoc a podporu.
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2.3   ŠICÍ DÍLNA

Po skončení projektu „Pomůžeme vám uspět“ začala od května 2012 samostatně 

fungovat Šicí dílna. Dílna se nachází v prvním patře Domu Charity v ul. Cajthamlova 

169 v Berouně - Zavadilce. Vybavení dílny je určeno pro šití výrobků z látek, opravy 

oděvů. Nabízí práci na snížené pracovní úvazky zdravotně nebo jinak znevýhodněným 

lidem. Tímto způsobem zaměstnaným osobám pomáhá udržet jejich pracovní návyky, 

rozvíjet osobnost a umožnit pracovní uplatnění.

V roce 2021 se dílna potýkala se ztrátou zaměstnanců. Tím došlo k omezení výroby. 

Přesto stále prodáváme výrobky přes místní firmy či živnostníky a zakoupit se dají              

v Městském informačním centru na Husově nám. 69, Beroun- Centrum, v Zahradě Lisý 

s.r.o., ul. Bohumila Hájka 221, 267 01 Králův Dvůr – Popovice a v Makrovegetu - Ing.          

Jiří Semerád, ul. Česká 50/9 Beroun - centrum. Dlouhodobě spolupracujeme s paní 

Kramaříkovou pro kterou šijeme její designové oblečení.

Úspěchy, a neb co nás potěšilo: 

I přes ztrátu zaměstnanců se nám podařilo udržet stávající zákazníky a to díky pomoci 

dobrovolníků. 
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DALŠÍ PROJEKTY

Výhled do budoucna

V příštím roce bychom rádi šicí dílnu začali provozovat jako chráněnou dílnu 

a tím  dali šanci u  nás pracovat více lidem.  

15
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1.3.2.2   DOMOV SV. ANEŽKY ČESKÉ

Posláním Domova sv. Anežky České je poskytovat pobytovou sociální službu seniorům, 

do jejichž rodin vstupují projevy demence, které významně ovlivňují jejich život               

a vylučují tak setrvání v přirozeném domácím prostředí. Společnými prožitky chceme 

vytvářet vlídný domov respektující důstojnost a individuální potřeby uživatelů            

a podporovat zachování vazeb s blízkými osobami.

Služba je určena pro seniory od 60 let věku žijící zejména na území Středočeského 

kraje a hlavního města Prahy, kteří mají z důvodu chronického duševního onemocnění 

(vlivem Alzheimerovy nemoci či některého typu demence) sníženou soběstačnost             

a jejichž sociální i zdravotní situace vyžaduje stálou pomoc a podporu.

Poskytujeme:   

- ubytování 

- další služby viz nabídka denního stacionáře

Nabízené služby jsou poskytovány dle individuálního zájmu každého klienta. Služba  

je poskytována pobytovou formou nepřetržitě.

Kapacita Domova je 11 lůžek. Poplatky za služby upravuje ceník. Službu v roce 2021 

využívalo 15 klientů. 

Úspěchy, aneb co nás potěšilo: 

V roce 2021 se nám podařilo absolvovat dvoudenní školení Využití hospicových 

přístupů v sociálních službách, čímž jsme opět o něco posunuli profesionalitu našich 

zaměstnanců směrem k vyšší kvalitně prováděné paliativní péče. 

Výhled do budoucna

V příštím roce bychom rádi nově nabyté znalosti z paliativní péče co 

nejvíce aplikovali do praxe. Tím bychom opět o něco pozvedli kvalitu 

našich služeb jak pro klienty, tak pro jejich blízké a rodinné příslušníky.
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2.2  OBCHODY

Přes různá omezení provozu v počátcích roku se nám podařilo postupně navázat                  
na úspěchy v „předcovidovém“ období.  Veškerý artikl, který zákazníkům nabízíme             
v Obchodech i Antikvariátu Dobré vůle, získáváme výhradně z darů. Všechny získané 
finanční prostředky jsou součástí veřejné sbírky Dobré vůle a jsou určené výhradně        
na sociální účely.

Poslání obchodů:
- 100 % zisku obchodu jde na sociální účel (služby Charity Beroun)
- umožňují vhodný nákup pro všechny
- práci v nich mohou vykonávat dobrovolníci 

Náš sortiment:
- oblečení i obuv pro muže, ženy a děti
- domácí potřeby a nábytek
- knihy pro všechny věkové kategorie

Dary z Obchodů Dobré vůle za rok 2021: 
1.030.814 Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBYDALŠÍ PROJEKTYDALŠÍ PROJEKTY
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SOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBYSOCIÁLNÍ SLUŽBY

1.3.2.3   SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO SENIORY

Posláním Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením       

je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly klientů,            

co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně 

oddálit dobu, kdy se stanou závislými na pomoci druhých, udržení a zlepšení kvality 

života našich cílových skupin, předcházení sociálnímu vyloučení ze společnosti          

a aktivní zapojení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním omezením z Berouna a okolí,          

kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.

Poskytujeme:     

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím    

- sociálně terapeutické činnosti    

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

  záležitostí

Službu v roce 2021 využívalo 19 klientů.

Jelikož o činnosti SAS pro seniory

zaznamenáváme stále větší zájem,

rádi bychom v příštím roce zažádali

o rozšíření úvazků pro tuto službu.

Jsme velmi rádi, že se nám po dvou

covidových letech podařilo opět vrátit

do normálu a v současné době můžeme

zase nabízet naše služby bez omezení. 

O všechny seniorské služby je v našem regionu stále velký zájem. Těší nás i pozitivní 

zpětná vazba, které se nám od našich klientů i jejich blízkých dostává.
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2.  DĚTSKÁ SKUPINA

DS Beránek, která je od 1. 2. 2017 registrována MPSV ve smyslu zákona č. 329/2021 

Sb., kterým se mění i zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sb. jako první 

dětská skupina v regionu, na přelomu roku 2021/2022 ukončila pátý rok provozu.              

Na podzim 2021 vstoupila v platnost novela zákona o dětských skupinách, která pro 

nás v následujících letech bude znamenat poměrně zásadní změny ať už v kvalifikaci 

pečujících osob, v provozním řádu, ale především ve financování, které    od poloviny 

následujícího roku bude plně v gesci MPSV.  

Od ledna 2021 vstoupila DS Beránek do třetího projektového období, které skončí         

30. 6. 2022. Od 1. 1. 2021 se nám díky změně pravidel OPZ podařilo také navýšit 

kapacitu Dětské skupiny Beránek 12 dětí denně a těšili jsme se, že tak uspokojíme 

široký převis zájemců z řad rodičů. Pátý rok provozu byl však bohužel kvůli stále 

hrozícím covidovým opatřením a také vyšší nemocnosti poznamenaný nakonec naopak 

slabší obsazeností. Důvodem bylo i to, že rodiče v obavě z nevyzpytatelných 

anticovidových opatření zůstávali s dětmi déle na rodičovské a nástup odložili.           

V listopadových a prosincových dnech jsme ještě museli provoz omezit z důvodu vyšší 

nemocnosti zaměstnanců. Závazek vyplývající se smlouvy s donátorem (esf - opz)            

se však naplnit podařilo. V roce 2021 Beránek navštěvovalo 58 dětí a za 5 let provozu 

již 141 svěřenců. Na rok 2022 již máme opět plný pořadníků zájemců a věříme, že se 

provoz vrátí do předcovidových kolejí i přes změny, které s sebou nese novela zákona. 

DALŠÍ PROJEKTY
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DALŠÍ PROJEKTY

2.1   PROJEKTY PRO VEŘEJNOST A RODINY S DĚTMI

2.1.1  Dotace na podporu rodiny: PROGRAM ZVÝŠENÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Podpora rodin s dětmi je nosnou činností Charity Beroun již od jejích začátků. Snažíme 

se podpořit rodinu komplexně a pomoci zlepšit kvalitu života dětem především                  

v rodinách, kde chybí stabilita i jistota kompetentního rodičovství. Náš komplexní 

"Program zvýšení rodičovských kompetencí a zkvalitnění rodinných vztahů" byl pro 

svou nový přístup atraktivní pro klienty a přínosný též pro řešitele projektu, kterým 

takto postavený projekt dával větší smysl a byl zároveň motivačním nástrojem pro 

klientské rodiny skutečně změnit nastalou situaci a Program dokončit. Součástí 

programu jsou především praktické workshopy, kterého se především účastní rodina 

společně – nácvik zdravého a levného vaření, nácvik přípravy do školy, nácvik                  

a podpora společného trávení volného času. Dále jsou důležitou součástí programu 

setkání s psychologem, výchovným poradcem a poradcem v oblasti finanční 

gramotnosti, včetně přednášek. Protože pro rodiče s malými dětmi je často nemožné 

navštěvovat jakékoli aktivity, bylo jednou z hlavních předností tohoto projektu 

krátkodobé hlídání dětí v době probíhajících programů. Přínos rodině byl i v tom,                 

že maminky měly alespoň minimální čas pro sebe a svůj seberozvoj (přednáška, 

individuální konzultace). Zúčastněné maminky nemají dlouhodobě jinou možnost 

hlídání dětí a bez této pomoci by aktivit nemohly využít. Při své práci jsme plně využili 

zkušeností práce v Azylových domech a SAS pro rodiny s dětmi a přínos pro nás byl               

i v možnosti komplexnější práce s rodinami. V oblasti práce s celými rodinami jsme               

v regionu jedineční a jako na takové se na nás stále obracejí s žádostmi o pomoc             

s rodinami z CS projektu i regionálních úřadů, projekt nabídl též klientům naší terénní 

SAS pro rodiny s dětmi nadstavbu k poskytované sociální službě.

Projekt Dětská skupina Charity Beroun pro veřejnost registrační číslo 

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017100, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů                  

ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění 

pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.  Aktuální 

informace, možnost přihlášení a potřebné formuláře, stejně jako Plán výchovy           

a péče s harmonogramem dne, ceník naleznete na webu Charita Beroun v záložce             

Dětská skupina.
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