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Úvodem
„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili...“
/Mt 25,40/
Kdo to je, ten nejmenší bratr? Člověk. Člověk na okraji. Člověk na okraji lidské
společnosti. Člověk starý a nemocný, člověk, kterému došly síly vzdorovat tvrdosti
života, ať zaviněné nebo nezaviněné, dnešní době, nelítostnému společenskému
systému, který se vytvořil v naší zemi.
A tady nastupuje úkol křesťanské charity – starat se o člověka, milovat tohoto
člověka na okraji. V lidech bez domova, ve starých a nemocných, v opuštěných
a bezmocných, v osamělých matkách a jejich dětech vidět bratry a sestry a být jim
především člověkem. To je i hlavní smysl a cíl naší berounské charity.
V roce 2012 jsme se ve svém poslání zase posunuli o kus dál. Díky našemu
zřizovateli, Arcibiskupství pražskému, které pro nás koupilo hlavní dům charity,
jsme získali zajištěné zázemí pro seniory, denní a týdenní stacionář, pro ústředí
i charitu jako celek. Zároveň náš berounský farář, P. Petr Bouška nám nabídl pro
naše účely farní budovu v Počaplech, v níž chceme vybudovat návazný projekt
sociální pobytové rehabilitace pro muže bez přístřeší a v tísni.
Děkujeme Arcibiskupství pražskému i Římskokatolické farnosti Beroun
včetně farníků v Počaplech za tuto nevšední ochotu a vstřícnost. Děkuji všem
zaměstnancům charity, kteří v uživatelích našich služeb vidí především člověka,
bratra a sestru. Děkuji všem, kteří charitě jakýmkoli způsobem přispěli, všem
sponzorům i dobrovolníkům, kteří se na práci charity podílejí.

S. M. JUDr. Jana Civínová
ředitelka FCH Beroun
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Obraz organizace v roce 2012
Farní charita Beroun realizuje svoji činnost samostatně od ledna 2005. Je nejvýznamnějším
poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku. V roce 2012 nabízela 12 sociálních
služeb registrovaných dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., provozovala Počítačové
a vzdělávací centrum, Benefiční obchod BEO, a nabízela volnočasové aktivity pro děti a mládež.
V průběhu roku 2012 byla navýšena kapacita 3 sociálních služeb: kapacita Azylových domů na
41 lůžek (Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje, odboru soc. věcí, ze dne 1. 2. 2012), Týdenního
stacionáře sv. Anežky české na 9 lůžek (Rozhodnutí 2. 5. 2012) a kapacita Odlehčovací služby
na 7 lůžek (Rozhodnutí 31. 7. 2012). Koncem roku 2012 připravovala FCH Beroun rozšíření
služby sociální rehabilitace o pobytovou formu a vybudování Sociální firmy. V dubnu 2012
byl úspěšně ukončen projekt „Pomůžeme vám uspět“. V únoru 2012 byl poprvé ve spolupráci
s městem Beroun realizován projekt „Teplá židle.“
Farní charita Beroun svou činnost neustále rozvíjí, počítá s rozšiřováním kapacity všech
uvedených služeb, vybudováním sociální firmy a má v plánu žádat o udělení akreditace v oblasti
dobrovolnické služby. K 31.12.2012 bylo v organizaci zaměstnáno 56 osob na hlavní pracovní
poměr, 32 osob na dohodu o provedení práce a 7 osob na dohodu o provedení činnosti.
V oblasti pomoci osobám bez domova a ohroženým sociálním vyloučením provozuje:
•
•
•
•

Azylový dům sv. Jakuba a Noclehárnu (od roku 2005)
Denní centrum pro osoby bez přístřeší (od roku 2006)
Terénní programy pro dospělé (od roku 2008)
Projekt sociální rehabilitace (od roku 2011)

V oblasti péče o děti a rodinu rozvíjí:
•
•

Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích (od roku 2011)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Rodinné centrum Betlém (od roku
2007)

V oblasti služeb pro seniory a osoby se zdravotním handicapem poskytuje:
•
•
•
•
•
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Charitní pečovatelskou službu (od roku 2005)
Charitní odlehčovací službu (od roku 2007)
Službu osobní asistence (od roku 2009)
Stacionář sv. Anežky České pro seniory zahrnující službu Denního stacionáře
(od roku 2007) a Týdenního stacionáře (od roku 2008)
Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdr. postižením (od roku 2010)
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Sociální služby

1. 1 Podpora rodin a sociální práce s dětmi a mládeží
1. 1. 1 Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni
Projekt výstavby azylového domu vznikl za podpory ROP NUTS II Střední Čechy. Konečné
náklady na rekonstrukci objektu včetně nezbytných víceprací činily 14,8 milionu korun, z toho
13,6 milionu korun pokryla finanční podpora z Regionálního operačního programu Střední
Čechy. Zbývající 1,2 milionu korun získala charita z jiných zdrojů, mimo jiné prostřednictvím
veřejné sbírky Pokojíčky. Dne 9. 12. 2010 byl azylový dům za účasti pražského arcibiskupa
Mons. Dominika Duky slavnostně otevřen a 1. 2. 2011 přivítal první klienty.
Posláním azylového domu je poskytnout uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení, psychosociální pomoc a ubytování maximálně na 10 měsíců.

Kapacita služby je 6 bytových jednotek pro rodiče s dětmi. V domě se také nachází krizový
pokoj, který je poskytován na sedm dní zdarma a od osmého dne je zpoplatněn běžnou sazbou.
Poskytované služby:
•
zajištění ubytování a podmínek pro osobní hygienu
•
pomoc při zajištění stravy, zajištění podmínek pro její samostatnou přípravu
•
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
•
základní sociální poradenství, psychologické poradenství, právní poradenství
•
výchovně vzdělávací programy (logopedie, speciálně pedagogická činnost) a další
aktivizační činnosti
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Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Azylový dům poskytl v roce 2012 ubytování 111 klientům (mužům, ženám, dětem). Největším
úspěchem je, když nás rodina opustí do svého nového domova, kde má také svou práci. Úzce
spolupracujeme s okolními obcemi, se ZŠ v Lochovicích, kam dochází děti našich klientů
do školy, dále spolupracujeme s odděleními sociálně právní ochrany dětí, ÚP, se zdravotními
zařízeními.
Potěšil nás zájem Redakce náboženského vysílání Českého rozhlasu pro pořad Dobrá vůle
vysílaný v březnu. Medailon byl postaven na příběhu maminky, která před lety sama se svými
dětmi hledala útočiště, které ji nakonec objekt lochovické fary poskytl, a následně přišla
s myšlenkou vybudování azylového domu, ve kterém dnes pracuje jako správce - paní Barbora
Königová.
Z pořádaných akcí se velkému zájmu těšil
Den otevřených dveří v únoru a také bychom
chtěli připomenout malování zdi, kterého se
zúčastnily děti okolních škol pod dozorem
učitelů a akce se těšila velkému mediálnímu
zájmu. Podařilo se postavit dětské hřiště, na
zahradě si klienti s dětmi zryli zahradu a do
záhonků vysadili zeleninu a květiny. Také
byla v prostorách azylového domu otevřena a
vysvěcena kaple Panny Marie Sedmibolestné.
Díky nadačnímu příspěvku od Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na
projekt Barevná nit – šance pro rodiče z
Azylového domu sv. Josefa jsme mohli vytvořit
tréninkovou pracovní příležitost pro dospělé
klienty. Z nadačního příspěvku byly čerpány
prostředky na nákup materiálu pro aktivizaci
klientů, nákup šicího stroje overlock, parního
vyvíječe se žehličkou a žehlicího prkna.
Výhled do budoucna:
•
udržet stávající chod azylového domu
•
chtěli bychom zajistit obnovu další části zřícené zdi
•
chtěli bychom znovu vymalovat společné prostory domu za asistence našich dětí
•
plánujeme vytvořit systém aktivizačních činností pro klienty, aby nástup do
zaměstnání nebyl tak náročný
Lochovice 42, 267 23 Lochovice
E-mail: adsvjosefa@charita-beroun.cz
Tel.: 313 030 460, 724 057 670
Vedoucí zařízení: Bc. Radka Redzinová
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1. 1. 2 Betlém, centrum pro děti a rodinu
Středisko služeb sídlí v objektu bývalé fary v Lochovicích, který Farní charita Beroun získala na
jaře roku 2005 na 25 let do výpůjčky. Středisko zahájilo činnost v červenci 2006 po dokončení
první etapy stavebních úprav přízemí. V roce 2007 zde byly zaregistrovány dvě samostatné
sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.: aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, které ke dni 31. 5. 2011 z finančních důvodů zaniklo.

1. 1. 2. 1 Rodinné centrum Betlém – aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum poskytuje rodičům s dětmi a celým rodinám z Lochovic a okolí služby, které mají
podobu bezplatné podpory a pomoci. Pomáhá uživatelům předcházet krizovým životním
situacím nebo je společně s nimi řešit a minimalizovat rizika ohrožení rodiny nebo vývoje dítěte.
Poskytujeme:
•
sociálně terapeutické činnosti
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•
sociální poradenství
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Centrum je otevřeno v pondělí a ve středu od 9.00 do 18.00 hod. 1x měsíčně, obvykle v sobotu,
probíhají jednorázové aktivity pro rodiny s dětmi. Služby jsou poskytovány bezplatně, hrazeny
jsou pouze zájmové kroužky.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Potěšil nás zájem klientů azylového domu, kteří se zapojili do akcí pořádaných RC Betlém Rytířské hry, noční bojovka s táborákem a dalších. Jsme rádi, že děti mají stále zájem o návštěvu
nabízených kroužků.
Službu v roce 2012 využilo 319 rodičů a 438 dětí. Centrum poskytlo za rok celkem 1306
intervencí. Kroužky navštívilo 72 dětí. Z aktivizačních programů se opět největšímu zájmu
těšila keramická dílna a kroužek loveckého střelectví pro děti.
Výhled do budoucna:
•
větší propagace – dostat se víc do povědomí veřejnosti
•
otevření logopedického kroužku od září 2013
•
rozšíření nabídky zájmových kroužků
Lochovice 42, 267 23 Lochovice, E-mail: klubbetlem@seznam.czz
Tel.: 313 030 460, 724 057 670, Vedoucí střediska: Bc. Radka Redzinová
dzinová
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1. 1. 3 Volnočasové aktivity pro děti
Farní charita Beroun v roce 2012 realizovala pro neorganizované romské děti a mládež a jejich
rodiče program, jehož cílem bylo uspořádání zájmových a výchovně vzdělávacích aktivit pro
děti v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby. Projekt byl realizován díky Dotačnímu programu
MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2012. Cíl projektu se podařilo naplnit.
Všechny aktivity byly zrealizovány úspěšně a děti o ně samy jevily zájem. Projekt nepřímo
pomohl rodičům a pedagogům dětí zapojených do projektu.
Zájmové kroužky probíhaly pravidelně jednou týdně:
12 účastníků Hudebního kroužku
zpívalo písně, které si samo zvolilo,
děti se učily hrát na orffovy hudební
nástroje a seznámily se s technikou
zpěvu do mikrofonu. Děti měly
spoustu možností ukázat své pěvecké
umění. V doprovodu svého vedoucího
Bc. Marcela Stanovského vystoupily
v rámci Dne Charity na FlerJarmarku
- Vítání podzimu v Geoparku
Barrandien berounského muzea, na 1.
Plese Farní charity Beroun či obohatily
program členské schůze berounského
Klubu zdravotně postižených.
Aktivita Kroužku výtvarných technik umožňovala 14 dětem nejen seznámit se a osvojit si různé
druhy výtvarných dovedností, ale rozvíjela jejich fantazii a pomáhala jim zlepšit grafomotoriku.
Při Kroužku počítačové gramotnosti lektoři ve své výuce 11 dětem rozšiřovali povědomí o
programech, které se běžně využívají ve školách, děti pak oceňovaly možnost využití připojení
k sociálním sítím. Na Youtube například umístily dvě videoprezentace svých aktivit.
Základem kroužku Angličtina hravě, kam docházelo 6 dětí, bylo přiblížení cizího jazyka hravou
formou a díky nejrůznějším pomůckám byly děti seznamovány s anglickými slovíčky.
Do programu Doučování se přihlásilo 17 dětí ze základních škol. Jednalo se o individuální práci
s jednotlivcem a pozornost byla věnována především látce, se kterou mělo dítě ve škole problém.
S dětmi jsme se snažili také řešit důvody, kvůli kterým látku nezvládají. Podařilo se navázat
aktivní spolupráci s berounskými školami, sami rodiče také projevili velký zájem.
V červenci a v srpnu se nám podařilo uspořádat vždy týden volnočasových aktivit pro děti ze
sociálně vyloučených rodin. 10 dětí se pravidelně scházelo v PC a výukové místnosti, kde kromě
základů práce s počítačem tvořily keramické výrobky, které po vypálení glazovaly, v prostoru
zahrady Domu charity hrály hry a věnovaly se pod dohledem lektorky pohybovým aktivitám.
Jedno odpoledne jsme s dětmi strávili v areálu Plaveckého bazénu Tipsport Laguna Beroun.
Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun, E-mail: sonak.fchberoun@seznam.cz,
Tel./fax: 724 023 832, 724 310 939, Vedoucí volnočasových aktivit: Mgr. Soňa Křikavová
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1. 2 Pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením
1. 2. 1 Azylový dům sv. Jakuba
Azylový dům sv. Jakuba pro muže bez přístřeší funguje od roku 2002. Toto zařízení bylo
původně zřízeno městem Beroun jako reakce na stále rostoucí potřebu postarat se o lidi
bez domova a služba je dále městem podporována. Farní charita Beroun převzala projekt od
ADCH Praha a od roku 2005 jej zajišťuje samostatně. Od roku 2007, po registraci dle zákona
č. 108/2006 Sb., poskytuje středisko pod jednou střechou dvě samostatné sociální služby:
azylový dům a noclehárnu. Služby jsou přednostně určené obyvatelům Berouna.

1. 2. 1. 1 Azylový dům
Ubytovna je určena dospělým mužům bez přístřeší a v krizi. Kapacita ubytovny je 11 lůžek.
Cílem je poskytnout těmto lidem krátkodobé a střednědobé ubytování, pomoci jim překlenout
životní krizi a vrátit se zpět do plnohodnotného života.
Poskytujeme:
•
ubytování
•
pomoc při zajištění stravy
•
zajištění podmínek pro osobní hygienu – včetně možnosti vyprání osobního prádla
a sociálního šatníku
•
pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.
Klienti pracují se sociální pracovnicí na základě individuálního plánu
•
možnost zařazení do programu sociální rehabilitace
•
zprostředkování kontaktu s psychologem, právní poradenství

Podmínky využívání služeb upravuje Ubytovací řád azylového domu a smlouva s uživatelem.
Služba je zajišťována nepřetržitě. Příjem klientů probíhá od 9.00 do 21.00 hod.
7

Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Pomohli jsme přestát zimu
mnoha lidem, kteří by bez
naší pomoci museli snášet
velmi tvrdé zimní podmínky.
Několik klientů jsme podpořili
a ve spolupráci s Denním
centrem jsme u některých
zprostředkovali protialkoholní
léčbu. Službou v roce 2012
prošlo celkem 37 uživatelů,
nejčastěji ve věku 18–62
let. Kapacita zařízení byla
v průběhu celého roku naplněna.
Výhled do budoucna:
•
příprava projektu následné péče a vybudování pokoje pro seniory

1. 2. 1. 2 Noclehárna
Kapacita noclehárny je 6 lůžek pro dospělé muže bez přístřeší a v krizi. Cílem služby je
poskytnout jednorázovou pomoc nezbytnou pro překlenutí krizové situace.
Poskytujeme:
•
zajištění noclehu
•
zajištění podmínek pro osobní hygienu
•
pomoc při zajištění stravy
Poskytování služby upravuje Ubytovací řád noclehárny a smlouva s uživatelem.
Služba je provozována od 18.00 do 9.00 hod., příjem klientů probíhá od 18.00 do 21.00 hod.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Přesto, že je délka pobytu na noclehárně omezena, dařilo se nám s klienty navázat smysluplný
dialog a nasměrovat je na další služby. Službu v roce 2012 využilo 63 mužů v tíživé životní
situaci.
Výhled do budoucna:
•
vyhledání vhodných prostor pro osamostatnění a rozšíření služby
•
ve spolupráci s MěÚ Beroun rozšířit kapacitu noclehárny přestavbou bývalé garáže
Azylový dům sv. Jakuba, Roháče z Dubé 131,
266 01 Beroun 4 - Zavadilka
E-mail: adsvjakuba@charita-beroun.cz
Tel/fax: 313 030 421, 724 216 051
Vedoucí střediska: Mgr. Pavel Navrátil
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1. 2. 2 Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Tento projekt byl zahájen v září 2006 a dnes je součástí Integračního programu sociálních služeb
FCH Beroun. Služby nízkoprahového denního centra jsou určeny pro plnoleté muže a ženy
v akutní sociální tísni nebo bez přístřeší. Cílem je pomoc při řešení krizové situace, zmírnění
sociálního propadu lidí žijících na okraji společnosti a posílení jejich motivace k návratu do
běžného života. Okamžitá kapacita centra je 20 osob., denně jím však projde kolem 40 osob.
Poskytujeme:
•
zajištění podmínek pro osobní hygienu
vč. praní osobního prádla a sociálního
šatníku
•
pomoc při zajištění stravy
•
aktivizační činnosti - klubová setkání
ÚT a ČT od 15.30 do 16.30hod.,
pracovně aktivizační program v
pracovní dny od 8.30 do 12.30 hod.
•
pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
•
právní a psychologické poradenství
Denní centrum je otevřeno denně včetně víkendů
a svátků od 8.00 do 15.30 hod.
Sociální pracovnice pracuje s klienty na základě
individuálních plánů a smlouvy s uživatelem.
Většina služeb je zajišťována bezplatně. Motivační
poplatky za vybrané služby upravuje ceník.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Po celý rok se podařilo udržet pracovní tým ve stejném složení, kromě aktivizační pracovnice.
Přijetím nové pracovnice došlo k oživení klubových aktivit a ke zvýšení návštěvnosti klubů
klienty. Nově jsme začali spolupracovat s hasiči, kteří v rámci klubu prezentovali preventivně
bezpečnostní opatření. Za celý rok jsme neřešili žádné závažné stížnosti ze stran klientů, ale
ani občanů. Potěšil nás zájem města Berouna o naši činnost a klienty (lidi bez domova), což se
projevilo v podpoře při pokračování spolupráce s Technickými službami Beroun a vypracováním
Analýzy potřeb v rámci projektu Komunitně plánujeme v Berouně.
Výhled do budoucna:
•
pokračovat v besedách v rámci klubů – pokusit se o rozšíření témat
•
udržet spolupráci s Technickými službami
•
udržet stávající pracovní tým a poskytované služby ve stejné kvalitě
Komunitní centrum, Bezručova 928, 266 01 Beroun, E-mail: dennicentrum@charita-beroun.cz,
Tel.: 724 023 832, 724 310 939, Vedoucí centra: Mgr. Soňa Křikavová
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1. 2. 3 Projekt Pomůžeme vám uspět
Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Byl zahájen v květnu 2010 a byl plánován do konce
dubna 2012. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úspěšnosti klientů programu v oblasti
pracovní integrace. Projekt byl zaměřen na odstraňování bariér znesnadňujících rovnocenný
vstup a udržení se na trhu práce prostřednictvím poradenských služeb, motivačních aktivit
a programu tréninkového zaměstnávání.
Poskytované služby:
•
pracovní poradenství
•
besedy a přednášky tematicky zaměřené dle potřeb klientů – JOB kluby
•
pracovní diagnostika – rekvalifikace
•
právní poradenství
•
tréninkové zaměstnávání – dvě tréninková pracoviště (šicí dílna pro ženy, drobné
stavební a lesnické práce pro muže)
•
kurz přípravy na získání zaměstnání
•
doprovodná opatření – finanční podpora při startu v zaměstnání
Služby projektu byly poskytovány bezplatně, na základě dohody s uživatelem.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
V dubnu 2012 byl projekt ukončen. Poslední čtyřměsíční etapa znamenala konečné dosažení
hodnot indikátorů, které se FCH Beroun smluvně zavázala plnit. Indikátory byly zaměřeny
na počty vytvořených pracovních míst, celkem podpořených osob a počet osob, kterým bylo
prostřednictvím projektu poskytnuto vzdělání. Všechny stanovené indikátory se podařilo splnit,
což znamenalo základní předpoklad pro finální schválení projektu ze strany poskytovatele
dotace.
V rámci čtyř měsíců závěrečné etapy projektu bylo podpořeno celkem 22 mužů a 19 žen,
jednalo se o nové klienty nebo ty, kteří se aktivit projektu účastnili průběžně. Do tohoto počtu
je započítáno 7 mužů a 5 žen, kteří absolvovali tréninkové zaměstnání. 7 mužů a 5 žen dosáhlo
novou formu vzdělání a získalo výstupní certifikát.
26.4. 2012 úspěšně proběhla v prostorách Domu Charity tisková konference, jejíž průběh nalezl
odezvu i v místním tisku. Na konferenci byla rozdávána brožura jako metodický a informační
výstup projektu.
Výhled do budoucna:
•
udržení tréninkových pracovišť, případně jejich rozšíření v kontextu potřeb
a možností FCH Beroun
•
metodické čerpání ze zkušeností projektu
Komunitní centrum,
Bezručova 928, 266 01 Beroun - Město
Vedoucí projektu: Mgr. Soňa Křikavová
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1. 2. 4 Sociální rehabilitace
Projekt sociální rehabilitace se znovu rozběhl v roce 2011 díky financování od Středočeského
kraje – Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji. Činnost služby sociální rehabilitace
ambulantní odpovídá zákonu č. 108/2006 Sb. a spočívá v poskytování pravidelné pracovní
aktivity na tréninkových pracovištích pod vedením kouče osobám sociálně znevýhodněným,
osobám ohroženým sociálním vyloučením a osobám nezaměstnaným. Služba si klade za cíl
obnovit či posílit u uživatelů pracovní návyky a zvýšit tak jejich možnost znovuzařazení na trhu
práce, oproštění se od pomoci sociálních služeb a integraci do společnosti.
Kapacita služby je stanovena na 4 uživatele.
Poskytujeme:
• tréninkové
zaměstnávání
• pracovní poradenství
• sociální poradenství
•
pomoc při uplatňování
práv
a
oprávněných zájmů
• pomoc s orientací na
trhu práce a ve
státní správě
Služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem bezplatně.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Seznam prací, na kterých se mohou uživatelé služby podílet, se podařilo rozšířit o zateplování
půd domů ekologickou, námi vyvinutou metodou.
Výhled do budoucna:
•
zaregistrovat u této služby formu pobytovou, připravit metodické podklady pro její
realizaci a pronajmout vhodné prostory pro její poskytování
•
u ambulantní formy služby plánujeme zřizování nových vhodných tréninkových
pracovišť
•
udržet spolupráci s Technickými službami a získat další pravidelné zakázky

Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka
E-mail: pavel.konrad@seznam.cz
Tel/fax: 313 030 403, 603 231 744
Koordinátor služby: Pavel Konrád
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1. 2. 5 Terénní program pro osoby bez přístřeší
Tato služba je již druhým rokem financována z prostředků Individuálního projektu
Středočeského kraje. Cílem služby je minimalizovat rizika bezdomovectví a zároveň pomáhat
při řešení některých problémů bezdomovectví. K těmto řadíme zejména chybějící či dysfunkční
rodinné zázemí a sociální vazby, nedostatečné sociální kompetence, znevýhodnění na volném
trhu práce, ztížený přístup k standardnímu ubytování, nedostatek finančních prostředků,
nepříznivý zdravotní stav, otázku saturace životních potřeb, problémy se závislým chováním a
různá další rizika spojená se životem na ulici.

Během roku 2012 získala sociální služba Terénního programu svůj v zásadě definitivní tvar, jak
co se pravidel, struktury a stylu práce týče, tak také ve smyslu personálního obsazení a efektivní
návaznosti na další zdroje pomoci určené uživatelům. Terénní program v roce 2012 zajišťoval
vedoucí služby, terénní sociální pracovnice a dva terénní asistenti.
Poskytujeme:
•
vyhledávání osob bez domova či těch, kteří jsou bezdomovectvím ohroženi
•
základní sociálně právní poradenství
•
informace o rizicích spojených se životem na ulici
•
pomoc se zajištěním dokladů totožnosti, dávek hmotné nouze či pojistných dávek
•
doprovod a podpora komunikace s úřady a institucemi
•
zprostředkování služeb poskytovaných FCH Beroun a jinými organizacemi
pomáhajícím bezdomovcům
•
pomoc se zajištěním stravy a dalších základních životních potřeb
•
pomoc se zprostředkováním lékařské péče
•
pomoc při řešení konfliktů mezi klienty, mezi klienty a veřejností/institucemi
•
po dohodě také možnost pomoci psychologa a právníka
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Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
V roce 2012 provedla služba Terénního programu více než 2300 kontaktů s uživateli služby a
přes 200 intervencí. Terénní program během roku pomáhal více než dvěma stům lidí, kteří již
bez domova jsou nebo je bezdomovectví přímo ohrožuje, zhruba čtvrtinu tvořily ženy.
Tým Terénního programu se také snažil zajistit krom poradenské a motivační činnosti
základní materiální pomoc uživatelům: za rok 2012 jsme potřebným rozdali více než 1100
potravinových balíčků, ze Státního zemědělského intervenčního fondu jsme osobám v hmotné
nouzi poskytovali základní potraviny (těstoviny, mouku, sušené mléko) a ze soukromých darů
pak v zimním období 16 spacích pytlů a dek. Během roku se pracovníkům služby podařilo
vysokému počtu lidí bez domova zařídit doklady totožnosti, pomoci se zajištěním stabilního
příjmu, podpořit uživatele v návratu z ulice do ubytovacích zařízení, zprostředkovat péči
zdravotnického sektoru a v neposlední řadě přežít bez vážné zdravotní újmy zimní období.
Výhledy do budoucna:
•
rozšířit oblast působnosti v rámci Středočeského kraje na další regiony, ve kterých
preventivní služby pomáhající osobám bez přístřeší zcela chybí
•
zlepšit spolupráci se zdravotnickým sektorem a tím i dostupnost zdravotní péče
osobám bez domova

1. 2. 6 Projekt Teplá židle
Krizový noční provoz (neboli také projekt “Teplá židle”) znamená poskytnutí místnosti se
sociálním zázemím, kam se mohou osoby bez přístřeší zdarma uchýlit v mrazivém počasí.
Představuje prevenci umrznutí či újmy na zdraví. I při důsledné přípravě se jedná jen o
provizorní a přechodné opatření, které není sociální službou a neřeší systémově problematiku
bezdomovectví na území města Berouna. Na základě jednání se zastupiteli města Berouna v roce
2011 bylo dohodnuto financování provozu z městského rozpočtu, podpora projektu Městskou
policií Beroun a zajištění provozu FCH Beroun v Denním centru pro osoby bez přístřeší.
Noční krizový provoz byl zahájen 2. 2. 2012 v 18.00 hod. a bez přerušení umožnil potřebným
přečkat noc až do šesté hodiny ranní 13. 2. 2012. Hned první noc využilo této možnosti 18
osob bez přístřeší, v dalších dnech došlo k nárůstu zájemců až k počtu 33 v noci z 5. na 6. 2.
Noční provoz v období, kdy teploty kolísaly v rozmezí od -13°C do -22°C, v souhrnu umožnilo
přečkat osobám bez přístřeší 250 nocí, z toho se v 50 případech jednalo o ženy.
Průběh Teplé židle i přes některé problematické body hodnotíme velmi pozitivně. Jednalo
se o naši první zkušenost s tímto typem projektu, který se dobře osvědčil jako funkční
krátkodobé řešení, které dobře předchází fatálním důsledkům života na ulici. Během zimního
období 2011/2012 v Berouně nedošlo k žádnému případu umrznutí či vážným zdravotním
komplikacím způsobených mrazem.

Komunitní centrum,
Bezručova 928, 266 01 Beroun - Město
E-mail: jakubd.fchberoun@seznam.cz, Telefon: 725 923 098
Vedoucí programu a projektu: Mgr. Jakub Dutka
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1. 3 Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením
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
•
poskytnutí nebo pomoc při
zajištění stravy
•
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)
- zapůjčení kompenzačních
pomůcek
Služba je zajišťována denně včetně víkendů a svátků, dle potřeby uživatelů, v rozmezí od 7.00
do 19.00 hod. Služby jsou poskytovány na území města Beroun a v okolí (cca 15 km). Kapacita
služby je 30 uživatelů/den. Poplatky za služby stanovuje ceník.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
V roce 2012 jsme rozšířili službu o poskytování péče v Domě s pečovatelskou službou v Králově
Dvoře. Od 1. 7. 2012 se nám podařilo kromě terénní pečovatelské služby zavést i pravidelná
aktivizační setkání „U kafíčka“. Potěšil nás také zájem o společně strávené letní odpoledne
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v Domě Charity, díky kterému měli pracovníci i uživatelé služby možnost příjemně si popovídat
mimo běžné návštěvy v domácnostech.
Službu v roce 2012 využilo celkem 101 uživatelů.

Výhled do budoucna:
•
další rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek určených pro zapůjčení do
domácností

1. 3. 1. 2 Charitní odlehčovací služba
Posláním Charitní odlehčovací služby je poskytovat pomoc pečujícím osobám se zajištěním
péče o jejich blízkého v době, kdy potřebují čas ke svému odpočinku nebo k vyřízení osobních
záležitostí. Služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností (zejména seniorům, chronicky
nemocným, lidem se zdravotním postižením).
Poskytujeme:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně
•
poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy
•
pomoc při zajištění chodu domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovody k lékaři, na
procházky)
•
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
•
sociálně-terapeutické činnosti
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•
poradenství v péči o seniory a základní sociální poradenství (zdarma)
•
fakultativní činnosti (za poplatek)
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- přeprava autem (dovoz např. k lékaři, na nákup)
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
Služba je zajišťována denně včetně víkendů a svátků, dle potřeby uživatelů, v rozmezí od 7.00
do 19.00 hod. Služby jsou poskytovány na území města Beroun a v okolí (cca 15 km). Kapacita
služby je 7 uživatelů. Poplatky za služby stanovuje ceník.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
V roce 2012 se nám podařilo reagovat na potřeby rodinných pečujících a rozšířit odlehčovací
službu o pobytovou formu a také pořídit další pomůcky ulehčující našim uživatelům a jejich
blízkým pobyt v domácím prostředí.
Službu v roce 2012 využilo celkem 11 uživatelů
Výhled do budoucna:
•
navýšení poradenských a podpůrných služeb pro pečující osoby

1. 3. 1. 3 Charitní služba osobní asistence
Posláním osobní asistence je podpořit uživatele v každodenních činnostech za pomoci osobního
asistenta a kompenzovat jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat
do běžného života. Služba je poskytována lidem se sníženou soběstačností (zejména seniorům,
chronicky nemocným, lidem se zdravotním postižením).
Poskytujeme:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně
•
poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy
•
pomoc při zajištění chodu domácnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovody k lékaři, na
procházky, volnočasové aktivity)
•
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
•
sociálně-terapeutické činnosti
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•
poradenství v péči o seniory a základní sociální poradenství (zdarma)
•
fakultativní činnosti (za poplatek)
- přeprava autem (dovoz např. k lékaři, na nákup)
- zapůjčení kompenzačních pomůcek
Služba je zajišťována nepřetržitě, dle potřeby uživatelů, na území města Beroun a v okolí (cca 15
km). Kapacita služby je 6 uživatelů. Poplatky za služby stanovuje ceník.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Velice nás těší skvělá spolupráce s uživateli a jejich rodinami, bez které by poskytovaná služba
neměla ten správný rozměr.
Službu v roce 2012 využívalo 14 uživatelů.
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Výhled do budoucna:
•
rozšíření pracovního týmu
lka
Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka
E-mail: chpos@charita-beroun.cz, Tel/fax: 313 030 430
Vedoucí střediska: Bc. Veronika Maslíková, 725 923 181

1. 3. 2 Stacionář sv. Anežky České pro seniory
Ambulantní a pobytové služby stacionáře navazují na charitní terénní služby. Služby denního
stacionáře byly zahájeny v květnu 2007, v srpnu 2008 byl provoz rozšířen na týdenní.

1. 3. 2. 1 Denní stacionář
Posláním Denního stacionáře sv. Anežky České pro seniory 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 sociálnímu vyloučení, podporovat jejich rodiny
a oddálit ústavní péči.
Služba je určena osobám od 60 let věku z Berouna a okolí, kteří mají zájem o sociální kontakt,
aktivní využití času nebo kteří z důvodu vysokého věku či zdravotního stavu potřebují dopomoc
se sebeobsluhou. Služba je vhodná zejména pro seniory s poruchami paměti způsobenými např.
Alzheimerovou chorobou. Jedním z efektivních nástrojů proti zhoršování mentálního zdraví je
trénování paměti a tak jsou praktická cvičení k aktivaci různých částí mozku součástí každého
dne našich klientů. Také pro veřejnost je zdarma nabízíme jednou až dvakrát za měsíc. Stacionář
sv. Anežky České se letos v březnu poprvé zapojil do celosvětové akce Týden uvědomění si
mozku a do Národního týdne trénování paměti. V rámci denních aktivit provádíme také
masáže a rehabilitační cvičení.
Poskytujeme:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•
pomoc při osobní hygieně
•
poskytnutí stravy
•
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
•
sociálně-terapeutické činnosti
•
poradenství v péči o seniory a základní sociální poradenství (zdarma)
•
fakultativní činnosti (za poplatek)
- přeprava autem (dovoz např. k lékaři, na nákup)
- zajištění a zapůjčení kompenzačních pomůcek
- svoz a odvoz uživatelů
•
zprostředkování služeb pedikérky a kadeřnice
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Nabízené služby jsou poskytovány dle
individuálního zájmu každého klienta.
Stacionář je otevřen ve všední dny od
7.00 do 19.00 hod.
Kapacita denního stacionáře je 10 osob.
Poplatky za služby upravuje ceník.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Za
velký
úspěch
považujeme
zrekonstruování dvorku a zahrady
náležející k budově zařízení. Proměna
zahrady se nám podařila díky pomoci
dobrovolníků a dárců, kteří nám darovali
okrasné rostliny, květiny, atd. Díky tomu
můžeme v pěkných dnech využít venkovní
posezení, natrhat čerstvé bylinky, nebo
se jen projít v pěkném prostředí.
Službu v roce 2012 využívalo19 uživatelů.
Výhled do budoucna:
•
vybudování hřiště pro seniory

1. 3. 2. 2 Týdenní stacionář
Posláním Týdenního stacionáře sv. Anežky České pro seniory je umožnit lidem seniorského
věku z Berouna a okolí celotýdenní 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 sociálnímu vyloučení, podporovat jejich rodiny
a oddálit ústavní péči.
Služba je určena pro osoby od 60 let věku z Berouna a okolí, kteří mají zájem o sociální kontakt,
aktivní využití času nebo kteří z důvodu vysokého věku či zdravotního stavu potřebují dopomoc
se sebeobsluhou. Služba je vhodná zejména pro seniory s poruchami paměti (způsobenými
např. Alzheimerovou chorobou).
Poskytujeme:
•
ubytování
•
další služby viz nabídka denního stacionáře
Služba je poskytována pobytovou formou od pondělí 7.00 hod do pátku 19.00 hod. Kapacita
týdenního stacionáře je 9 lůžek. Poplatky za služby upravuje ceník.
Službu v roce 2012 využívalo 13 uživatelů.
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Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Nejvíce nás samozřejmě těší skvělá spolupráce s rodinami uživatelů naší služby, kladné ohlasy
a pochvala rodinných příslušníků našich klientů.
Velkým úspěchem pro nás bylo ocenění naší pečovatelky Veroniky Foltýnové prestižním
čestným uznáním v rámci celostátní soutěže Pečovatelka roku. Slavnostní předání
10. ročníku soutěže proběhlo v listopadu na Novoměstské radnici v Praze 1. Patronaci převzaly
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová, první
dáma České republiky Livia Klausová (z jejíž rukou ocenění paní Foltýnová přebírala), ministryně
práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová.

Výtěžek tradičního adventního koncertu Farní charity Beroun byl tento rok věnován stacionáři.
Koncert se konal pod záštitou senátora PČR Jiřího Oberfalzera v sobotu 15. 12. 2012 na zámku
v Lochovicích. Výtěžek byl použit na nákup toaletního a sprchového pojízdného křesla pro
bezpečné sprchování klientů s výrazně stíženou mobilitou. Nákupu pomohl velkorysý dar
Nadačního fondu Letorosty a souboru Schola Gregoriana Pragensis ve výši poloviny honoráře.
Výhled do budoucna:
•
rozšíření kapacity
•
zřízení vlastní kuchyně
Dům Charity, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka
E-mail: stacionar@charita-beroun.cz, Tel/fax: 313 030 430
Vedoucí střediska: Bc. Veronika Maslíková, 725 923 181
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2

Další projekty

2. 1 Počítačové a vzdělávací centrum
Počítačové a vzdělávací centrum zahájilo svoji činnost v září 2006 a poskytovalo především
akreditované kurzy počítačové gramotnosti a další kurzy pro uživatele ohrožené sociálním
vyloučením. Nyní zde probíhají výukové a motivační programy, školení a semináře pro
zaměstnance neziskových organizací působících v Berouně a pravidelná setkání poskytovatelů
a uživatelů služeb v Berouně a okolí.
Centrum působí v Domě Charity. Prostředí zde je prostorné, funkční a příjemné, vzdělávací
místnost plní svůj účel a uživatelé i pronajímatelé se sem rádi vracejí.
Školící místnost v roce 2012 sloužila pronájmu a jako prostor ke vzdělávání a zvyšování
odbornosti vlastních zaměstnanců. Mimo tyto aktivity v průměru projde vzdělávacím centrem
66,8 uživatelů týdně.
Nabídka kurzů pro veřejnost byla široká:
•
anglický jazyk pro seniory a rodiče na mateřské dovolené
•
kurzy počítačové gramotnosti pro začátečníky a pro seniory
•
PC kurzy pro klienty Azylových služeb hrazené z IP Základní síť sociálních služeb
ve Stř. kraji
•
PC kurzy MS Excel pro začátečníky/pokročilé
•
doučování dětí, hudební a PC kroužek a prázdninové volnočasové aktivity pro děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí hrazený z programu MŠMT viz str. 6
Výhled do budoucna:
•
vzhledem k horší dopravní
dostupnosti zvláště pro
seniory bychom rádi
příští rok přesídlili PC a
vzdělávací místnost blíže
centru města do budovy
KC v Bezručově ulici
v Berouně, kde sídlí
v současnosti Šicí dílna
FCH Beroun
•
rádi bychom nabídli
výuku německého jazyka
a rozšířili nabídku o
konverzaci v anglickém
jazyce s rodilým mluvčím
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PC a vzdělávací centrum se stalo také místem setkávání seniorů v rámci Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením FCH Beroun ve spolupráci s kontem
Bariéry – Klub SenSen zaměřený na aktivizaci seniorů.
V roce 2012 se tak FCH Beroun připojila k aktivitě Nadace Charty 77 / Konto Bariéry, která
v odpověď na demografický vývoj připravila projekt SenSen určený seniorům. Projekt staví na
třech pilířích: 1. Aktivní život – pro podporu komplexního zdravého životního stylu, 2. Národní
kronika - iniciace seniorů ke shromažďování současných i nedávných událostí a vzpomínek
pamětníků, a 3. Druhý život dětské knihy - projekt sběru „odložených“ knih pro děti a jejich
redistribuce potřebným.
Klub chce nabídnout aktivním seniorům prostor pro setkávání tak, jak si to sami přejí. V roce
2012 nabízel 20 přihlášeným členům tyto programy: kurzy počítačové gramotnosti, trénování
paměti, kurz anglického jazyka, páteční odpolední posezení u čaje či kávy, jednorázová
dopolední výtvarná tvoření nebo zpívání s kytarou či harmonikou.

Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4 - Zavadilka
E-mail: ivanav.fchberoun@seznam.cz
Tel/fax: 313 030 406, 733 741 269
Vedoucí centra a ambasador klubu: Mgr. Ivana Vašků

2. 2 Benefiční obchod
Bazar domácích potřeb a oblečení jsme otevřeli 11. 10. 2010 v Lochovicích.
V obchůdku se prodávají za velmi příznivé ceny věci věnované soukromými dárci. Hlavní
myšlenkou je nabídnout soukromým dárcům i firmám kromě možnosti darování peněz
i možnost věnovat věci, které již sami nevyužijí. Kromě benefičního rozměru, kdy kupující
darováním nebo zakoupením určité věci přispěje na podporu veřejně prospěšného projektu
či služby, má obchůdek i výchovný rozměr. Věci, které jejich dárci již nepotřebují, jsou často
použitelné a mohou najít nového uživatele. Zodpovědně zacházíme s životním prostředím
jelikož by spousta věcí skončila předčasně jako součást komunálního odpadu na skládkách či
spalovnách.
V roce 2012 nabídku využívali převážně obyvatelé Lochovic a klienti Betléma, centra pro děti
a rodinu. Výtěžek 43 378,- Kč z prodeje putuje zpět na podporu projektů FCH Beroun.
Výhled do budoucna:
•
rozšířit otevírací dobu na 5 dní v týdnu
•
najít vhodné prostory pro případný druhý obchod, nejlépe v Hořovicích či Berouně
Aktuální kontakt:
Přísálí Obecního úřadu Lochovice. Otevírací doba je pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hodin.
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2.3 Šicí dílna
Šicí dílna začala samostatně fungovat po skončení projektu Pomůžeme vám uspět od května
2012. Dílna se nachází v centru Berouna v Bezručově ulici, je vybavena zařízením na šití výrobků
z látek, opravy oděvů, žehlení a mandlování prádla a na provádění dalších rukodělných prací.
Nejedná se o sociální službu dle Zákona o sociálních službách.
Široké veřejnosti a firmám nabízíme:
•
opravy a úpravy oděvů
•
žehlení a mandlování
prádla
•
sériovou výrobu oděvů
nebo jiných šitých
předmětů
•
bytovou dekoraci a
drobné dárkové předměty
naší výroby
Šicí dílna je otevřena čtyři dny
v týdnu, v pátek je zavřeno.
Na výrobu používáme i darovaný
materiál.
Zaměstnanci jsou zaměstnáváni na dohodu o provedení práce.
Úspěchy, aneb co nás potěšilo:
Od května do konce roku došlo k rozšíření klientely a k nárůstu zakázek, rovněž ohlasy na
kvalitu služeb jsou pozitivní a povědomí o Šicí dílně se rozšiřuje. Navázali jsme spolupráci
s firmami, které ochotně prodávají naše výrobky. Stali jsme se součástí webového portálu Fler,
kde je možné naše výrobky přes e-shop zakoupit. V roce 2012 se nám dařilo výrobky nabízet na
významných prodejních akcích regionu, v květnu a září jsme například vstoupili na berounské
tradiční Hrnčířské a řemeslné trhy, za což jsme velice vděčni panu Vladimírovi Izbickému.
V srpnu jsme dokonce měli možnost osobní prezentace na řemeslnických trzích v německém
Goslaru.
Výhled do budoucna:
•
chtěli bychom získat finanční podporu na provoz a tak rozšířit pracovní tým
•
snažit se o získání pravidelných zakázek z více zdrojů
•
vytvoření sítě obchodů kde naše výrobky budou k prodeji
Komunitní centrum,
Bezručova 928, 266 01 Beroun - Město
E-mail: opravy.siti.fchberoun@seznam.cz, Tel.: 724 310 939
Vedoucí dílny: Mgr. Soňa Křikavová
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3
3.1

Podpora kulturního života v
malých obcích
Lochovické Kejkle

Na začátku roku, v čase kdy se poprvé setkává realizační tým festivalu nad dalším ročníkem
jsme seděli nad otázkou Co bude dál?
Benefiční festival Lochovické kejkle
měl za sebou pětiletou historii a stal
se tradicí regionu. Na druhé straně
několikaměsíční příprava této celodenní
akce pohlcovala veškerý čas desítek lidí
a bez velkého přispění dobrovolníků a
členů vystupujících šermířských sdružení
by konání nebylo možné. Na straně
finanční jen technické zajištění dosahuje
desetitisícových
částek
(ozvučení,
pronájem pódia a mobilních toalet aj.)
a z posledních zpráv bylo patrné, že
podpora místních sponzorů na pokrytí
nákladů bohužel letos nebude stačit.
Přes viditelnou únavu organizátorů
nikdo nechtěl vyslovit, že bychom se
Kejklí vzdali. Rozhodnutí bylo šibalské.
Festival časově zkrátíme což výrazně uleví všem přípravám i financím a pokusíme o novou
propagaci: jelikož se v předchozích ročnících s velkým zájmem setkávala noční ohňová show,
stane se pro letošek stěžejním vystoupením a program přizpůsobíme večernímu času. Další
změnou bylo ustoupení od vstupného, vsadili jsme na dobrovolný příspěvek. Od nápadu byl jen
kousek v přeměně názvu na Malé noční kejkle a volbě termínu: sobota 9. června od 17 hodin.
Na festivalu vládla rodinná pohoda. Lidé se po roce opět setkali při činnosti, která je naplňuje
a přivítali jsme i spoustu nových tváří mezi publikem sestávajícím tradičně z rodin s dětmi.
Návštěvníkům jsme nabídli vystoupení šermířská, taneční a hudební ve středověkém stylu
a celou řadu aktivit: výtvarné dílny, taneční workshopy, svezení na koni, tržiště rukodělných
výrobků. Některá vystoupení a představení si připravily samy děti z Rodinného centra Betlém,
které zde mělo opět svůj stánek s výrobky klientů. Největší aplaus získala folková skupina Pokus
a závěrečné noční ohnivé představení bylo jako vždy famózní.
Výtěžek akce 11 780,- Kč byl použit v souladu se zaměřením festivalu a tak každý návštěvník
přispěl na činnost dvou sociálních služeb Farní charity Beroun: Azylového domu sv. Josefa pro
matky/otce s dětmi v tísni a Betléma, centra pro děti a rodinu.
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4

Významné události

4. 1 Ukončení projektu Pomůžeme vám uspět
Dvouletý projekt reagoval na aktuální situaci v regionu a pokoušel se inovativně rozšířit stávající
nabídku služeb Farní charity Beroun. Využíval jejích zkušeností s dlouhodobým poskytováním
a rozvojem služeb zaměřených na skupiny lidí ohrožených sociální exkluzí a navazoval přímo
na již poskytované aktivity organizace. Projekt si kladl za cíl zvýšit úspěšnost pracovní integrace
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených žijících na Berounsku.
Zaměřil se na odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na
trhu práce především prostřednictvím poradenských služeb, motivačních aktivit a programu
tréninkového zaměstnávání.
Konkrétně cílovou skupinu projektu představovaly osoby, které jsou odkázány na zvláštní
pomoc - osoby po ukončení trestu odnětí svobody, osoby společensky nepřizpůsobivé, osoby
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, osoby, které se ocitly v mimořádně obtížných
poměrech nebo v nich žijí. Vzhledem k některým aktuálním společenským faktorům a na
základě předchozích zkušeností organizace byla cílová skupina rozšířena také o vybrané skupiny
přímé intervence, ve kterých se často nacházejí osoby vyžadující individuální přístup.
Skupiny klientů lze ještě specifikovat:
•
podle pohlaví: zapojeno 50 žen + 56 mužů
•
podle věku - od 15 do 24 let: 3 muži + 1 žena, celkem 4 osoby
•
podle věku - ostatní: 43 ženy + 44 muži, celkem 87 osob
•
podle věku - nad 55 let (do 64 let): 7 žen + 8 mužů, celkem 15 osob
Projekt byl koncipován pro 10 klíčových aktivit, kde vedle zaměření na poradenství a program
tréninkového zaměstnání byla zastoupena i bilanční a pracovní diagnostika, tvorba nových
pracovních míst v rámci Farní charity Beroun, vzdělávání cílových skupin, JOB kluby, podpůrné
aktivity - především jízdné do zaměstnání nebo do kurzů. Vzdělávání cílové skupiny, které
projekt nabízel, bylo rozčleněno na rekvalifikační kurzy a vlastní kurz FCH Beroun „Získej
zaměstnání“.
V rámci projektu byla realizována návaznost na činnost dalších státních i nestátních subjektů v
regionu pracujících s cílovou skupinou (Městský úřad Beroun, Úřad práce Beroun, Občanská
poradna Beroun, Probační a mediační služba, Azylový dům Berounka aj.). Součástí projektu bylo
také navázání spolupráce s podnikatelskými subjekty při vyhledávání pracovních příležitostí na
otevřeném trhu práce a spolupráce s pracovními agenturami. Tato spolupráce se velmi osvědčila.
Některé činnosti projektu budou nadále rozvíjeny především ve službě sociální rehabilitace
Farní charity Beroun.
Projekt byl ve čtvrtek 26. 4. 2012 završen tiskovou konferencí, na které byla prezentací projektové
manažerky Mgr. Jany Šafránkové veřejnost seznámena s realizovaným projektem.
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4. 2 10 let od převzetí AD sv. Jakuba
Azylový dům pro muže bez přístřeší je zařízení, které bylo původně zřízeno Městem Beroun.
Dne 18. 11. 2002 byla podepsána výpůjční smlouva mezi Městem Berounem a Arcidiecézní
charitou Praha. Od 1. 1. 2005 již pod vedením současné paní ředitelky JUDr. Jany Civínové
Farní charita Beroun převzala samostatně vedení projektu. Až do roku 2017 na sebe převádí
veškerá práva a povinnosti.
Právě oslava 10 let od převzetí domu
a ohlédnutí za uplynulým obdobím
byla důvodem setkání představitelů
spolupracujích organizací, současných i
bývalých zaměstnanců a přátel organizace
1. 11. 2012 od 10 hodin v Domě Charity.
Po prohlídce a pohoštění se hosté přesunuli
do Azylového domu sv. Jakuba kde si
prohlédli prostory určené pro klienty a
diskuze a vzpomínání dále pokračovala.

4. 3 1. Ples Farní charity Beroun
Na dvě stovky návštěvníků 1. Plesu Farní charity Beroun se v pátek 9. listopadu 2012 sešlo v
sále kulturního domu na Tetíně. Ples pro širokou veřejnost pořádala Farní charita Beroun pod
záštitou Římskokatolické farnosti Beroun. Pro naši organizaci byl ples první velkou událostí
takového druhu.
Hned u vchodu všichni příchozí dostali připínací placky s motivem podpory Farní charity
Beroun, což v dalších šesti hodinách zábavy
demonstrovala klopa účastníků.
Pražská kapela Kycello hrála tradiční taneční
hity, o zpestření programu se postarala krásná
předtančení a jedno překvapení střídalo druhé.
I přes problémy s ozvučením, které se bohužel
podařilo vychytat až v průběhu večera, máme na
ples pozitivní reakce a neskromně přiznáváme,
že jsme akcí sami velmi spokojeni a napřesrok
počítáme s dalším.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
na přípravě podíleli, i všem, kteří se na ples přišli pobavit a svou účastí podpořili benefiční
akci. Rovněž velice děkujeme za cenné rady a pomoc organizátorům minulých plesů ŘKF.
Jsme potěšeni, že můžeme pokračovat i v další tradici, při které se všichni bavili - předávání
cen losování, jehož výtěžek - 8865,- Kč jde rovným dílem mezi Azylový dům sv. Josefa pro děti
v Lochovicích a berounskou Katolickou mateřskou školku.
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5
5.1

My jako součást charitního
díla
Tříkrálová sbírka

Jedná se o ohlášenou celorepublikovou sbírku Charity Česká republika, která se koná
od roku 2000, kdy proběhla v Olomouci. Na základě zkušeností s podporou, jaká se akci dostala
od dobrovolníků i dárců, se o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé republiky.
Tříkráloví koledníci na svých obchůzkách vybírají finanční pomoc pro sociální projekty ve všech
diecézích, arcidiecézích nebo farnostech. Zároveň přinášejí svědectví o živém Bohu a jeho lásce.
Letošní sbírka začala v pondělí 2. ledna a skončila v pondělí 9. ledna 2012. Záměrem sbírky
pražské arcidiecéze byla Podpora charitního domova pro seniory v Mukařově a Odstranění
podvýživy matek a dětí v Africe. Na Berounsku a Hořovicku pořádala Tříkrálovou sbírku Farní
charita Beroun již sedmým rokem a jako vždy jsme zažádali o poukázání 65% vykoledované
částky zpět na místní projekty. Peníze
získané ze sbírky byly berounskou charitou
použity jako vloni - podpořily Stacionář
sv. Anežky České pro seniory.
Letos se vydaly do ulic samé královny.
Některé vyšly pěšky, jiné osedlaly oře.
Jedna trojice vyjela doopravdy z Betléma.
Šest královen se sešlo na koncertě souboru
Musica pro Sancta Cecília v Lochovickém
zámku. Obešly početné obecenstvo se
suitou svých souputníků, zahrály na flétny
a zazpívaly. Kometa je pak vedla do ulic, kde roznášely radostnou zvěst o narození Spasitele.
Mezi všemi skupinkami zavládla velká soutěživost. Letos se jich vydalo na obchůzku deset.
V Lochovicích a Hýskově chodily dvě, v ostatních obcích po jedné, v Berouně čtyři. Tři králové
se vydali i do Hostomic, Praskoles a do okolí. Nejpočetnější byly právě lochovické skupiny, které
také přinesly největší výtěžek. Letos koledníkům nepřálo počasí. Foukal studený vítr a v sobotu
odpoledne pršelo. Přestože bylo letos méně skupinek i menší počet koledníků, vybrali jsme
dokonce o chlup více než loni. Celkem 16 741,- Kč. Lidé totiž byli neobyčejně štědří. Zatímco
loni nepřistála v žádné pokladně vyšší bankovka než dvoustovka, letos to byla i pětistovka. Na
tomto místě se sluší všem poděkovat. V první řadě přispěvatelům do sbírky. Hned v závěsu
všem koledníkům, kteří obětovali svůj čas a někdy i zdraví ve prospěch lidí v těžké životní
situaci. Snad se v příštím roce počasí umoudří, abychom mohli obcházet déle, nenastydli a
pěkná tradice mohla sílit.
Snad napřesrok přibyde koledníků, aby všechny veřeje dobrých lidí nesly požehnání: K+M+B
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6
6.1

Finanční část
Rozvaha k 31. 12. 2012 (vybrané údaje)

AKTIVA
Stavby – technické zhodnocení 1)
Samost. movité věci a soubory movitých věcí
Pořízení dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k sam. mov. věcem a souborům mov. věcí
A. Dlouhodobý majetek celkem
Krátkodobé pohledávky 2)
Nároky na dotace 3)
Pohledávky celkem
Pokladna
Bankovní účty
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období 4)
Příjmy příštích období 5)
Jiná aktiva celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
AKTIVA CELKEM

v tis.Kč

PASIVA
Vlastní jmění
Jmění celkem
Účet hospodářského výsledku
A. Vlastní zdroje celkem
Krátkodobé závazky 6)
Dohadné účty pasivní 7)
Krátkodobé závazky celkem
Výdaje příštích období 7)
Výnosy příštích období 8)
Jiná pasiva
B. Cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM

v tis.Kč

13,314
2,439
131
15,884
-2,166
13,718
552
1,058
1,610
251
1,327
1,578
198
46
244
3,432
17,150

13,411
13,411
1,195
14,606
1,496
207
1,703
320
521
841
2,544
17,150

1) zejména rekonstrukce Azylového domu Lochovice
2) pohledávky vůči odběratelům, zaměstnancům a poskytnuté zálohy dodavatelům
3) grant OPLZZ, Individuální projekty, dotace Úřad práce (náklady hrazeny zpětně)
4) náklady placené předem (leasing)
5) příjmy od klientů za 12/2012 hrazené zpětně
6) dodavatelské závazky a závazky z mezd, úroky z půjček
7) nevyfakturované dodávky energií
8) převod finančních prostředků, věcně náležejících roku 2013 (granty a nad. příspěvky)
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6.2

Výkaz zisku a ztráty za rok 2012 (vybrané údaje)

VÝNOSY

HLAVNÍ
v tis. Kč

Vlastní výrobky
Poskytnuté služby
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Provozní dotace celkem
Přijaté dary celkem
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Ostatní výnosy celkem
VÝNOSY CELKEM
NÁKLADY

HLAVNÍ
v tis. Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie a ost. nesklad. dodávek
Spotřebované nákupy celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Reprezentace
Služby související s provozem
Účetnictví a ekonomika
Propagace
Ostatní služby
Služby celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Zák. pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele
Osobní náklady celkem
Nákladové úroky
Jiné ostatní náklady
Ostatní náklady celkem
Odpisy dlouhodobého hmot. majetku
Poskytnuté členské příspěvky
NÁKLADY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
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ČINNOST
59
3,728
3,787
18,281
1,011
3
804
807
23,886

ČINNOST
1,875
1,056
2,931

VEDLEJŠÍ
HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST
0
86
86
0
0
0
0
0
86
VEDLEJŠÍ
HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST

CELKEM
59
3,814
3,873
18,281
1,011
3
804
807
23,972

8
32
40

CELKEM
1,883
1,088
2,971

336
247
3
1,750
898
40
499
3,773

0
0
0
2
0
0
2
4

336
247
3
1,752
898
40
501
3,777

11,491
3,518
44

12
4
0

11,503
3,522
44

15,053
11

16
0

15,069
11

257
268
687
5
22,717

0
0
0
0
60

257
268
687
5
22,777

1,169
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1,195

6.3

Přehled výnosů roku 2012 v členění podle zdrojů

VÝNOSY

v tis. Kč

Dotace a příspěvky s účastí stát. rozpočtu
a rozpočtu krajských, magistrátních a obecních úřadů
MPSV - Pečovatelská služba
MPSV - Odlehčovací služba
MPSV - Osobní asistence
MPSV - Rodinné centrum Lochovice
MPSV - Denní stacionář pro seniory
MPSV - Týdenní stacionář pro seniory
MPSV - Noclehárna
MPSV - Aktivizační služby pro seniory
MŠMT - Program na podporu integrace romské komunity
Úřad práce - příspěvek na nově vytvořená prac. místa
Město Beroun – Stacionář pro seniory
Granty z prostředků Evropských sociálních fondů
Grant OPLZZ - „Pomůžeme vám uspět“
IP Azylové domy
IP Denní centrum
IP Terén
IP Sociální rehabilitace
Granty ostatní
Nadační příspěvek Výbor dobré vůle
Grant Obslužná společnost
PROVOZNÍ DOTACE CELKEM
Dary z podnikatelské sféry
Dary a příspěvky nadací
Dary nezisk. subjektů
Příspěvky zřizovatele
Dary fyzických osob
DARY CELKEM
Tržby za vlastní výrobky
Sociální služby klientům
Služby poskytované obcím
Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti
Ostatní služby
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A VLASTNÍ VÝROBKY CELKEM
Zúčtování odpisů hm. majetku pořízeného z dotace a věc.darů
Jiné ost.výnosy
OSTATNÍ VÝNOSY CELKEM

6,621
1,202
754
662
345
1,185
807
607
225
250
32
552
11,480
852
6,127
2,360
1,522
619
180
35
145
18,281
307
15
23
500
166
1,011
59
3,375
142
86
211
3,873
605
202
807

VÝNOSY CELKEM

23,972
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6.4

Stav a pohyb majetku v roce 2012

v tis. Kč
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Rekonstrukce fary Lochovice
Samost. movité věci
Osobní automobil Škoda Fabia
Kamerový systém Azylový dům
Kuchyňská linka Azylový dům
Keramická pec
Osobní automobil Škoda Fabia Sedan
Os. automobil Renault Grand Espace
Dřevěný domek Lochovice
Vybavení Lochovice
Osobní automobil Reanult Kangoo
Nákladní automobil Ford Transit
Pořízení dl. hmotného majetku
Rekonstrukce Dům Charity
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dl. majetku celkem
DLOUHODOBÝ MAJETEK
CELKEM

6.5

stav
k 1.1.2012
0
15,875
13,314
13,314
2,439
330
30
21
61
251
145
50
1,391
60
100
122
122
0
-1,479
14,396

přírůstek
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
-687
-678

úbytek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

stav
k 31.12.2012
0
15,884
13,314
13,314
2,439
330
30
21
61
251
145
50
1,391
60
100
131
131
0
-2,166
13,718

Stav a pohyb vlastního jmění a fondů v roce 2012

I. VLASTNÍ JMĚNÍ
Počáteční stav k 1.1.2012
Převod části hospodářského výsledku 2011
Zúčtování odpisů dlouh. hm. majetku poř. z dotací
Konečný stav k 31.12.2012

v tis. Kč
13,965
51
-605
13,411

II. FONDY

Organizace nevytváří fondy. Účelově vázané finanční prostředky jsou sledovány na analytických
účtech. Nevyčerpané dotace podléhají zvláštní evidenci.
Roční účetní závěrka za rok 2012 je uložena v sídle organizace.
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Zpráva nezávislého auditora
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Poděkování dárcům a sponzorům
Dovolujeme si na tomto místě poděkovat za vaši morální, finanční a materiální podporu.
Velmi si vážíme, že jsou mezi námi lidé, pro které dobrý skutek a nezištnost nejsou jenom
prázdnými slovy. Pomohli jste naší organizaci naplňovat její poslání.
Děkujeme zvláště:
Arcibiskupství pražské, Arcidiecézní charita Praha, Město Beroun, Město Hořovice, Město
Králův Dvůr, MPSV, MŠMT, Nadace Auxilia, Nadace Charty 77, Nadační fond Letorosty,
Obecní úřad Chrustenice, Obecní úřad Loděnice, Obecní úřad Lochovice, Obslužná
společnost a.s., Potravinová banka Praha o.s., Římskokatolická farnost Beroun, Sestry sv. Karla
Boromejského, Technické služby Beroun s.r.o., Techsoup Česká republika, Úřad práce Beroun,
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, paní Marie Dobrovolská a pan Josef Jonáš
Mediálním partnerům: Berounský deník, Podbrdské noviny, Radio Proglas a Deixe-Tip.
Naše poděkování patří také firmám a soukromým osobám, kteří naši činnost v roce 2012
podpořili finančním či věcným darem v hodnotě nad 5 000,- Kč:
Aronet s.r.o., Austis a.s., Beton Hronek s.r.o., Ing. Josef Civín, DriveTech Hořovice, FK dřevěné
lišty s.r.o., Gladioland Otrokovice, Jitka Hartmanová, HENKEL ČR s.r.o., KB Blok systém
s.r.o., MUDr. Kučerová, Končák s.r.o., Naděžda Makovcová, MUDr. Monika Růžičková,
Skalická lesní s.r.o. , SR 2000 s.r.o., Ing. Pavel Šitina
a v hodnotě do 5 000,- Kč včetně:
členové souboru Schola Gregoriana Pragensis - pánové Eben, El-Dunia, Mačuha, Maňour,
Medek, Lajtkep, Prokeš, Předota a Šulc, dále obyvatelé Pensionu pro seniory Beroun, Apokork
Studio, Ontex CZ s.r.o., Ecolab Hygiene s.r.o., Ing. Jan Maixner, Kolovrat – Chýnov, Stuha a.s.,
Styl - výrobní družstvo knofl íkářů, Korek Jelínek s.r.o., Novitex Fashion a.s., Hagal s.r.o., Marek
– Holub s.r.o., Fytos – ovocná a okrasná školka, Zahradnictví Tomáš Liska, Specializované růžové
školky Sobotka, Adolf Hujer - International Glass, Niťárna Česká Třebová, Stavební chemie
Slaný, Hal Glass, Prolov Klatovy, Astro Sport Třebíč, KJZ s.r.o., AROS osiva s.r.o., Unisem
Libochovice, Fryauf FilMix s.r.o, Fórum dárců o.s., ZŠ Pavla Lisého Hostomice, Sbor ČCE
Hořovice, Rudolfova hlína, Lomy Mořina s.r.o., Inform v.o.s., Pekařství Johan Zdice, Řeznictví
Kamil Alfery, Johnny Servis s.r.o., Lékárna U černého orla, DVP Seloutky, Drogerie Ondráček,
Styx Underwear s.r.o., Spojené kartáčovny a.s., Labar s.r.o., Zdeněk Vala výroba kartáčů, HET
- Ohníč u Teplic, Potraviny Ivana Smržová, Hořovické maminky o.s., Aquapark Beroun, Radim
Pešek - ovocná školka, Ing. Jan Bielmacz - Pěstování a prodej okrasných a ovocných stromů a
dřevin, Nová Mosilana a.s., Mráz Martin Catering, Optika Jílek Hořovice, Bazar Antik Libomyšl,
Sorex s.r.o., Tejas s.r.o., Kovovýroba Václav Forst, Urbania s.r.o., Ing. Pavel Šitina, DG Tachov,
Dimatex CS s.r.o., Medivital Centrum, s.r.o., Jablotron Alarms a.s., Brněnská továrna plstí s.r.o.,
EFKO-karton s.r.o., o.s. Most, Prošek Hořovice, Ovocné a okrasné školky Jaroměř, Props s.r.o.,
Fikar s.r.o., Preciosa Ornela, Pleas a.s., Vítězslav Kanclíř – VIKAM, Ludvík Kacer – Gastrofresh,
Nero – Dia s.r.o., Ing. Martin Šrůta, Marek Anděl, Bohumila Blažková, p. Beščecová, p. Cheová,
p. Jung, p. Kolman, p. Maleček, p. Polena, p. Štefan.
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Donátoři služeb a projektů v roce 2012
Charitní pečovatelská služba, Odlehčovací služba, Služba osobní asistence,
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

Obec Chrustenice

Město Králův Dvůr

Obec Loděnice

Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi v tísni

Teplá židle

Farní charita Beroun
Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4
IČ: 47514329, DIČ: CZ47514329
č. účtu: 364 904 369/0800
tel. 313 030 400, fax 313 030 450
email: sekretariat@charita-beroun.cz
www.charita-beroun.cz

