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Slovo na úvod
Vážení a milí,
dostává se vám do rukou výroční zpráva o činnosti a hospodaření Farní charity Stodůlky za
rok 2015.
Byl pro nás plný životních příběhů a osudů. My všichni – ať pracovníci nebo dobrovolníci,
jsme je sdíleli, pomáhali nést či měnit k lepšímu. I my sami jsme v jeho průběhu zažívali
náročné chvíle.
Nic z toho bychom nezvládli bez podpory farnosti, obětavých pracovníků a množství nadšených dobrovolníků, ale i dárců a podporovatelů.
Proto velmi doufám, že si i nadále udržíme důvěru našich příznivců, donátorů, dobrovolníků,
zaměstnanců, vlastních rodin, ale také samotných klientů, abychom ve svém poslání mohli
vytrvat.
Budeme i nadále pracovat tak, aby u nás všichni potřební, kteří se na nás obrátí, našli pochopení, vlídné slovo a potřebnou pomoc.
Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky

3

Vznik Farní charity Stodůlky
– exkurze do historie
V roce 1988 došlo k zemětřesení v Arménii a humanitární organizace celého světa organizovaly pomoc obětem této katastrofy. Při té příležitosti vyzval tehdejší kardinál František Tomášek všechny farnosti k zakládání Výborů křesťanské pomoci, které by organizovaly materiální
a finanční sbírky na pomoc obětem arménské katastrofy. Součástí výzvy bylo i upozornění
na to, že pomoc možná potřebuje někdo v bezprostředním okolí.
Stodůlecká farnost se do této činnosti zapojila od samého počátku. Zorganizovala se skupina cca 40 osob, které byly ochotné pomáhat spoluobčanům v tíživé situaci. V první fázi se
pomoc soustředila na osamělé matky s dětmi, které v případě nemoci neměly nikoho, kdo by
jim nakoupil, donesl léky apod.
Po roce 1989 se Výbory křesťanské pomoci přeměnily na farní, případně oblastní, charity.
Tak vzniká v roce 1993 Farní charita Stodůlky a byla zahájena činnost charitního šatníku.
Od roku 1995 rozšířila Farní charita činnost o ošetřovatelskou službu, která na základě
doporučení praktického lékaře zajišťuje odbornou zdravotní péči o klienty v jejich domácím
prostředí.

Poslání Charity
• laskavou a odbornou péči pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní,
duševní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost,
• naplňovat přikázání křesťanské lásky k bližnímu,
• svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce.
(Kodex Charity Česká republika)
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Charitní ošetřovatelská služba
Trávníčkova 1746/37, 155 00 Praha 5
tel.: 251 616 392
774 854 463
email: chos@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
Profesionální zdravotní služba poskytovaná zdravotními sestrami v domácím prostředí. Služba je určena pro krátkodobě nemocné, dlouhodobě nemocné, i pro umírající klienty. Je plně
hrazená ze zdravotního pojištění.
Jejím cílem je zajistit ošetřovatelské výkony na základě lékařského předpisu a v domácím
prostředí, navrátit soběstačnost, a podílet se na komplexní péči s rodinnými příslušníky, lékaři i pracovníky v sociálních službách.

Činnost Charitní ošetřovatelské služby v roce 2015
• vedení služby: vrchní sestra Mgr. Kateřina Hlaváčková (do IV. 2015), od května 2015
potom paní Michaela Prajzlerová, DiS.
• zajištění služby v průměru 9 všeobecnými zdravotními sestrami (8,2 úvazku)
• navýšení základního platu sester
• zaměstnaná personalistka (DPP)
• nákup odborné literatury i nových pracovních pomůcek pro práci sester v terénu
• inovovali jsme technické zařízení kanceláře (multifunkční tiskárnu, dokoupili jsme další
licenci SW programu PC Doktor pro účtování pojišťovnám, změnili jsme poskytovatele
internetového připojení, vyměnili jsme staré kartotéky za nové apod.).
• absolvované vzdělávací kurzy a semináře:
o
dvoudenní konference akreditovaná MZ ČR s tématem „Propojení
primární a domácí péče“ (v Nemocnici na Homolce),
o
dvoudenní konference v Ostravě na téma „Péče o potřeby
zdravotnického pracovníka v charitní službě“,
o
setkání na téma „Rodina a její nemocný člen – viděno z pozice
zdravotníka (péče o nemocné v rodině i o ty, kdo pečují)“.
Statistika
rok
počet pacientů
počet ošetřovatelských návštěv

2012
179
13 548

2013
210
15 528

2014
271
18 780

2015
223
18 236

Počet klientů v roce 2015 sice mírně poklesl, zůstal ale zachován počet návštěv. Intenzita
objemu práce se tedy nesnížila – spíše naopak.

5

Spolupráce
Naše organizace se těší dobré spolupráci s praktickými lékaři v lokalitě Prahy 13. Ti naši péči
ordinují a koordinují její průběh u daného pacienta. Nové klienty přijímáme také na základě
ordinace lékařů pražských nemocnic, především Fakultní nemocnice v Motole.
Velmi dobrou spolupráci máme se sociálním odborem úřadu městské části Prahy 13, ale i se
Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a organizací Prosaz, které poskytují pečovatelskou
službu, případně osobní asistenci.
Zároveň spolupracujeme se společností Home Therapy, která poskytuje odbornou službu
fyzioterapie v domácím prostředí. Organizace získala grantovou podporu pro rehabilitační
péči o klienty s neurologickým onemocněním a nám se podařilo tuto péči zprostředkovat pro
některé naše klienty. U klientů, kteří na grantovou podporu nedosáhli, jsme tyto služby hradili
z finančních prostředků dárců nebo ze sbírek.

Náklady a výnosy služby
Náklady na službu
mzdové náklady (včetně odvodů)
nájem
služby (ekonom)
ostatní služby (úklid, likvidace odpadu, konzultace)
telekomunikace (telefony, internet, SW)
cestovné, pohonné hmoty
zdravotnický materiál,
vybavení kanceláře, SW, údržba a opravy
školení, kurzy, odborná literatura
daně, poplatky, pojištění, odpisy
celkem:

4 529 927 Kč
22 421 Kč
143 000 Kč
35 505 Kč
93 973 Kč
85 524 Kč
218 652 Kč
129 495 Kč
51 119 Kč
102 517 Kč
5 412 133 Kč

celkem:

6 492 743 Kč
190 000 Kč
180 000 Kč
23 600 Kč
722 Kč
6 887 065 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby
platby od zdravotních pojišťoven
grant MHMP
dotace MČ Praha 13
finanční dary určené pro potřeby CHOS
úroky
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Půjčovna kompenzačních
pomůcek
Trávníčkova 1746/37, 155 00 Praha 5
tel.: 251 616 392
774 854 463
email: chos@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
Ruku v ruce s domácí ošetřovatelskou péčí funguje půjčovna kompenzačních pomůcek, která našim klientům nabízí polohovací lůžka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, chodítka atd.

Realizace služby
Největší zájem je trvale o polohovací elektrická lůžka. Vedle toho pak i o antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky a WC křesla.

Náklady a výnosy služby
nájemné za zapůjčené pomůcky

28 150 Kč
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Služba navštěvování
nemocných
Kovářova 21/22, 155 00 Praha 5
tel.: 731 780 587
email: dobrovolnici@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
Služba funguje od roku 2013 a nabízí lidský kontakt, rozhovor, doprovod – prostě blízkost
jiného člověka.
Služba je zajišťována dobrovolníky pod vedením koordinátorky Bc. Kristýny Vyskočilové.
Dobrovolníci ve svém volném čase navštěvují v rozsahu 1 hodiny týdně „svého“ seniora. Cílem služby je poskytnout osamělým seniorům v jejich vlastním domácím prostředí přirozený
sociální kontakt. Jedná se převážně o klienty se silně omezenou mobilitou a bez možnosti si
sami aktivně vyhledávat kontakt s jinými lidmi. Nicméně i naši klienti, kteří nemají s mobilitou
zásadní problémy, nejsou ve výrazně lepší situaci. Jejich možnost získat nové kontakty je
velmi malá. Staré jsou často přerušeny zdravotními omezeními či smrtí vrstevníků. Rodiny
jsou často nefunkční nebo jsou vyčerpané praktickou péčí o seniora, a čas a síly na běžné
popovídání již nezbývá. Samota má zcela logicky negativní vliv na psychický i fyzický stav
seniorů.
Úkolem koordinátorky je také nábor a školení dobrovolníků, pravidelný kontakt a dohled nad
prací dobrovolníků. Vedle toho také komunikuje s klienty, realizuje informační návštěvy klientů a řeší běžnou operativu spojenou se službou.
Dobrovolníci mají zajištěnou pravidelnou supervizi pod vedením akreditované supervizorky.
Mají možnost využít také individuální supervize. Koordinátorka dobrovolníků je jim k dispozici
na řešení provozních záležitostí i na podporu v někdy nelehké službě.

Realizace služby
Projekt jsme zahájili na podzim roku 2013. Od té doby do současnosti službu zatím využilo
27 klientů, které navštěvovalo 17 dobrovolníků. Počet klientů se průběžně mění – klienti jsou
např. hospitalizováni, odcházejí do domovů pro seniory či zemřou.
V průběhu roku 2015 docházeli naši dobrovolníci k 13 klientům.
2x ročně také proběhla společenská setkání pro dobrovolníky jako poděkování za odváděnou službu. Dobrovolníci jsou pojištěni.

Náklady na zajištění služby
mzdové náklady koordinátora dobrovolníků, pojištění dobrovolníků, supervize

41 000 Kč
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Setkávání starších a
nemocných obyvatel Prahy 13
Kovářova 21/22, 155 00 Praha 5
tel.: 733 108 816
email: info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
Společenské setkání se koná 2x do roka, a to v pravidelných termínech v sobotu před Adventem a v sobotu před Popeleční středou.

Realizace
Setkávání zahajuje mše svatá s možností přijetí pomazání nemocných. Po ní pak následuje
společenská část. Při adventním setkání nám s kulturním programem pomáhá Církevní mateřská školka Srdíčko. Dárky pro účastníky – vánoční ubrusy – tentokrát vyrobila chráněná
dílna Charity Strážnice.
Obou setkání se zúčastnilo téměř 120 seniorů.
Přípravu setkání zajišťují dobrovolníci z farnosti, především z řad mládeže. Bez pomoci dobrovolníků bychom nemohli zajistit ani odvoz hůře pohyblivých zájemců, ani přípravu prostor,
občerstvení, samotnou obsluhu účastníků a následný úklid po setkání.

Náklady na pořádání Setkáváních nemocných v roce 2015
setkání před postní dobou – občerstvení
setkání před Adventem – občerstvení
– dárky

3 510 Kč
3 747 Kč
8 000 Kč
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Setkávání pečujících
Kovářova 21/22, 155 00 Praha 5
tel.: 733 108 816
email: info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
Setkání si klade za cíl podporu a pomoc při překonání strachu z nelehkého závazku pečovat
o své blízké v domácím prostředí.
Setkávat jsme se začali od jara 2014 v rozmezí zhruba 6 týdnů, a to vždy v sobotu v dopoledních hodinách.
Pečujícím chceme být nápomocní v rozhodnutí pečovat o své blízké v domácím prostředí,
a poskytnout jim maximálně všestrannou podporu a pomoc. V rámci společného setkání
mohou využít základní sociální poradenství a zkonzultovat zkušenosti či otázky z pečování
o své blízké. Přítomné jsou všeobecné zdravotní sestry Farní charity, které jsou připravené
poradit či zodpovědět i specifické dotazy spojené s konkrétním postižením nebo chorobou
(poradit s výživou, rehabilitačním cvičením, s opatřeními důležitými při péči o imobilní pacienty atd.).

Realizace
V roce 2015 proběhlo 6 setkání, která navštěvovalo zhruba 7 pečujících. Účastníci nacvičovali manipulaci s nemocným upoutaným na lůžko, hygienu na lůžku, používání kompenzačních pomůcek, řešili jsme problémy s výživou nemocných či komunikaci.

Náklady na zajištění setkávání
občerstvení

2 002 Kč
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Charitní šatníky
Přecechtělova 2243, 155 00 Praha 5
tel.: 733 108 816
email: info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
Charitní šatníky přijímají čisté oblečení, obuv, školní a sportovní potřeby a předávají je sociálně slabším spoluobčanům.
• Přecechtělova 2243
• Husníkova 2079

pondělí 17 – 18,30 hod.
čtvrtek 17 – 18,30 hod. (provoz ukončen na konci ledna 2016)

Realizace služby
Statistika návštěvnosti
V roce 2015 využilo služeb obou charitních šatníků 870 osob. Návštěvnost v šatníku Přecechtělova na Velké Ohradě zůstala stabilní. Oproti tomu se návštěvnost v ul. Husníkova
na Hůrce zvýšila o 19%. Za situace, kdy byl šatník v ulici Husníkova otevřen až v polovině
března 2015, je evidentní, že zájem o služby charitních šatníků, unikátnost služby a její potřebnost narůstají.
Z celkového počtu návštěvníků tvořili obyvatelé Prahy 13 téměř 75%. Šatník na Velké Ohradě využívalo víc místních obyvatel, a to 80%. Oproti tomu šatník na Hůrce využívalo větší
množství obyvatel žijících mimo naši městskou část. I přesto v něm místní obyvatelé v roce
2015 tvořili 67%. Zaznamenali jsme tam výrazný nárůst klientů z řad lidí bez domova. Tento
fakt je možné přičíst spolupráci s terénní službou Naděje. S tou zůstáváme v kontaktu ohledně průběžného provozu šatníků i ohledně aktuální nabídky momentálně dostupného zboží.
Navíc jsme se s nimi vhodně doplňovali v termínu otvírací doby šatníku na Hůrce a jejich
přítomnosti pod tubusem metra ve čtvrtek.
I na Velké Ohradě došlo ke změně struktury klientů. Službu využívaly především rodiny
s dětmi, případně matky samoživitelky. Někteří z těchto klientů využili i naši službu pomoci
rodinám (podrobnosti viz dále v části Tříkrálová sbírka).
Další významnou skupinu klientů šatníku na Velké Ohradě tvořili muži z řad sociálně slabých,
zejména žijících na ubytovnách. Oproti jiným letům zde výrazněji ubylo návštěv obyvatel bez
domova.
Zajištění provozu služby
• V roce 2015 se na přímé realizaci projektu podílelo 6 dobrovolníků: vedoucí šatníků
Kristýna Vyskočilová a Markéta Dlouhá, dále pak Zdislava Bastlová, Kateřina Fojtíková,
Ivana Hagarová, Zlata Příkazká a Helena Ryklová.
• Šatník v ul. Husníkova byl znovu otevřen v únoru 2015. Upravili jsme pravidla provozu
šatníků, a to jak pro klienty, tak pro samotné pracovníky šatníků. Klienti šatníků reagovali
na nové změny veskrze pozitivně. S pozitivním ohlasem klientů jsme se setkávali
především ve znovuotevřeném šatníku na Hůrce. Pozitivní zpětnou vazbu jsme dostávali
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rovněž od obyvatel domu, kteří šatník obdarovávali použitým ošacením, i od některých
nájemníků, kteří službu šatníku využívali pro svoji potřebu.
• V listopadu 2015 jsme obdrželi výpověď z prostor domu v ulici Husníkova (bez udání
důvodů) a služba v této lokalitě na konci ledna 2016 skončila.
Náklady na provoz charitních šatníků v roce 20151
nájem, služby, elektřina – Přecechtělova
nájem a služby – Husníkova
úklidové prostředky a poplatek za odvoz odpadu
supervize a pojištění dobrovolníků
celkem:

19 012 Kč
12 475 Kč
2 606 Kč
10 500 Kč
44 593 Kč

celkem:

15 000 Kč
4 662 Kč
19 662 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby
dotace MČ Praha 13
dobrovolné příspěvky od návštěvníků

1

uvedené částky za nájem a služby v obou šatnících jsou po vyúčtování přeplatků
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Tříkrálová sbírka
Popis činnosti
Dobročinná akce na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

Realizace
Tříkrálovou sbírku jsme zahájili koncertem v podvečer 4.1.2015 v kostele sv. Jakuba Staršího
ve Stodůlkách. Pěvecký sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou jej začal Tříkrálovou baladou a
po ní zazpíval koledy, ke kterým se na závěr mohli přidat i návštěvníci. Hudebníci odehráli
koncert bez nároku na honorář. (Na dobrovolném vstupném se vybralo 3 923 Kč.)
Do samotné sbírky v ulicích Prahy 13 se zapojilo 13 různě velkých skupinek. Měli jsme svolení koledovat i v obchodních centrech na Praze 13 – na Lukách, Lužinách i v Galerii Butovice.
Vykoledovali jsme celkem 56 647 Kč. Z této částky je desetina použita na pomoc v zahraničí,
další část využita Charitou ČR pro lidi různým způsobem sociálně potřebným. 2/3 vybraných
prostředků se vrací zpátky do oblasti, kde sbírka probíhala. Nám se tedy vrátilo 36 822 Kč,
které byly využity podle záměrů uvedených dále.

I ve zbytku republiky se dobrovolníci činili a dárci je štědře odměnili téměř 82 miliony korun.
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Záměry využití prostředků z Tříkrálové sbírky pro rok 2015
• Pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin – umožnění dětem z ekonomicky
slabších rodin účastnit se lyžařských kurzů a letních táborů, přispět na doučování a školní
pomůcky, legitimaci na MHD, školní obědy apod.
• Setkávání nemocných a starších obyvatel Prahy 13 – zajištění organizace Setkání včetně
občerstvení pro cca 80 účastníků 2x ročně
• Podpora osob se specifickými dietami či zdravotní péčí – podpora lidí se specifickými
dietami, na které nemohou žádat příspěvek ze sociální podpory (výživová dieta při
léčbě anorexie, bezlepková dieta při autismu, tuková dieta při epilepsii apod.); podpora
osob vyžadujících zdravotní péči mimo rámec zdravotního pojištění (např. fyzioterapie
u neurologických onemocněních apod.)
Pomoc rodinám
Rodinám jsme poskytli potřebnou konzultaci v problematice sociálních dávek či příspěvků,
řešení dluhové problematiky, kontaktů na řešení domácího násilí, případně další podporu
formou přímé a věcně cílené finanční podpory dětí z těchto rodin (na doučování, hudební
nauky, obědy, školy v přírodě atp.).

rodina

způsob využití
finančních prostředků

částka

počet
podpořených
dětí

sociální situace rodiny

A

doučování +
resocializační pobyt

5 280 Kč + 400 Kč

2

matka samoživitelka, nezaměstnaná, 4 nezaopatřené děti a
vnouče ve svěřené péči

B

obědy v MŠ

3 740 Kč

2

vnoučata svěřená do péče dědečka s těžkou cukrovkou (v ID),
příležitostně pracuje (brigády)

C

družina

800 Kč

1

matka samoživitelka, pracující,
2 nezaopatřené děti

D

školní pomůcky a učeb- 5 281 Kč
nice

5

rodina s 5 nezaopatřenými
dětmi, v péči těžce nemocná
babička, rodiče s psychiatrickou
diagnózou, rodiče pracující,
1 dítě finančně vypomáhá díky
brigádě

E

družina

1 000 Kč

1

matka samoživitelka, pracující,
1 nezaopatřené dítě, v péči těžce nemocná maminka a babička

F

hudební nauka, kerami- 4 650 Kč
ka

3

rodina v tíživé sociální situaci se
3 nezaopatřenými dětmi, rodiče
pracující

G

škola v přírodě

3 775 Kč

1

rodina se 4 nezaopatřenými
dětmi, 2 děti s mentálním postižením, matka (v ID) na RD, otec
pracující

H

družina

400 Kč

1

rodina se 2 nezaopatřenými
dětmi, rodiče pracující

I

tlumočení ve znakové
řeči

3 500 Kč

2

podpora začlenění rodičů se
sluchovým postižením do akcí
dětí v MŠ
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J

lyžařský kurz

3 500 Kč

celkem:

32 326 Kč

1

rodina v tíživé sociální situaci se
2 nezaopatřenými dětmi, rodiče
pracující
19 dětí z 10 rodin

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2015 dle uvedených záměrů:
Výnosy:
přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2015
zůstatek z Tříkrálové sbírky 2014
(uhrazeno z vlastních zdrojů):

36 822 Kč
139 Kč
513 Kč

Náklady:
pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin
setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13 (prosinec 2015)
podpora osob se specifickými dietami či zdravotní péčí
celkem:

32 326 Kč
3 747 Kč
1 401 Kč
37 474 Kč

15

Postní almužna
Popis činnosti
Slovo almužna pochází z řeckého slova elemosyné, které překládáme jako milosrdenství.
Almužna není to, co zbyde. Almužna je to, co vezmu sobě a dám bližnímu. Může mít různé
podoby. Almužnou může být třeba setkání, vlídné slovo, pomoc, prostě věnovaný čas. Nejčastěji si ale pod almužnou představíme věnování peněz. Almužna není sbírka ani akt dobré
vůle, s almužnou dávám kus sebe.

Realizace
Kdo se chtěl zapojit do Postní almužny, mohl si vyzvednout v kostele kasičku „postničku“, do
které po celou dobu postu střádal svou almužnu. Almužna patří spolu s postem a modlitbou
patří odjakživa k postní době, v níž se křesťané připravují na Velikonoce.
V roce 2015 se díky odříkání farníků Stodůlecké farnosti sešlo 7 233 Kč.
Tyto prostředky jsme použili na úhradu osobní asistence pro dívku s těžkým zdravotním
postižením, kvůli kterému potřebuje asistenci během celého dne a podporu prakticky při
všem, co dělá. To jí však nebrání při hledání zaměstnání, shánění finančních prostředků a při
realizaci svých dalších plánů – např. v roce 2012 se se svojí asistentkou vypravily na pouť do
Santiaga de Compostela.
Vyúčtování Postní almužny
vybraná částka
osobní asistence
občerstvení na setkání pečující

7 233 Kč
- 7 000 Kč
- 233 Kč
celkem: 0 Kč
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Podpora pomoci
uprchlíkům
Otázce a situaci ohledně uprchlíků se nevyhneme, ať se nám to líbí nebo ne. Společnost se
rozdělila na dva protikladné tábory. Pokud se na situaci díváme reálně, vidíme na jednu stranu obtíže s integrací spojené, ovšem na straně druhé potřebu pomoci lidem v nouzi.
Abychom jen nepřešlapovali na místě, než bude zorganizovaná systémová pomoc, uspořádali jsme jednorázovou sbírku finančních prostředků, které byly určeny na nákup spacáků,
přikrývek, karimatek, výtvarných potřeb či stolních her pro uprchlíky.
Při sbírce jsme zároveň rozdávali dotazníky pro farníky pro zmapování nezávazných nabídek možností pomoci. Sešly se nabídky 20 pracovních míst, pravidelný měsíční příspěvek
(na rok i na dobu neurčitou), rodinný výlet s dětmi, doučování němčiny, češtiny, předmětů
v rozsahu ZŠ, tlumočnictví z angličtiny a z francouzštiny, a několik nabídek dobrovolnické
spolupráce.
Finanční sbírka vynesla 23 000 Kč.

Využití finančních prostředků ze sbírky:
nákup spodního prádla pro muže v uprchlickém táboře v Drahonicích
nákup pomůcek a zajištění činnosti dobrovolníků v uprchlickém táboře Bělá
pod Bezdězem

8 000 Kč
15 000 Kč

foto Richard Bouda, www.fotobouda.cz
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Veřejná sbírka
Farní charity Stodůlky
Popis a záměr
Od září 2014 máme od Magistrátu hl. města Prahy (rozhodnutím č.j.S-MHMP/1012238/2014,
1109246/2014 ze dne 29.7.2014) povolenou veřejnou sbírku, ze které financujeme květiny
drobné dárky pro naše klienty k jejich životním výročím, profesní vzdělávání zaměstnanců a
dobrovolníků, ale i akce pro veřejnost jako jsou setkávání nemocných, setkávání pečujících,
navštěvování nemocných a podpora ekonomicky a sociálně slabších rodin.
Finanční prostředky můžeme vybírat:
• do kasičky umístěné ve foyeru Komunitního centra sv. Prokopa na Slunečním náměstí
• na účet k tomu zřízený 107-3531770227/0100
• prodejem drobných dárků či občerstvení při různých akcích

Využití prostředků z veřejné sbírky v roce 2014 a 2015
čistý výtěžek
podpořené aktivity (květiny pro klienty, zajištění setkání pečujících a dobrovolníků)
Zůstatek k dalšímu použití:

17 733,22 Kč
10 000,00 Kč
7 733,22 Kč
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Vzpomínka na Janu Urbanovou
Ve středu 19. srpna 2015 nás zasáhla nečekaná a bolestivá zpráva o smrti naší dlouholeté
kolegyně, sestřičky Jany Urbanové.
V Charitě byla zaměstnaná od roku 1993.
Za ty dlouhé roky se nesmazatelně vryla do srdcí mnoha pacientů, kterým sloužila s úctou,
pokorou, trpělivostí a empatií. Podobně fungovala v kruhu svých kolegyň, pro které vždy
našla milá slova povzbuzení, drobnost pro radost či nezištnou pomoc s prací v kanceláři.
Ke svěřeným klientům přistupovala s vlídností, laskavostí, s pochopením lidských slabostí
a s respektem, připravená s láskou podpírat každého, kdo potřebuje pomoc. Jana pochopila,
že Bůh od nás požaduje čisté srdce – srdce bezelstné a pravdivé, srdce upřímné, které jako
zrcadlo odráží Boží vůli.
Při své službě zdravotní sestry se věnovala především problémovým pacientům – alkoholikům, klientům s psychiatrickou diagnózou, agresivním klientům, sociálně slabým.
I přes těžký kříž neradostného dětství či zdravotních problémů si nikdy nepostěžovala. Naopak ve všem a v každém dokázala vidět záměr a lásku Boží.
Pohřeb se uskutečnil 31. srpna v 10 hod. v kostele sv. Václava na Smíchově během mše
svaté. Množství farníků, přátel, současných i bývalých kolegů, klientů a lidí, kteří Janu měli
rádi, zaplnilo celý kostel.
Jana odpočívá v charitním hrobě na Vinohradském hřbitově v Praze (hrobka L22).
(Od dárců se na pohřeb vybralo 30 500 Kč. Náklady spojené s pohřbem činily 30 898 Kč.)
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Účast na akcích
Den charity
V září jsme oslavili svátek sv. Vincence, patrona charitních zařízení. Při té
příležitosti bylo požehnáno stávajícím a novým dobrovolníkům Charity. Jedni
se starají o chod charitních šatníků v Butovicích a na Velké Ohradě. Druhá
část dobrovolníků je připravena sloužit osamělým nemocným z řad klientů
Charity. Jsou jim oporou při procházkách, společníky při čtení či u kávy –
jednoduše – jsou připraveni rozptylovat chmury a všednodennost a sdílet
starosti, radosti i vzpomínky.

Svatováclavský jarmark
V září 2015 jsme s MČ Praha 13 a s farností spolupořádali Svatováclavský jarmark. Prezentovali jsme se prodejem
keramiky, kterou pro tuto akci k prodeji věnoval Vojta Nedbal,
kávou a vynikajícími koláči a buchtami z rukou ochotných
farníků a dobrovolníků.

Národní potravinová sbírka
Sbírku organizuje Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací
potravinových bank a Armádou spásy. Darované potraviny putují do potravinových bank a následně organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Důvodem sbírky je nejen získat potraviny pro lidi v nouzi, ale i upozornit veřejnost
na to, že i v ČR je mnoho lidí v těžké životní situaci, ve které si sami nemohou zajistit ani základní potraviny a jsou závislí na pomoci druhých (děti
v dětských domovech, matky s dětmi v azylových domovech, senioři, lidé
s handicapem, lidé bez domova a další).
Farní charita Stodůlky se na sbírce podílela v hypermarketu Makro Stodůlky. Za celý den se
nashromáždily 4 palety darovaných potravin do výšky až 2 metrů :). Lidé darovali především
trvanlivé mléko, těstoviny, cukrovinky, dále pak oleje, mouky či trvanlivé pečivo.
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Účetní uzávěrka roku 2015
Náklady
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Dary
Ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění, povinné ručení,
koncesionářské poplatky, atd.)
Odpisy
Daň z příjmů
náklady celkem:

399 368,44 Kč
508 768,32 Kč
4 570 927,00 Kč
5 630,00 Kč
64 132,00 Kč
53 593,83 Kč
31 200,00 Kč
274 740,00 Kč
5 908 359,59 Kč

Výnosy
Tržby z prodeje služeb (zaplacené výkony od zdravotních pojišťoven,
půjčovné, příspěvky ze šatníku)
Úroky
Přijaté příspěvky (Tříkrálová sbírka, veřejná sbírka, Postní almužna,
dary fyzických a právnických osob)
Provozní dotace (MČ Praha 13, MHMP)
výnosy celkem:

6 555 554,57 Kč

385 000,00 Kč
7 080 614,76 Kč

hospodářský zisk celkem:

1 172 255,17 Kč

722,19 Kč
139 338,00 Kč
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Poděkování
• dobrovolníkům za jejich ochotu, nadšení, čas a přirozenost
• Kristýně Vyskočilové za její upřímný přístup, zdravý náhled, vstřícnost a podporu
• farnosti za spolupráci při Tříkrálové sbírce, pečení vánočního cukroví pro naše klienty,
pomoc při akcích, intenzivní modlitby a za azyl v Komunitním centru pro veškerá jednání a
setkávání Charity
• P. Adamu Lodkovi za podporu, důvěru, zájem, vstřícnost, trpělivost a shovívavost
• MUDr. Marii Kordíkové za vytrvalou podporu zejména domácí ošetřovatelské péče
• dárcům za podporu a důvěru
• MČ Praha 13 za podporu našich služeb, a to jak provozu ošetřovatelské služby, tak
charitních šatníků, a za spolupráci
• MHMP za podporu ošetřovatelské služby
• zaměstnancům za trpělivost, vytrvalost a víru v lepší zítřky
• Anině Ondráčkové za bezplatné grafické zpracování propagačních materiálů
• obchodním centrům Galerie Butovice, Luka a Lužiny za svolení k Tříkrálové sbírce v jejich
prostorách
• Makro Stodůlky a paní Staňkovské za koordinaci Potravinové sbírky a dobrovolníků,
za velmi profesionální přístup, vstřícnost, ochotu a trpělivost s některými organizačními
zádrhely
• všem, kteří jakkoliv podporují charitní dílo
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Kontakty
Farní charita Stodůlky
Kovářova 21
155 00 Praha 5

ředitelka:
Bc. Helena Ryklová
tel. 733 108 816
reditel@stodulky.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba
Trávníčkova 1746
155 00 Praha 5

vrchní sestra:
Petra Slabochová
tel. 733 110 240
chos@stodulky.charita.cz

Charitní šatník (Velká Ohrada)
Přecechtělova 2234
155 00 Praha 5
otevřeno: pondělí 17 – 18,30 hod.

koordinátorka dobrovolníků:
Bc. Kristýna Vyskočilová
tel. 731 780 587
dobrovolnici@stodulky.charita.cz

www.stodulky.charita.cz
IČ: 49368265
ID datové schránky: 7rzintr

účetní a ekonomka:
Marie Šefernová
tel. 733 742 002
ekonom@stodulky.charita.cz

číslo účtu veřejné sbírky: 107-3531770227/0100
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Zpráva nezávislého auditora
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Výrok auditora
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