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Slovo na úvod 

Vážení a milí,

dostává se vám do rukou výroční zpráva Farní charity Stodůlky za rok 2016. Jsou v ní uvedeny 
důležité události uplynulého roku, základní informace o jednotlivých zařízeních a službách, které 
naše organizace zajišťuje, a také informace o našem ročním hospodaření.

Na podzim jsme získali zázemí v Komunitním centru sv. Prokopa pro přestěhování kanceláře ředi-
telky a koordinátorky dobrovolníků. K jednání s klienty, zájemci o spolupráci i pro osobní rozhovory 
se spolupracovníky máme konečně vlastní důstojné prostory.

Rok 2016 s sebou přinesl spoustu životních příběhů, jichž jsme byli na kratší či delší dobu sou-
částí. Jak organizace, tak samotní zaměstnanci, jsme v jeho průběhu zažívali náročné chvíle. 
Vážím si toho, že společným úsilím každého pracovníka se podařilo stabilizovat kolektiv, který 
vědomě pracuje na naplňování poslání charitního díla – laskavou a odbornou péčí pomáhat svěře-
ným lidem nést těžkosti, které jim přináší život.

Vážím si také důvěry samotných klientů a jejich rodin, našich příznivců, donátorů, a v neposlední 
řadě také našich vlastních rodin, jejichž podpora a přístup jsou zásadní pro to, abychom ve svém 
poslání mohli vytrvat. 

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat všem svým kolegyním za inspirující spolupráci, 
dobrovolníkům za nezištnou pomoc, a také všem podporovatelům – ať už se jedná o podporu 
finanční, hmotnou, či duchovní pomoc a modlitby.

Díky Vám všem! Bez Vás by to nešlo!

Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky
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Poslání Charity

Základním posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora a doprovázení 
v duchu křesťanské lásky. Poslání vychází z křesťanské nauky Ježíše Krista, který své následovníky 
vybízí k službě Bohu a bližnímu.

Potřebností se rozumí zejména situace nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze či vyloučení člověka 
z běžného života, a předcházení těmto stavům a situacím.

Charita je nestátní nezisková organizace, která působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitární.

Laskavou a odbornou péči má pomáhat lidem, kteří se ocitli v sociální, materiální, zdravotní, dušev-
ní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu, národnost nebo sociální příslušnost. 
Má svědčit o rovnosti všech lidí a hodnotě každého jednotlivce.

Organizační struktura Farní charity Stodůlky

Farní charita Stodůlky je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva, a je regis-
trovaná v Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury ze dne 30.10.1996.

Farní charita Stodůlky je jako součást Arcidiecézní charity Praha začleněna pod Charitu Česká 
republika. Charita ČR je od roku 1995 členem Mezinárodního společenství charit – celosvětové 
organizace Caritas Internationalis a Caritas Europe.
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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 všeobecnými zdravotními sestrami v domácím pro-
středí klientů. 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 prostře-
dí, 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 Michaela Prajzlerová, DiS. (do IV. 2016), od května 2016 potom 
paní Petra Slabochová.

• Zajištění služby v průměru 8,25 všeobecnými zdravotními sestrami se smluvním úvazkem 
a 3 sestrami zaměstnanými na DPP (7,3 úvazku).

• Inovovali jsme technické zařízení kanceláře (např. nákup tzv. chytrých mobilních telefonů 
s internetovým připojením pro sestry v terénu).

• Absolvované vzdělávací kurzy a semináře:

 o Akutní stavy v terénu a v domácí péči, aneb se v knihách nenajdete. 
Víme, co dělat, když se něco děje?

 o Kompresivní terapie jako účinná metoda při léčbě žilních onemocnění 
dolních končetin

 o Diabetes mellitus, strašák i vychovatel

 o Civilizační nemoci, jejich příčiny a prevence aneb Chráním své zdravé 
tělesné a duševní

 o Úskalí péče o seniory

 o Poznáte psychosomatického pacienta a umíte se o něj postarat?

 o Fenomén stáří

 o Moderní přístupy k hojení ran

 o Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví)
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• Několik našich klientů jsme také zapojili do pravidelné distribuce potravinové a materiální 
pomoci pro chudé. Jednalo se jak o osamělé seniory, o páry žijící na hranici chudoby, ale také 
o klienty s nefunkčními rodinami svých blízkých a bez pomoci a podpory.

• Úspěšně funguje také služba dobrovolníků, kteří zajišťují službu navštěvování osamělých 
nemocných. Ti klientům zprostředkovávají sociální kontakt.

• Hojně využívaná je také služba půjčování základních kompenzačních pomůcek. V roce 2016 
jsme rozšířili jejich nabídku o další invalidní vozík a čtyřkolové vysoké chodítko.

Statistika

rok 2013 2014 2015 2016

počet pacientů 210 271 223 208

počet ošetřovatelských návštěv 15 528 18 780 18 236 16 624

počet zdravotních sester (přepočtených 
úvazků)

7,9 9 8,2 7,3

Počet klientů v roce 2016 sice poklesl na 208 oproti 223, které jsme ošetřili v roce 2015. Při počtu 
7,3 úvazku zdravotních sester je ovšem patrné, že objem práce se nesnížil – spíše naopak, viz 
graf:

Spolupráce

Naše organizace se těší dobré spolupráci s praktickými lékaři v lokalitě Prahy 13. Ti naši péči or-
dinují a koordinují její průběh u daného pacienta. Nové klienty přijímáme také na základě ordinace 
lékařů pražských nemocnic.

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 fy-
zioterapie 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.
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Náklady a výnosy služby

Náklady na službu

mzdové náklady (včetně odvodů a soc. nákladů) 3 763 878 Kč

nájem 38 588 Kč

služby (účetnictví, ekonomické, konzultace) 174 972 Kč

ostatní služby (úklid, likvidace odpadu) 7 260 Kč

telekomunikace (telefony, internet, poštovné, web) 82 548 Kč

cestovné, pohonné hmoty 35 397 Kč

zdravotnický materiál 175 847 Kč 

vybavení kanceláře, SW, údržba a opravy 96 461 Kč

školení, kurzy, odborná literatura 24 379 Kč

daně, poplatky, pojištění, odpisy 91 628 Kč

ostatní materiál (kancelářský, drogerie) 33 456 Kč

celkem: 4 524 414 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby

platby od zdravotních pojišťoven 4 678 852 Kč

grant MHMP 200 000 Kč

dotace MČ Praha 13 100 000 Kč

úroky 155 Kč

celkem: 4 979 007 Kč
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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 na-
šim 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.

Nabídku pomůcek jsme rozšířili o vysoké čtyřkolové chodítko s oporou vhodné pro nácvik chůze 
s asistencí (zakoupené z výnosu postní almužny – viz dále).

Náklady a výnosy služby

půjčovné za zapůjčené pomůcky 28 450 Kč 
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Služba navštěvování  
nemocných

zodp. osoba: Bc. Kristýna Vyskočilová

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. Dobro-
volníci 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 vyhledá-
vat 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 přeru-
šeny 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.
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Náklady a výnosy služby

Náklady na službu

mzdové náklady (včetně odvodů) 36 000 Kč

supervize 1 050 Kč

pojištění dobrovolníků 526 Kč

celkem: 37 576 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby

dotace MČ Praha 13 15 000 Kč
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Setkávání nemocných  
a starších obyvatel Prahy 13

zodp. osoba: Bc. Helena Ryklová

tel.:   733 108 816

email:  info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti

Společenské setkání, které se koná zpravidla 2x do roka, a to v pravidelných termínech v sobotu 
před Adventem a v sobotu před Popeleční středou. V roce 2016 jsme zkusili přidat ještě májové 
setkání. V červnu jsme navíc putovali se seniory a s nemocnými k Bráně milosrdenství do katedrá-
ly sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě. 

Realizace

Setkávání zahajuje mše svatá s možností přijetí pomazání nemocných. Po ní pak následuje spole-
čenská část.

Májovému setkání předcházela společná májová pobožnost. Společenský program si připravily 
děti z folklórního souboru Lučinka pod vedením Šárky Křížkové a Terezy Hrazdírové.

Červnové pouti nemocných k bráně milosrdenství do katedrály na Pražském hradě se účastnilo 
téměř 20 poutníků.

Při adventním setkání nám s kulturním programem pomáhá Církevní mateřská školka Srdíčko. 
Dárky pro účastníky – přírodní mýdla – tentokrát vyrobila chráněná dílna občanského sdružení 
Proutek v Kardašově Řečici.

Všech setkání se zúčastnilo cca 120 seniorů.

Přípravu setkání zajišťují dobrovolníci z farnosti, především z řad mládeže. Bez pomoci dobrovolní-
ků bychom nemohli zajistit ani odvoz hůře pohyblivých zájemců, ani přípravu prostor, občerstvení, 
samotnou obsluhu účastníků a následný úklid po setkání.

Náklady na pořádání akce

setkání před postní dobou 2 887 Kč

setkání májové 2 050 Kč

setkání před Adventem – občerstvení 3 144 Kč

                                     – dárky 5 157 Kč

celkem: 13 238 Kč
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Setkávání pečujících

zodp. osoba: Bc. Helena Ryklová

tel.:  733 108 816

email: info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti

Cílem setkávání je maximálně všestranná podpora a pomoc při překonání strachu z nelehkého 
závazku pečovat o své blízké v domácím prostředí.

Setkávání jsou otevřená komukoliv, kdo má o toto téma zájem. Probíhají v rozmezí zhruba 6 týd-
nů, vždy v sobotu v dopoledních hodinách.

V rámci společného setkání je přítomen sociální pracovník a všeobecná sestra. Díky tomu mohou 
zájemci využít základní sociální poradenství, zkonzultovat zkušenosti či otázky z pečování o své 
blízké, a nechat si zodpovědět i specifické dotazy spojené s konkrétním postižením nebo choro-
bou (poradit s výživou, rehabilitačním cvičením, s opatřeními důležitými při péči o imobilní pacienty 
atd.).

Realizace

V roce 2016 proběhlo 6 setkání, která navštěvovalo v průměru 7 pečujících. Účastníci nacvičo-
vali manipulaci s nemocným upoutaným na lůžko, hygienu na lůžku, řešili komunikaci se seniory 
a s nemocnými, a věnovali se tématu a specifikům Alzheimerovy choroby a demence obecně.

Před letními prázdninami jsme se navíc potkali na neformálním setkání na zahradě stodůlecké 
fary. Občerstvili jsme se poctivými špekáčky, osvěžili pivem, a hlavně si moc příjemně popovídali 
u ohně a na chvilku odpočali od všednodenních starostí.

Náklady na zajištění setkávání

občerstvení 3 275 Kč

mzdové náklady 3 600 Kč

celkem: 6 875 Kč
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Charitní šatník

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  pondělí 17 – 18,30 hod.

• (na konci ledna 2016 byl ukončen provoz šatníku v ulici Husníkova 2079)

Realizace služby

Statistika návštěvnosti

V lednu 2016 došlo k ukončení činnosti charitního šatníku na Hůrce a sloučení služby z původních 
dvou provozoven do jedné, na Velkou Ohradu v ulici Přecechtělova. Sloučení vyžadovalo nezbytné 
změny v chodu služby na Velké Ohradě, v uspořádání stávajících prostor, ale i v úpravě pravidel 
poskytování pomoci.

Oproti předchozím letům při fungování obou provozoven klesl v roce 2016 celkový počet návštěv-
níků šatníků zhruba o 15%. Nicméně uzavření prostor na Hůrce znamenalo více než 50% nárůst 
návštěvnosti šatníku na Velké Ohradě. Pro lepší představu viz graf.
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Služeb šatníku na Velké Ohradě v loňském roce využilo 739 návštěvníků. Obyvatelé Prahy 13 
tvořili 76% z celkového počtu.

Struktura klientů šatníku je stejně jako v minulých letech tvořena klienty z řad rodin s dětmi, 
případně matek samoživitelek, a dále pak klienty mužské populace žijících na ubytovnách nebo 
klienty bez domova. Většina nových klientů je z ubytovny situované na Praze 13.

K navýšení návštěvnosti zcela jistě přispěl i projekt FEAD – materiální a potravinová pomoc pro 
chudé, do kterého je naše organizace od července 2016 zapojena, a díky kterému se informace o 
našich službách dostaly k lidem mimo naši lokalitu.

Zajištění provozu služby

• V roce 2016 se na přímé realizaci projektu podílelo 6 dobrovolníků: vedoucí šatníku Markéta 
Dlouhá, dále pak Zdislava Bastlová, Kateřina Fojtíková, Mariana Dukátová, Helena Ryklová a 
Kristýna Vyskočilová.

• Podařilo se nám navázat spolupráci se strašnickou pobočkou velkého obchodního řetězce, 
která nám poskytuje svoje odepsané textilní zboží. Díky tomu máme dostatek zejména 
spodního prádla a ponožek, což pro nás bylo do té doby nedostatkovým zbožím.

Náklady na provoz charitních šatníků v roce 2016

nájem 22 460 Kč

služby 4 180 Kč

elektřina 3 058 Kč

úklidové prostředky a poplatek za odvoz odpadu 1 541 Kč

pojištění dobrovolníků 525 Kč

supervize dobrovolníků 1 050 Kč

celkem: 32 814 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby

dotace MČ Praha 13 15 000 Kč

dobrovolné příspěvky od návštěvníků 6 779 Kč

celkem: 21 779 Kč
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Tříkrálová sbírka

zodp. osoba: Bc. Helena Ryklová

tel.:  733 108 816

email: info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti

Dobročinná akce na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a 
dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

Realizace sbírky v roce 2016

Do Tříkrálové sbírky v ulicích Prahy 13 se zapojilo 19 různě velkých skupinek. Měli jsme svolení 
koledovat i v obchodních centrech na Praze 13 – na Lukách, Lužinách i v Galerii Butovice.

Vykoledovali jsme celkem 59 609 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. Pro pomoc potřebným 
v roce 2016 jsme tedy měli k dispozici částku 38 746 Kč, které byly využity podle záměrů uvede-
ných dále.
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Tříkrálovou sbírku v naší farnosti a v oblasti Prahy 13 uzavřel v neděli 10.1. Tříkrálový koncert. 
V kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách zazněly skladby J. S. Bacha, Jakuba Jana Ryby, 
Cesara Francka, Stanislava Jelínka a dalších autorů. Účinkoval Stodůlecký chrámový sbor pod 
vedením Lubomíra Nenadála se svými hosty: varhanním doprovodem Anděly Pavlové a Ada-
ma Němce, a se sólovým zpěvem Lenky Ešnerové. Koncert provázel duchovním zamyšlením P. 
Radek Tichý. Hudebníci odehráli koncert bez nároku na honorář a také prostředky vybrané na 
dobrovolném vstupném (4 626 Kč) věnovali na Tříkrálovou sbírku.

Pro koledníky Tříkrálové sbírky jsme na poděkování zajistili filmové představení v Kině Aero. Promí-
tal se film Aldabra: Byl jednou jeden ostrov a koledníků sešlo se více než 80.

I ve zbytku republiky byla Tříkrálová sbírka velmi úspěšná. Celkový výtěžek byl v roce 2016 více 
než 97,6 milionu Kč.

Náklady na pořádání sbírky:

oplatky pro koledníky 1 495 Kč

filmové představení pro koledníky 1 815 Kč

drobné dárky a občerstvení pro účinkující Tříkrálového koncertu 1 398 Kč

celkem: 4 708 Kč

Výnosy:

dar vázaný na náklady za filmové představení pro koledníky 1 500 Kč

Záměry využití prostředků z Tříkrálové sbírky pro rok 2016

• Pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin účastnit se lyžařských kurzů a letních 
táborů, přispět na doučování a školní pomůcky, legitimaci na MHD, školní obědy apod.

• Zajištění organizace setkávání nemocných a starších obyvatel Prahy 13, včetně občerstvení pro 
cca 80 účastníků

• Podpora osob se specifickými dietami či zdravotní péčí, 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 onemocnění 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 finanč-
ních prostředků částka

počet podpo-
řených dětí sociální situace rodiny

A doučování 1 680 Kč 2 matka samoživitelka, neza-
městnaná, 4 nezaopatřené 
děti a vnouče ve svěřené péči

B lyžařský kurz 3 500 Kč 1 matka samoživitelka, pracující, 
2 nezaopatřené děti
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C škola v přírodě 2 000 Kč 1 rodina s 5 nezaopatřenými 
dětmi, v péči těžce nemocná 
babička, rodiče s psychiatric-
kou diagnózou, rodiče pracu-
jící, 1 dítě finančně vypomáhá 
díky brigádě

D ozdravný pobyt + plat-
ba SRPŠ

7 000 Kč 2 rodina s 5 nezaopatřenými 
dětmi, 2 děti s mentálním po-
stižením, matka (v ID) na RD, 
otec pracující

E logopedie + sportovní 
kroužek

3 000 Kč 2 rodina v tíživé sociální situaci 
se 4 nezaopatřenými dětmi, 
matka nezaměstnaná, otec 
pracující

F doučování 1 100 Kč 1 rodina v tíživé sociální situaci 
se 2 nezaopatřenými dětmi, 
rodiče s postižením, pracující

celkem: 18 280 Kč 9 dětí ze 6 rodin

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2016 dle uvedených záměrů:

Výnosy:

přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2015 38 746 Kč

Náklady ze záměrů sbírky:

pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin 18 280 Kč

setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13 (část nákladů) 12 974 Kč

podpora osob vyžadujících zdravotní péči mimo rámec zdravotního pojištění 7 500 Kč

celkem: 38 754 Kč
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Projekt FEAD – potravinová a materiální pomoc 
pro chudé

odp. osoba: Bc. Helena Ryklová

tel.:  733 108 816

email: info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti

V červenci 2016 oslovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí Charitu, abychom se podíleli na dlou-
hodobém projektu, který nejchudším lidem v naší zemi poskytne základní potraviny a hygienické 
potřeby.

Potravinová a materiální pomoc má za cíl zmírňovat extrémní formy chudoby. Je určena nejchud-
ším, kteří zdarma obdrží balíčky s trvanlivými potravinami pro sebe či svoji rodinu. 

Realizace činnosti

Pro materiální pomoc bylo možné si přijít každou středu v čase mezi 10 – 12 hod. do prostor Cha-
ritního šatníku na adresa Přecechtělova 2243 na Velké Ohradě.

Žadatelé pomoci mohli obdržet balíčky, které obsahovaly například konzervy, rýži, těstoviny, 
luštěniny, sušené mléko, olej, dětskou výživu, případně také hygienické potřeby: mýdlo, šampón, 
prášek na praní, pleny, vlhčené ubrousky, holicí strojek. Složení balíčků s pomocí se lišilo podle 
toho, zda byly určeny pro rodiny s dětmi nebo pro jednotlivce, zejména osoby bez domova.

Pověření pracovníci ověřovali možnosti pomoci, předávali kontakty na organizace, které pomá-
hají ve specifických potřebách a problémech žadatelů, případně se společně domluvili na dalším 
postupu či spolupráci.

Náklady a výnosy služby

Náklady:

balíky s potravinovou a materiální pomocí (hodnota vydaného materiálu) 210 754 Kč

mzdové náklady spojené s distribucí pomoci 11 000 Kč

Výnosy:

balíky s potravinovou a materiální pomocí (hodnota přijatého materiálu) 231 736 Kč

příspěvek 6% z projektu na distribuci pomoci 13 904 Kč
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Postní almužna

odp. osoba: Bc. Helena Ryklová

tel.:   733 108 816

email:  info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti

Almužna patří spolu s postem a modlitbou patří odjakživa k postní době, v níž se křesťané při-
pravují na Velikonoce. 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. 

V roce 2016 se díky odříkání farníků Stodůlecké farnosti sešlo 4 574 Kč.

Tyto prostředky jsme použili na nákup vysokého čtyřkolového chodítka s oporou, vhodného pro 
nácvik chůze s asistencí.

Vyúčtování Postní almužny

vybrané prostředky 4 574 Kč

nákup chodítka 7 000 Kč
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Veřejná sbírka  
Farní charity Stodůlky

odp. osoba: Bc. Helena Ryklová

tel.:   733 108 816

email:  info@stodulky.charita.cz

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 dobrovolní-
ků, 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 2016

čistý výtěžek 4 078,66 Kč

zůstatek čistého výtěžku z minulého období 7 733,22 Kč

podpořené aktivity:

květiny a drobné dárky pro klienty 2 022,00 Kč 

školení zaměstnanců 4 470,00 Kč

zajištění setkání pečujících, dobrovolníků a spolupracovníků charity 5 008,00 Kč

Zůstatek k dalšímu použití: 311,88 Kč
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Dary pro Charitu

Ráda bych upřímně poděkovala všem dárcům a dobrodincům naší Charity!

Příležitostí a způsobů obdarování bylo mnoho. Kromě již zmíněných sbírek nesmím zapomenout 
na následující:

• Od firmy Jerry Fabrics, která prodává lůžkoviny, jsme dostali povlečení v hodnotě 12 tis. Kč.

• Obchodní dům ve Strašnicích nám pravidelně daruje odpisy oblečení pro Charitní šatník. Díky 
nim začínáme mít dostatek zejména spodního prádla a ponožek pro lidi bez domova.

• Kino Aero poskytlo své prostory pro promítání filmu pro koledníky Tříkrálové sbírky.

• V Adventu proběhla již tradiční sbírka cukroví pro osamělé seniory a klienty Farní charity 
Stodůlky. Jejich radost z obdarování a dojetí z toho, že na ně někdo myslí, jsou vždy velmi 
upřímné a povzbuzující.

• Při dětské vánoční „půlnoční“ mši svaté proběhla sbírka „děti pro děti“, kdy děti v obětním 
průvodu přinášely svoje dárečky pro děti z oddělení dětské neurochirurgie v nemocnici Motol. 
Dárky byly určeny pro děti v rozmezí 0 – 19 let, nejvíce pak kolem 10 let věku. Měly to být 
„dárky do postýlky“ – tj. věci vhodné velikostí i použitím, jako např. flesh disky s pohádkami na 
sledování či poslouchání, hračky, výtvarné potřeby a pomůcky, skládačky, hry apod. Pro tuto 
příležitost jsme dostali i nový přenosný DVD přehrávač.

• V neposlední řadě děkuji všem dárcům, kteří se rozhodli přispívat nám pravidelně na účet, 
všem, kteří nechtějí být jmenováni, i těm, které osobně neznáme. Bůh o nich však ví a 
nezapomene jim to.

Za všechny dary upřímné pánbůh zaplať!

Upřesnění darů

dary fyzických osob – finanční 31 700 Kč

dary fyzických osob – věcné 2 648 Kč

dary právnických osob – finanční 0 Kč

dary právnických osob – věcné 12 001 Kč
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Účetní uzávěrka roku 2016
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Zpráva nezávislého auditora
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Poděkování 

• dobrovolníkům za jejich ochotu, nadšení, čas a přirozenost
• zaměstnancům za trpělivost, vytrvalost a víru v lepší zítřky
• dárcům za podporu a důvěru
• MHMP a MČ Praha 13 za podporu našich služeb, a to jak provozu ošetřovatelské služby, tak 

charitních šatníků, a za spolupráci
• farnosti Stodůlky za spolupráci při Tříkrálové sbírce, pečení vánočního cukroví pro naše klienty, 

pomoc při akcích a intenzivní modlitby
• duchovním správcům P. Adamu Lodkovi, P. Radku Tichému a P. Jiřímu Zemanovi za podporu, 

pomoc, důvěru, zájem, vstřícnost, trpělivost, shovívavost a radostná setkání
• Kristýně Vyskočilové za její upřímný přístup, zdravý náhled, vstřícnost a podporu
• MUDr. Marii Kordíkové za vytrvalou podporu zejména domácí ošetřovatelské péče
• kinu Aero a paní Arbanové za velmi milý přístup, ochotu, velkorysost a vstřícnost při 

dojednávání filmového představení pro koledníky Tříkrálové sbírky
• obchodním centrům Galerie Butovice, Luka a Lužiny za svolení k Tříkrálové sbírce v jejich 

prostorách
• 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
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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