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Slovo na úvod
Vážení a milí,
s radostí vám po roce předkládám zprávu o fungování naší organizace.
Při setkání papeže Františka se zástupci charit z celého světa papež prohlásil: „Církev
bez dobročinnosti neexistuje, proto je Charita nepostradatelnou součástí Církve, která institucionalizuje lásku Církve. Charita tu není jen pro mimořádné situace a první pomoc. Ve
válce nebo krizi se stará o potřebné a nemocné. V takové chvíli je prvořadé postarat se
o okamžité potřeby trpících, ale poté – jakmile je to možné – o jejich další rozvoj. Charita
ztělesňuje lásku církve k jejímu lidu, lásku Matky Církve k jejím dětem, její něhu a blízkost.
Úkolem Charity je dostat se na periférie a tam léčit a pozvedávat lidské bytosti. Právě tím
přináší do Církve onu něhu.“
Farní charita Stodůlky se zásadně snaží jít tímto směrem. Péče o potřebné je pro nás
všechny příležitostí k růstu a rozvoji našeho života.
Jak se nám to daří, můžete od léta loňského roku sledovat i na facebooku
www.facebook.cz/stodulky.charita.
A konkrétnější obrázek si můžete udělat i díky této výroční zprávě za rok 2017. Najdete
v ní důležité události uplynulého roku, základní informace o jednotlivých projektech a službách, které naše organizace zajišťuje, a také informace o našem ročním hospodaření
K naší rozsáhlé činnosti se nám dostává velké pomoci z různých stran. Proto mi dovolte
poděkovat nejen za finanční a hmotné dary, ale i dobrovolníkům za drahocenný čas nezištně věnovaný potřebným, všem svým kolegyním za vnímavé srdce a obětavou spolupráci, farníkům a kněžím v naší farnosti, sponzorům a všem podporovatelům charitního
díla.
Přeji všem hodně sil v práci, a vyprošuji sílu Ducha svatého, ať se práce stává službou
lásky, která proměňuje nás i naše bližní.
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, duševní, 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 registrovaná 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 v domácím prostředí klientů
• služba zajišťovaná všeobecnými zdravotními sestrami registrovanými MZČR
k samostatnému výkonu práce
• služba prováděná na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře
v nemocnici
• služba určená pro krátkodobě nemocné, dlouhodobě nemocné, i pro umírající klienty
všech věkových kategorií
• služba plně hrazená ze zdravotního pojištění

Cíl služby
• možnost setrvání ve vlastním prostředí, což má pozitivní vliv na psychiku a zlepšení
zdravotního stavu
• podpořit a zaučit rodinné příslušníky v potřebné péči o jejich nemocné blízké

Činnost Charitní ošetřovatelské služby v roce 2017
• Vedení služby: vrchní sestra Petra Slabochová, zástupkyně Katarína Valková.
• Zajištění služby v průměru 8,25 všeobecnými zdravotními sestrami se smluvním
úvazkem a 4 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, semináře a konference:
oo
Akutní stavy v terénu a v domácí péči, aneb se v knihách
nenajdete. Víme, co dělat, když se něco děje?
oo
Hojení ran – lokální terapie a výživa
oo
Etika v ošetřovatelství
oo
Co dělat, aneb Pat a Mat v pneumologii a alergologii
• 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.
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Statistika
rok

2014

2015

2016

2017

počet pacientů

271

223

208

180

počet ošetřovatelských návštěv

18 780

18 236

16 624

13 156

počet zdravotních sester (přepočtených úvazků)

9

8,2

7,3

5,6

(Počet klientů v roce 2017 oproti předchozímu roku celkem dramaticky poklesl. Při
počtu 5,7 úvazku zdravotních sester zůstal objem práce prakticky zachován.)

Náklady a výnosy služby
Náklady na službu
mzdové náklady (včetně odvodů a soc. nákladů)

3 469 082 Kč

nájem

81 289 Kč

služby (účetnictví, ekonomické, konzultace)

138 000 Kč

ostatní služby (likvidace odpadu, web, audit, inzerce, grafika, tisk, el.
certifikáty, lékařské prohlídky, apod.)

69 898 Kč

telekomunikace (telefony, internet, poštovné)

59 462 Kč

cestovné, pohonné hmoty

37 692 Kč

zdravotnický materiál

176 679 Kč

vybavení kanceláře, SW, údržba a opravy

87 824 Kč

školení, kurzy, odborná literatura

15 125 Kč

daně, poplatky, pojištění, odpisy

55 067 Kč

ostatní materiál (kancelářský, drogerie)

45 393 Kč
celkem:

4 235 511 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby
platby od zdravotních pojišťoven

4 413 508 Kč

grant MHMP

0 Kč

dotace MČ Praha 13

49 000 Kč

úroky

184 Kč
celkem:

4 462 692 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
• podpora soběstačnosti, zlepšení kvality života nemocných a zjednodušení péče
blízkých nemocných
• krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek (polohovací lůžka,
invalidní vozíky, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač,
chodítka atd.)

Realizace služby
• největší zájem: polohovací elektrická lůžka, dále pak o antidekubitní matrace, různé
typy chodítek, invalidní vozíky a WC křesla
• pravidelně doplňujeme co nejkvalitnější zdravotnický materiál k ošetření pacientů a
vybavujeme se přístroji, které pomáhají zkvalitnit poskytovanou ošetřovatelskou péči.
• k dispozici jsou elektrické odsávačky, oxygenerátor, lineární dávkovač léků či
kompenzační pomůcky, které klientům a jejich rodinám pomáhají zlepšit soběstačnost
či usnadňují pečování v případě imobility

Náklady a výnosy služby
půjčovné za zapůjčené pomůcky
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19 100 Kč

Služba navštěvování nemocných
zodp. osoba:

Bc. Kristýna Vyskočilová

tel.: 		

731 780 587

email:		

dobrovolnici@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
• lidský kontakt, rozhovor, doprovod – prostě blízkost jiného člověka
• přiblížení běžného života, nové zkušenosti a nápady, osobitý přístup a možné
zkvalitnění běžného života osamělého nemocného
• návštěva „svého“ seniora v rozsahu 1 hodiny týdně
• služba využívaná převážně klienty se silně omezenou mobilitou a bez možnosti si
sami aktivně vyhledávat kontakt s jinými lidmi
• služba určená i pro klienty, kteří nemají s mobilitou zásadní problémy, protože i jejich
možnosti získat nové kontakty bývají velmi omezené

Realizace služby
• V roce 2017 naši dobrovolníci docházeli k 8 klientům, což v součtu představovalo 32
návštěv měsíčně. Počet klientů se průběžně mění – klienti jsou např. hospitalizováni,
odcházejí do domovů pro seniory, umírají.
• V průběhu roku jsme vyškolili dalších 8 nových dobrovolníků.
• Dobrovolníci mají zajištěnou pravidelnou skupinovou supervizi pod vedením
akreditované supervizorky, případně mají možnost využít individuální supervize.
• 2x ročně proběhla společenská setkání pro dobrovolníky jako poděkování za
odváděnou službu. Dobrovolníci jsou pojištěni.
• Koordinátorky zajišťuje nábor a školení dobrovolníků, pravidelný kontakt a dohled
nad prací dobrovolníků, komunikuje s klienty, realizuje informační návštěvy klientů a
řeší běžnou operativu spojenou se službou.

Náklady a výnosy služby
Náklady na službu
mzdové náklady (včetně odvodů)

36 000 Kč

supervize

1 050 Kč

pojištění dobrovolníků

501 Kč

školení dobrovolníků

3 630 Kč

náklady na telefon

2 678 Kč
celkem:

43 859 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 nemocných a starších obyvatel Prahy 13, které se koná 2x
během roku, a to v květnu a v sobotu před začátkem Adventu

Realizace
• setkávání zahajuje mše svatá s možností přijetí pomazání nemocných. Po ní pak
následuje společenská část. Májovému setkání předcházela společná májová
pobožnost.
• pro zúčastněné seniory je připravený kulturní program a drobné dárky: při adventním
setkání s kulturním programem pomáhá Církevní mateřská školka Srdíčko. Dárky
pro účastníky – levandulové panenky – tentokrát vyrobila chráněná dílna Farní charity
Beroun. V květnu dostali bylinný sirup z výrobny Camellus organizace Pro-Charitu
z Červeného Kostelce.
• obou setkání se zúčastnilo více než 100 seniorů
• přípravu setkání zajišťují dobrovolníci z farnosti, především z řad mládeže – zajišťují
odvoz hůře pohyblivých zájemců, ani přípravu prostor, občerstvení, samotnou obsluhu
účastníků a následný úklid po setkání

Náklady na pořádání akce
setkání májové – občerstvení

2 864 Kč

– dárky

1 932 Kč

setkání před Adventem – občerstvení

5 395 Kč

– dárky

6 640 Kč
celkem:
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16 831 Kč

Setkávání pečujících
zodp. osoba:

Bc. Helena Ryklová

tel.: 		

733 108 816

email:		

info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
• maximálně všestranná podpora a pomoc při překonání strachu z nelehkého závazku
pečovat o své blízké v domácím prostředí
• setkávání otevřená komukoliv, kdo má o toto téma zájem
• probíhají v rozmezí zhruba 6 týdnů
• setkání je přítomen sociální pracovník a všeobecná sestra, aby mohli účastníci 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 chorobou (poradit s výživou, rehabilitačním cvičením, s opatřeními důležitými
při péči o imobilní pacienty atd.)

Realizace
• v roce 2017 proběhlo 7 setkání, která navštěvovalo v průměru 8 pečujících
• probíraná témata: problematika a specifika Alzheimerovy choroby a demence
obecně, komunikace se seniory a nemocnými, jejich motivace a aktivizace, příspěvek
na péči
• před letními prázdninami jsme uspořádali neformálním setkání na zahradě stodůlecké
fary, kde jsme se u ohně občerstvili, popovídali a na chvilku dali odpočinout
všednodenním starostem

Náklady na zajištění setkávání
občerstvení

938 Kč

mzdové náklady (jako odměna ke mzdě)

3 400 Kč
celkem:

4 338 Kč
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Charitní šatník
Přecechtělova 2243, 155 00 Praha 5
tel.:

733 108 816

email:

info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
• přijímáme čisté oblečení, obuv, školní a sportovní potřeby a nabízíme je k dispozici
sociálně slabším spoluobčanům
• cílová skupina: lidé bez přístřeší, příslušníci etnických menšin, rodiny s dětmi ze
sociálně slabého prostředí a lidé ohrožení sociálním vyloučením, a to zejména
obyvatelé Prahy 13
• otvírací doba: každé pondělí v čase mezi 17 – 18,30 hod. (mimo školních prázdnin a
státních svátků)

Realizace služby
• v roce 2017 stoupl počet návštěvníků šatníku na 771
• struktura klientů šatníku zůstává jako v minulých letech: rodiny s dětmi, příslušníci
etnických menšin, matky samoživitelky, muži žijící na ubytovnách, klienti bez domova
• v průběhu roku došlo k dramatickému navýšení nových mužských klientů bez domova
nebo ohrožených ztrátou bydlení, kteří přišli díky informacím předaným při distribuci
potravinové a materiální pomoci
• na přímé realizaci se v roce 2017 podílelo 6 dobrovolníků: vedoucí šatníku Markéta
Dlouhá, Zdislava Bastlová, Kateřina Fojtíková, Mariana Dukátová, Pavla Korábová a
Helena Ryklová

Náklady na provoz
nájem

21 749 Kč

služby

3 700 Kč

elektřina

2 110 Kč

úklidové prostředky

704 Kč

pojištění dobrovolníků

500 Kč

supervize dobrovolníků

1 050 Kč
celkem:

29 813 Kč

Výnosy služby a finanční podpora služby
dotace MČ Praha 13

15 000 Kč

dobrovolné příspěvky od návštěvníků

5 500 Kč
celkem:
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20 500 Kč

Tříkrálová sbírka
zodp. osoba:

Bc. Helena Ryklová

tel.: 		

733 108 816

email:		

info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
• dobročinná akce celorepublikového rozsahu na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
potřebným skupinám lidí

Realizace sbírky
• v roce 2017 se do Tříkrálové sbírky v ulicích Prahy 13 zapojilo 19 různě velkých
skupinek
• měli svolení koledovat i v obchodních centrech na Praze 13 – na Lukách, Lužinách i
v Galerii Butovice
• vykoledovali celkem 85 625 Kč

• 1/10 z vybrané částky je 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 2017 jsme měli k dispozici částku 55 656 Kč, které
byly využity podle záměrů uvedených níže
• sbírku jsme osvěžili a podpořili slavnostním koncertem v kostele sv. Jakuba Staršího
ve Stodůlkách v neděli 8.1.2017. Účinkoval Stodůlecký chrámový sbor se svými
hosty pod vedením pana Lubomíra Nenadála. Na varhany doprovázela Anděla
Pavlová a Adam Němec, sólovým zpěvem Lenka Ešnerová a Alžběta Korčáková.
Zazněly skladby J. I. Linka, K. B. Kopřivy, A. Dvořáka, J. J. Ryby, F. X. Thuriho, S.
Jelínka a dalších autorů. Průvodním slovem doprovodil P. Radek Tichý. Koncert
finančně podpořil zástupce starosty MČ Prahy 13, Ing. Pavel Jaroš.
• na filmovém představení v Kině Aero filmu Červená želva zajištěném pro koledníky na
poděkování se sešlo téměř 80 koledníků
• celkový výtěžek sbírky v ČR v roce 2017 byl téměř 104,5 milionu Kč
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Náklady na pořádání sbírky
oplatky pro koledníky

1 495 Kč

filmové představení pro koledníky

500 Kč

drobné dárky a občerstvení pro účinkující Tříkrálového koncertu
celkem:

4 411 Kč
6 406 Kč

Výnosy
dar vázaný na náklady za filmové představení pro koledníky

500 Kč

příspěvek od MÚ Prahy 13 na pořádání Tříkrálového koncertu
přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2017

4 000 Kč
55 656 Kč

Záměry využití prostředků z Tříkrálové sbírky pro rok 2017
• 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

Pomoc rodinám
• konzultace v problematice sociálních dávek či příspěvků, řešení dluhové problematiky,
kontakty na řešení domácího násilí, podpora formou přímé a věcně cílené finanční
podpory dětí z těchto rodin (na doučování, hudební nauky, obědy, školy v přírodě atp.)
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rodina

způsob využití finančních prostředků

částka

počet podpořených
dětí

sociální situace rodiny

A

doučování

1 825 Kč

1

rodiče se sluchovým postižením, 2 nezaopatřené
zdravé děti

B

neurologické rehabilitační služby v domácím prostředí

6 000 Kč

1

matka samoživitelka,
intenzivně pečující, v
domácnosti s dalším
nezaopatřeným dítětem a
babičkou

C

čtvrtletní studentská
jízdenka na MHD

720 Kč

1

2 nezaopatřené děti se
sluchovým postižením,
které vychovává babička

D

stravné v MŠ

8 000 Kč

2

rodina se 4 nezaopatřenými dětmi, matka na
RD, otec příležitostně
pracující, exekuce

E

školní pomůcky

1 333 Kč

2

rodina v tíživé sociální
situaci se 4 nezaopatřenými dětmi, matka na
RD, otec pracující

C

vodácký víkend se
školou

850 Kč

1

2 nezaopatřené děti se
sluchovým postižením,
které vychovává babička

rodina

způsob využití finančních prostředků

E

hudební nauka v ZUŠ

2 000 Kč

2

rodina v tíživé sociální
situaci se 4 nezaopatřenými dětmi, matka na
RD, otec pracující

F

příspěvek SRPŠ

1 500 Kč

3

rodina s 5 nezaopatřenými dětmi, 2 děti s
postižením, matka (v ID)
na RD, otec pracující

G

doučování

540 Kč

1

matka samoživitelka s 1
dítětem, pracující

H

psychoterapeutická
pomoc

3 500 Kč

2

matka samoživitelka se
2 dětmi v rozvodovém
řízení

G

sportovní pomůcky

1 810 Kč

1

matka samoživitelka s 1
dítětem, pracující

celkem:

částka

28 078
Kč

počet podpořených
dětí

13 dětí

sociální situace rodiny

z 8 rodin

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2017 dle uvedených záměrů
Výnosy
přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2017

55 656 Kč

Náklady ze záměrů sbírky
pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin

28 078 Kč

setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13 (část nákladů)

16 831 Kč

celkem:

44 909 Kč
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Projekt FEAD – potravinová a materiální
pomoc pro chudé
zodp. osoba:

Bc. Helena Ryklová

tel.: 		

733 108 816

email:		

info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
• cíl pomoci: zmírňovat extrémní formy chudoby
• určena nejchudším, kterým poskytne základní potraviny a hygienické potřeby

Realizace činnosti
• distribuce pomoci v roce 2017 proběhla ve dvou fázích, a to do dubna a pak od října
• výdej probíhal 1x týdně v prostorách charitního šatníku na adresa Přecechtělova 2243
na Velké Ohradě
• žadatelé pomoci obdrželi konzervy, rýži, těstoviny, luštěniny, sušené mléko, olej, cukr,
dětskou výživu, případně také hygienické potřeby: mýdlo, šampón, prášek na praní,
pleny, holicí strojek apod.
• pověření pracovníci ověřovali možnosti pomoci, předávali kontakty na organizace,
které pomáhají ve specifických potřebách a problémech žadatelů, případně se
společně domluvili na dalším postupu či spolupráci
• od druhé fáze projektu jsme začali intenzivněji spolupracovat se sociálním odborem
MČ Praha 13, který vytipovává potřebné rodiny či jednotlivce

Náklady a výnosy služby
Náklady
balíky s potravinovou a materiální pomocí (hodnota vydaného
materiálu)
mzdové náklady spojené s distribucí pomoci

234 385 Kč
17 500 Kč

Výnosy
balíky s potravinovou a materiální pomocí (hodnota přijatého materiálu)
příspěvek 6% z projektu na distribuci pomoci
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230 965 Kč
10 931 Kč

Postní almužna
zodp. osoba:

Bc. Helena Ryklová

tel.: 		

733 108 816

email:		

info@stodulky.charita.cz

Popis činnosti
• almužna patří spolu s postem a modlitbou patří k postní době, v níž se křesťané
připravují 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: setkání, vlídné slovo, pomoc, věnovaný čas
• almužna není sbírka ani akt dobré vůle, s almužnou dávám kus sebe
• mohou se zapojit věřící ve všech kostelích v průběhu postní doby. Mohli si
vyzvednout v kostele kasičku „postničku“, do které po celou dobu postu střádali
svou almužnu.

Realizace
• obdržené prostředky jsme použili na úhradu sociálního pohřbu naší klientky, jejíž
rodina bojuje s dlouhodobě nepříznivou sociální i finanční situací

Vyúčtování Postní almužny
vybrané prostředky

5 085 Kč

sociální pohřeb

5 175 Kč
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Veřejná sbírka Farní charity Stodůlky
zodp. osoba:

Bc. Helena Ryklová

tel.: 		

733 108 816

email:		

info@stodulky.charita.cz

Popis a záměr
• povolení k veřejné sbírce od září 2014 od Magistrátu hl. města Prahy rozhodnutím
č.j.S-MHMP/1012238/2014, 1109246/2014 ze dne 29.7.2014
• financujeme z ní květiny, drobné dárky pro naše klienty k jejich životním výročím,
profesní vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků, akce pro veřejnost (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 2017
čistý výtěžek

4 629 Kč

zůstatek čistého výtěžku z minulého období
podpořené aktivity:
květiny a drobné dárky pro klienty
školení zaměstnanců
zajištění setkání pečujících, dobrovolníků a spolupracovníků charity
Zůstatek k dalšímu použití:
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312 Kč
1 600 Kč
3 000 Kč
4 600 Kč
341 Kč

Účast na akcích
Den Charity
• konal se v neděli 24.9. u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly – patrona charitního
díla
• oslavili jsme jej mší svatou, při které P. Radek Tichý požehnal všem zaměstnancům i
dobrovolníkům
• následovala prezentaci služeb a aktivit naší charity a společné agapé
• poděkovali jsme zejména farnosti, která je pro nás velkou podporou, zázemím a
zdrojem sil (duchovních, pracovních a nemalých finančních)

Celostátní konference Charity ČR v Teplicích
•
•
•
•
•

•

•

•

•

konala se ve dnech 19. a 20.10.
účastnilo se více než 150 posluchačů z celé České republiky
téma konference: „Etika v ošetřovatelství“
přednášky na toto téma zazněly z úst lékařů, kněží, biskupů, řádových sester a
mnoha dalších
sestra Leona z Domova sv. Kříže v Kroměříži zdůraznila, jak důležité je kromě těla,
pečovat také o duši nemocného: „Nejde o to, podat nejlepší lék, ale o to, aby zůstal
nemocný sám sebou a vyrovnal se se životem.“
doktor Zdeněk Kalvach vyzdvihl hodnotu stáří slovy: „Víra ve smysluplnost stáří
je víc, než smysl stáří samotného,“ a podpořil tak zdravotníky v etickém přístupu
k pacientovi. Jako klíčové prvky etiky pak uvedl svobodnou vůli, svědomí a
zodpovědnost.
Působivá přednáška zazněla také z úst Otce Viléma z Liběšic u Žatce: „Neměli
bychom osobám, o které pečujeme tvrdit, že vše dopadne dobře, což my nikdy
nemůžeme vědět, to není etické. Spíše bychom je měli nenásilně připravovat na
odchod, pomoci jim odpustit, zbavit srdce nenávisti a pomoci jim naší modlitbou.“
Přednáška prezidenta Charity ČR Mons. Pavla Posáda připomněla charitním
pracovníkům, že zdrojem křesťanské etiky je Bible, etika vychází z tradice a živé
víry v Boha a že při hledání morálního hlediska se máme vždy obracet k Bohu a ne
k lidem. Posluchače povzbudil těmito slovy: „Každý, o koho pečujeme, má v sobě
neopakovatelnou důstojnost, jejíž ochrana od narození až po přirozenou smrt je
zásadou charitní práce a morálně správné jednání nám přinese odměnu už samo o
sobě.“
Povzbudit charitní pracovníky a poděkovat za jejich práci přijel také Lukáš Curylo,
ředitel Charity Česká republika a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Zdravice se
zúčastnil Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který stejně jako biskupství
litoměřické a Statutární město Teplice konferenci zaštítil.

Národní potravinová sbírka
• 11.11. jsme se do ní zapojili v hypermarketu Albert v Galerii Butovice
• cíl Národní potravinové sbírky: upozornit na plýtvání potravinami a zároveň podpořit
solidaritu mezi lidmi
• darované potraviny a materiální pomoc účelně rozdělujeme sociálně slabým rodinám,
lidem bez přístřeší, matkám s dětmi v tísni, seniorům, potřebným jednotlivcům,
případně je můžeme využít v rámci mimořádných událostí (např. při povodních)
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• se zajištěním sbírky pomáhalo 33 dobrovolníků. Většinu tvořili studenti z gymnázia Jar.
Heyrovského a ze Střední školy pro sluchově postižené v Radlicích.
• někteří z dobrovolníků sbírce obětovali úctyhodných 8 hodin z celkových 12 – díky!
• někteří z dobrovolníků přijeli až z Mníšku pod Brdy nebo z Dobřichovic – klobouk dolů!
• od štědrých dárců jsme dostali 4 763 kg potravin a drogerie – DĚKUJEME!

Co se jinam nevešlo, ale měli byste vědět...
• od léta 2017 nás najdete i na sociálních sítích, konkrétně na facebooku. Můžete nás
sledovat na stránce www.facebook.cz/stodulky.charita
• nově jsme rozšířili možnost finančně přispívat na služby a projekty naší Charity přes
portál Darujme.cz
• od Vánoc máme k dispozici nové auto. Díky němu můžeme pružněji zajišťovat další
služby, zejména charitní šatník, potravinovou pomoc, dopravu špatně pohyblivých
zájemců na naše akce apod.
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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 tomu máme dostatek zejména dětského oblečení, spodního prádla a
ponožek pro lidi bez domova
• kino Aero poskytlo své prostory pro promítání filmu pro koledníky Tříkrálové sbírky
• T-mobile, který poskytl slevu na volání pro zaměstnance
• stodůlecká farnost štědře přispěla v Adventu tradiční sbírkou 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.
• 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
dary fyzických osob – věcné
dary právnických osob – finanční
dary právnických osob – věcné

32 363 Kč
0 Kč
5 000 Kč
20 936 Kč

Ježíškova vnoučata – projekt Českého rozhlasu
• cíl projektu: propojit osamocené lidi s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady
splnit přání nebo poskytnout věcný dar
• shromáždili jsme vánoční přání od 19 seniorů, aby na Vánoce zažili radost
z obdarování a třeba i splnění snu
• sešla se přání míru pro svět, zdraví pro svoje blízké, úcty ke starým lidem, více
zdravotních sestřiček pro Charitu nebo cestu k moři pro pána na vozíku. Ježíškova
vnoučata pořídila povlečení, sušené ovoce, květiny, rádio, telefon s velkými tlačítky,
dosílání polského časopisu, dobrou domácí vánočku, prášek na praní, důchodky
nebo třeba tablet pro paní, která se kvůli nemoci nedostane ven
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Účetní uzávěrka roku 2017
Náklady (ve zkráceném rozsahu)
Spotřeba materiálu a energie

883 000 Kč

Služby
Osobní náklady

3 526 000 Kč

Daně a poplatky

2 000 Kč

Ostatní náklady (bankovní poplatky, pojištění, povinné ručení,
koncesionářské poplatky, atd.)

79 000 Kč

Odpisy

10 000 Kč

Daň z příjmů

14 000 Kč
náklady celkem:

4 514 000 Kč

Výnosy (ve zkráceném rozsahu)
Tržby z prodeje služeb (zaplacené výkony od zdravotních pojišťoven, půjčovné, příspěvky ze šatníku)
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4 449 000 Kč

Přijaté příspěvky (Tříkrálová sbírka, veřejná sbírka, Postní almužna, dary fyzických a právnických osob)

92 000 Kč

Provozní dotace (MČ Praha 13, MHMP)

79 000 Kč
výnosy celkem:

4 620 000 Kč

hospodářský zisk celkem:

106 000 Kč

Zpráva nezávislého auditora
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Poděkování
• dobrovolníkům za jejich nadšení, čas a přirozenost
• zaměstnancům za jejich nasazení, spolupráci, ochotu, trpělivost a milosrdnou lásku
• Petře Slabochové a Katce Valkové za laskavé a zodpovědné vedení zdravotní služby a
sestřiček
• MUDr. Marii Kordíkové za vytrvalou podporu zejména domácí ošetřovatelské péče
• Kristýně Vyskočilové za její neutuchající nadšení, ochotu, vstřícnost a podporu
navzdory rozrůstající se rodině
• dárcům za důvěru
• MČ Praha 13 za dlouhodobou a dobrou podporu, pomoc a spolupráci
• farnosti Stodůlky za spolupráci při Tříkrálové sbírce, pečení vánočního cukroví pro naše
klienty, pomoc při akcích a intenzivní modlitby
• duchovním správcům P. Radku Tichému a P. Jiřímu Zemanovi za požehnání, modlitby,
podporu, pomoc, vstřícnost a radostná setkání
• kinu Aero a paní Arbanové za 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

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
www.facebook.cz/stodulky.charita
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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