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Slovo na úvod
Vážení a milí, 

s radostí vám po roce předkládám zprávu o fungování naší organizace. 

Vnímáme jako zásadní, aby lidé prožívající bolest či odmítnutí vnímali, že stojíme po jejich boku a na 

jejich straně, a to nezdolně a vytrvale. Chceme jim vycházet vstříc, těšit je, doprovázet a 

prostřednictvím našich služeb mírnit jejich těžkosti. 

Naše úsilí a činnost povzbuzují slova papeže Františka: „Nezištnost je kvasem činnosti dobrovolníků, 

kteří jsou tak důležití v oblasti sociální péče i péče o nemocné a kteří výmluvně žijí spiritualitu 

milosrdného Samaritána. 

Speciální oblastí, v níž vaše přítomnost vyjadřuje pozornost církve, je ochrana práv nemocných, 

především těch, kdo trpí nemocemi vyžadujícími zvláštní starostlivost, aniž bychom zapomínali na 

oblast sensibilizace a prevence. Zásadní důležitost mají vaše dobrovolnické služby, jež ve 

zdravotnických zařízeních i při domácí péči sahají od zdravotní asistence až po duchovní podporu. Těží 

z nich mnoho lidí nemocných, osamělých, starých i psychicky nebo pohybově labilních. Povzbuzuji vás, 

abyste i nadále byli znamením přítomnosti církve v sekularizovaném světě.  

Ježíš povolává Marii, aby jako syna přijala učedníka, jehož měl rád. Evangelium nám říká, že stáli pod 

křížem při sobě, avšak Ježíš si povšiml, že to nestačilo, že se navzájem nepřijali. Je totiž možné žít 

vedle mnoha lidí, sdílet s nimi dokonce totéž obydlí, čtvrť nebo práci; sdílet víru, nahlížet tatáž 

tajemství a radovat se z nich, ovšem nepřijmout jeden druhého, nedospět k láskyplnému vzájemnému 

přijetí.“ 

A tak děláme vše pro to, abychom přijetí potřebných dávali najevo, aby je vnímali a cítili, že v tom 

nejsou sami, a že je v tom nenecháme. 

Děkuji za to všem svým kolegyním a kolegům, i podporovatelům, kteří věří, že to děláme dobře. 

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 kvalifikovanými všeobecnými sestrami registrovanými MZČR 

k samostatnému výkonu práce 

• služba prováděná na základě určení způsobu léčby od 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 
• umožnit pacientovi v nemoci zůstat ve vlastním prostředí, což má pozitivní vliv na psychiku a 

zlepšení zdravotního stavu  

• podpořit a zaučit rodinné příslušníky v potřebné péči o své nemocné blízké 

Činnost Charitní ošetřovatelské služby v roce 2019 
• Vedení služby: vrchní sestra Petra Slabochová (do 07/2019), Katarína Valková (od 08/2019). 

• Službu zajišťovaly všeobecné sestry se smluvním úvazkem celkem 6,9 a 1 sestra zaměstnaná 

na DPP. 

• Doplnili jsme technické zařízení kanceláře (např. mobilních telefony s internetovým 

připojením, notebooky pro psaní elektronické dokumentace). 

• Absolvované vzdělávací kurzy, semináře a konference: 

o Základní současné postupy v první pomoci, použití AED a krátký nácvik KPR 

o Perioperační péče, Intenzivní medicína, Dezinfekce 

o Moderní přístupy k hojení ran 

o Kvalita ošetřovatelské péče v přirozeném prostředí 

o Charita ČR a odbornost 926 

o Asertivní komunikace pro pracovníky ve zdravotnictví 

o Komplexní péče o klienty s problematikou diabetu, CMP, inkontinence, soběstačnosti 

a bolesti 

o Novinky v ošetřovatelství, Ambulantní péče 

o Racionální antimikrobiální terapie nehojících se ran 

o Přístroje v arytmologii 

o Hojení ran – lokální terapie a výživa 

• 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. 

mailto:chos@stodulky.charita.cz
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Statistika 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

počet pacientů 223 208 180 184 204 

počet ošetřovatelských návštěv 18 236 16 624 13 156 11 881 14 800 

počet zdravotních sester (přepočtených 
úvazků) 

8,2 7,3 5,6 5,7 6,9 

Náklady a výnosy služby 

Náklady na službu 
mzdové náklady (včetně odvodů a soc. nákladů) 4 573 533 Kč 
nájem 22 232 Kč 
služby (účetnictví, ekonomické, konzultace) 143 000 Kč 
ostatní služby (odpad a likvidace infekčního 
odpadu) 

7 389 Kč 

telekomunikace (telefony, internet, poštovné, web, 
inzerce, certifikáty) 60 570 Kč 
cestovné, pohonné hmoty 55 730 Kč 
zdravotnický materiál 196 747 Kč 
vybavení kanceláře, SW, údržba a opravy 34 581 Kč 
školení, kurzy, odborná literatura 22 172 Kč 
daně, poplatky, pojištění 54 811 Kč 
ostatní materiál (kancelářský, drogerie) 25 028 Kč 

celkem: 5 195 793 Kč 

Výnosy služby a finanční podpora služby 
platby od zdravotních pojišťoven 4 818 836 Kč 
dotace MČ Praha 13 49 000 Kč 
úroky 98 Kč 

celkem: 4 867 934 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 
• krátkodobé či dlouhodobé zapůjčení kompenzačních 

pomůcek (polohovací lůžka, invalidní vozíky, antidekubitní 

matrace, koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, 

chodítka atd.) 

Cíl služby 
• podpořit soběstačnost, zlepšit kvalitu života nemocných a zjednodušit péči blízkých 

pečujících o nemocného 

Realizace služby 
• Dlouhodobě největší zájem je o polohovací elektrická lůžka, různé typy chodítek, invalidní 

vozíky, dále pak o antidekubitní matrace a WC křesla. 

• Každá zdravotní sestra je vybavena tlakoměrem, glukometrem a oxymetrem 

• Pravidelně doplňujeme co nejkvalitnější zdravotnický materiál k ošetření pacientů a zdravotní 

sestřičky vybavujeme přístroji, které pomáhají zkvalitnit poskytovanou ošetřovatelskou péči. 

• K dispozici jsou elektrické odsávačky, oxygenerátor, lineární dávkovač léků či kompenzační 

pomůcky, které klientům pomáhají zlepšit soběstačnost či jejich blízkým usnadňují pečování 

v případě imobility. 

 

Náklady a výnosy služby 
půjčovné za zapůjčené pomůcky 27 100 Kč 

  

mailto:chos@stodulky.charita.cz
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Služba navštěvování nemocných 
zodp. osoba: Bc. Kristýna Vyskočilová 

tel.:   731 780 587  

email:  dobrovolnici@stodulky.charita.cz 

Popis činnosti 
• lidský kontakt, blízkost jiného člověka a 

rozptýlení osamělého seniora 

• návštěva 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 

Cíl služby 
• přiblížení běžného života, nové zkušenosti a nápady, osobitý přístup a možné zkvalitnění 

běžného života osamělého nemocného 

Realizace služby 
• V roce 2019 docházeli naši dobrovolníci k 9 klientům, což v součtu představovalo 36 návštěv 

měsíčně. Počet klientů průběžně kolísá – klienti jsou např. hospitalizováni, odcházejí do 

domovů pro seniory, umírají. 

• V průběhu roku jsme vyškolili dalších 5 nových dobrovolníků. 

• Dobrovolníci mají zajištěnou pravidelnou skupinovou supervizi pod vedením akreditované 

supervizorky, a mají možnost využít individuální supervize. 

• Dobrovolníci jsou pojištěni. 

• 2x ročně proběhla společenská setkání pro dobrovolníky jako poděkování za odváděnou 

službu.  

• Koordinátorka zajišťuje nábor a školení dobrovolníků, pravidelný kontakt a dohled nad prací 

dobrovolníků, komunikuje s klienty, realizuje informační návštěvy klientů a řeší veškerou 

administrativu a operativu spojenou se službou. 

Náklady a výnosy služby 

Náklady na službu 
mzdové náklady (včetně odvodů) 42 000 Kč 
supervize 1 600 Kč 
pojištění dobrovolníků  500 Kč 
občerstvení pro dobrovolníky 3 219 Kč 
náklady na telefon 1 800 Kč 

celkem: 49 119 Kč 

Výnosy služby a finanční podpora služby 
dotace MČ Praha 13 20 000 Kč 

  

mailto:dobrovolnici@stodulky.charita.cz
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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 žijících na území 

Prahy 13 

Cíl aktivity 
• umožnit společné setkání seniorům a 

nemocným občanům, kteří mají jinak 

omezenou možnost osobního 

kontaktu se svými vrstevníky či 

známými 

• umožnit jim v rámci setkání účast na mši svaté s udílením svátostí 

• při společenském programu propojit generaci dětí a seniorů 

Realizace 
• Setkávání zahajuje mše svatá s možností přijetí svátosti pomazání nemocných. Po ní pak 

následuje společenská část s kulturním programem. Ten připravily paní učitelky s dětmi 

z Církevní mateřské školy Srdíčko. 

• Pro zúčastněné seniory je připravený nejen kulturní program, ale také občerstvení a drobné 

dárky – bylinný sirup z výrobny Camellus organizace Pro-Charitu z Červeného Kostelce. 

• Setkání se zúčastnilo více než 30 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 
občerstvení na setkání 2 078 Kč 
dárky 6 230 Kč 

celkem: 8 308 Kč 

  

mailto:info@stodulky.charita.cz
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Setkávání pečujících 
zodp. osoba: Bc. Helena Ryklová 

tel.:   733 108 816 

email:  info@stodulky.charita.cz 

Popis činnosti 
• setkání lidí, kteří pečují o své blízké 

doma, případně se na tuto situaci 

chtějí připravit 

• setkávání otevřená komukoliv, kdo 

má o toto téma zájem 

• probíhají v rozmezí zhruba 6 týdnů 

• příležitost zkonzultovat zkušenosti či otázky z pečování o své blízké, a nechat si zodpovědět i 

specifické dotazy spojené s konkrétním postižením nebo chorobou  

Cíl služby 
• maximálně všestranně podpořit a pomoci neformálním pečujícím  při překonání strachu 

z nelehkého závazku pečovat o své blízké v domácím prostředí 

Realizace 
• V roce 2019 proběhlo 9 setkání, kterých se zúčastnilo v průměru 9 pečujících. 

• Probíranými tématy byla motivace seniorů a dlouhodobě nemocných, aktivizaci, bazální 

stimulaci, a problematika a specifika Alzheimerovy choroby a demence obecně. 

• Před letními prázdninami jsme uspořádali tradiční neformálním setkání na zahradě 

stodůlecké fary, kde jsme se u ohně občerstvili, popovídali a na chvilku dali odpočinout 

všednodenním starostem. 

• Absolvované kurzy: 

o Důstojná péče o osoby s Alzheimerovou nemocí 

Náklady na zajištění setkávání 
občerstvení 1 096 Kč 
odborná přednáška 4 500 Kč 
mzdové náklady (jako odměna ke mzdě) 4 800 Kč 

celkem: 10 396 Kč 

  

mailto:info@stodulky.charita.cz
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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 

• otvírací doba: každé pondělí v čase mezi 17 – 18 hod. pro muže, a mezi 18 – 18,45 hod. pro 

ženy (mimo školních prázdnin a státních svátků) 

Cíl služby 
• poskytnout osobám v nouzi základní vybavení a zabezpečení v oblasti ošacení 

Realizace služby 
• V roce 2019 využilo služeb šatníku 618 návštěvníků. 

• Služeb šatníku využívají především lidé bez přístřeší, příslušníci etnických menšin, rodiny či 

samoživitelé s dětmi v tíživé sociální situaci, lidé ohrožení sociálním vyloučením, a to zejména 

obyvatelé Prahy 13. 

• Znatelně se navýšil podíl obyvatel z jiných městských částí, případně z mimopražských lokalit. 

Tento trend přikládáme spolupráci se sociálními odbory MČ Prahy 5, Prahy 7 a Prahy 9 na 

potravinové a materiální pomoci. 

• Vedle přímé pomoci se na nás obrací písemně osamělí lidé (nejčastěji cizinci) ve výkonu 

trestu, a to zejména z mužské věznice ve Vykmanově, z Kynšperka nad Ohří a z ženské 

věznice v Drahonicích. Kontaktují nás buď přímo, nebo přes sociálního pracovníka kvůli 

sportovnímu oblečení, obuvi a spodnímu prádlu, případně kvůli nadměrným velikostem. 

• Celkový pokles návštěvnosti pak může odpovídat zlepšení hospodářské situace ČR. 

• Na přímé realizaci se v roce 2019 podílelo 8 dobrovolníků: vedoucí šatníku Markéta Dlouhá, 

Zdislava Bastlová, Kateřina Fojtíková, Daniela Lávičková, Josef Šíma, Daniel Strouhal, Pavla 

Korábová a Helena Ryklová 

Náklady na provoz 
nájem 24 228 Kč 
služby 3 349 Kč 
elektřina 1 574 Kč 
úklidové prostředky, kancelářské potřeby, poštovné 1 429 Kč 
pojištění dobrovolníků 500 Kč 
supervize dobrovolníků 1 600 Kč 
mzdové náklady koordinátora dobrovolníků 
(poměrná část) 7 500 Kč 

celkem: 40 180 Kč 
 

Výnosy služby a finanční podpora služby 
dotace MČ Praha 13 20 000 Kč 
dobrovolné příspěvky od návštěvníků, dary na službu 6 014 Kč 
přeplatek nájemného a služeb (po vyúčtování) 2 341 Kč 

celkem: 28 355 Kč 

  

mailto:info@stodulky.charita.cz
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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 

Cíl sbírky 
• šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli 

v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit, případně které přispějí na rozvoj charitních služeb 

Realizace sbírky 
• V roce 2019 se do Tříkrálové sbírky v ulicích Prahy 13 zapojilo 25 různě velkých skupinek. 

• Měli svolení koledovat i v obchodních centrech na Praze 13 – na Lukách a na Lužinách. 

• Od dárců vykoledovali celkem 114 202,92 Kč a štědří dobrodinci nám znovu významně 

posunuli rekord. 

 

 
 

• Výnos sbírky je rozdělen podle vnitřního klíče Charity ČR takto: 65% vybraných prostředků se 

vrací charitám, které je vykoledovaly, 15% je určeno na velké diecézní projekty, 10% na 

rozvojové projekty v zahraničí, 5% na projekty Charity Česká republika, 5% jsou zákonné režie 

sbírky. 

• Pro pomoc potřebným v roce 2019 jsme měli k dispozici částku 74 232 Kč, které byly využity 

podle záměrů uvedených níže. 

• Sbírku jsme zahájili, osvěžili a podpořili irskou lidovou muzikou v provedení hudební skupiny 

Beerberries. Předskokana jim udělala Lucie Sedláčková Půlpánová, která kromě toho, že 
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spolu s dalšími neslyšícími kamarády pomáhali s organizací koncertu, zazpívala v českém 

znakovém jazyce píseň „O happy day“. 

• Koledníci byli odměněni návštěvou zábavního parku Toboga. 

• Celkový výtěžek sbírky v ČR v roce 2019 byl více než 122 milionu Kč. 

Náklady na pořádání sbírky: 
odměna pro koledníky 8 310 Kč 
Tříkrálový koncert 8 000 Kč 
drobné dárky a občerstvení pro účinkující Tříkrálového koncertu 927 Kč 
DPP na pomoc organizace Tříkrálové sbírky 3 000 Kč 

celkem: 20 237 Kč 

Výnosy: 
dar vázaný na náklady za odměny pro koledníky 600 Kč 
přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2019 74 232 Kč 

Záměry využití prostředků z Tříkrálové sbírky pro rok 2019 
• pomoc rodinám 

o pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin – podpora formou přímé a 

věcně cílené finanční podpory dětí z těchto rodin účastnit se lyžařských kurzů a 

letních táborů, přispět na doučování a školní pomůcky, volnočasové aktivity, školní 

obědy apod. 

způsob využití finančních prostředků částka 
počet 

podpořených  
sociální situace rodiny 

doučování 0 Kč 1 zprostředkování doučování chlapci 
s poruchou chování 

příspěvek SRPŠ 1 000 Kč 2 rodina se 6 nezaopatřenými dětmi, 2 děti 
s postižením, matka (v ID) na RD, otec 
pracující 

psychoterapeutické schůzky; 
kroužek dramatické výchovy 

800 Kč 2 rodina se 3 nezaopatřenými dětmi, z toho 
jedno s postižením, matka (v ID) pečující, 
otec pracující 

škola v přírodě 1 336 Kč 1 rodina v tíživé sociální a finanční situaci s 1 
dítětem s podezřením na poruchu 
autistického spektra, matka v ID, 
nezaměstnaná, otec pracující 

výuka hry na elektrické klávesové 
nástroje a hudební nauka v ZUŠ; 
keramika; 
příspěvek SRPŠ 

9 600 Kč 3 rodina v tíživé sociální situaci se 4 
nezaopatřenými dětmi, matka i otec 
pracující 

obvazový materiál pro seniora 3 416 Kč 1 osamělý senior s chronickou ránou, na 
jejíž léčbu musí být použit materiál 
s vysokým doplatkem 

léky pro seniora 328 Kč 1 osamělý senior ohrožený ztrátou bydlení 

tlumočení do znakové řeči 630 Kč 6 tlumočení na školkových akcích pro 
neslyšící rodiče dětí v MŠ 

celkem: 17 110 Kč   
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• setkání pro nemocné a starší obyvatele Prahy 13 

o zajištění organizace setkání, včetně drobného dárku a občerstvení pro cca 80 

účastníků 

• psychoterapie pro rodinu 

o dlouhodobá odborná individuální i rodinná psychoterapie pro rodinu v nouzi s 

chlapcem s ADHD a podezřením na poruchu autistického spektra 

o úhrada nákladů proběhla z darů individuálního dárce, ne z Tříkrálové sbírky, jak bylo 

původně zamýšleno 

• podpora pečujících osob  

o podpora osob pečujících o své blízké v domácím prostředí 

o organizace pravidelných setkání včetně drobného občerstvení či zajištění odborné 

přednášky 

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2019 dle uvedených záměrů 

Výnosy: 
přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2019 74 232 Kč 
výnos ze sbírky 2018 použitý v roce 2019 10 373 Kč 

Náklady ze záměrů sbírky: 
pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin 17 110 Kč 
setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13 8 308 Kč 
podpora osob pečujících o své blízké 5 596 Kč 

celkem: 31 014 Kč 
výnos Tříkrálové sbírky 2019 převedený do dalšího roku 53 591 Kč 
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Potravinová a materiální pomoc 
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 2019 probíhala 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. 

• Do intenzivnější spolupráce se kromě sociálního odboru MČ Praha 13 zapojil i sociální odbor 

MČ Praha 5, kteří vytipovávají potřebné rodiny či jednotlivce. 

Maso pro rodiny 

• V několika rodinách, kterým dlouhodobě pomáháme, je velkým problémem nedostatek 

prostředků na pořizování kvalitního výživného jídla, zejména masa. V rámci potravinové 

pomoci od nás dostávají pouze masové konzervy, což nestačí. 

• Více než 20 dárců pravidelně nakupovalo konkrétním rodinám maso. 

• Z jejich masových darů v hodnotě přes 11 tisíc Kč bylo podarováno 17 rodin. 

Sbírka potravin 

• Jejím cílem je upozornit na problém chudoby v ČR a vysbírat od dárců potraviny pro 

potřebné. 

• Proběhla v sobotu 23.11. a Farní charita Stodůlky ji realizovala v Hypermarketu Albert 

v Nových Butovicích. Sbírky se zúčastnilo 41 dobrovolníků od rodin s malými dětmi, přes 

studenty Gymnázia Jaroslava Heyrovského po dospělé, již zasloužilé dobrovolníky. 

• Od dárců jsme dostali 3,5 tuny potravin a drogerie. 

Projekt FEAD 

• Projekt financovaný z operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí 

financovaném z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). 

Náklady a výnosy služby 

Náklady: 
balíky s potravinovou a materiální pomocí (hodnota vydaného materiálu) 35 712 Kč 
mzdové náklady spojené s distribucí pomoci 2 500 Kč 

Výnosy: 
balíky s potravinovou a materiální pomocí (hodnota přijatého materiálu) 35 712 Kč 
příspěvek 6% z projektu na distribuci pomoci 2 127 Kč 
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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 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 využijeme podle potřeby v následujícím roce 

Vyúčtování Postní almužny 
vybrané prostředky 1 509 Kč 
využití převedeny do dalšího roku 
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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 17 560 Kč 
zůstatek čistého výtěžku z minulého období 917 Kč 
podpořené aktivity: 
květiny a drobné dárky pro klienty 
školení zaměstnanců 
zajištění setkání pečujících, dobrovolníků a spolupracovníků charity 

 
3 829 Kč  
4 800 Kč 
9 371 Kč 

Zůstatek k dalšímu použití: 477 Kč 
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Dary pro Charitu a poděkování 
Ráda bych upřímně poděkovala všem dárcům a 

dobrodincům naší Charity! 

Příležitostí a způsobů obdarování bylo mnoho. 

Kromě již zmíněných sbírek nesmím 

zapomenout na následující: 

• Dobrovolníci nám věnovali téměř 800 hodin svého času na službu potřebným, osamělým či na 

pomoc při veřejných akcích. 

• HyundaiAuto Štěpánek nám dal na rok užívání zdarma 1 automobil pro zajištění chodu služeb 

pro seniory, rodiny, pečující osoby a služeb dobrovolníků. 

• Obchodní dům ve Strašnicích nám pravidelně daroval odpisy oblečení pro Charitní šatník. Díky 

tomu jsme měli dostatek zejména dětského oblečení, spodního prádla a ponožek pro lidi bez 

domova. Spolupráce bohužel skončila po výměně vedení obchodu. 

• Obchodní dům s dámským a dětským oblečením nám věnuje odpisy svého zboží. Díky tomu 

máme pro maminky a pro děti nové oblečení. 

• T-mobile, který poskytuje slevu na volání pro zaměstnance. 

• Pardubická firma Nejlevnější polepy a její majitel pan Martin Eis nám zdarma připravili polepy na 

2 služební automobily. 

• 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. 

• Farníkům zapojeným do akce MASO pro rodiny. 

• 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  37 554 Kč 

dary fyzických osob – věcné 11 324 Kč 

dary právnických osob – finanční 0 Kč 

dary právnických osob – věcné 5 506 Kč 
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Účetní uzávěrka roku 2019 

 

Náklady (ve zkráceném rozsahu)  
Spotřeba materiálu a energie 295 296,97 Kč 

Služby 518 311,47 Kč 

Osobní náklady 4 618 569,00 Kč 

Daně a poplatky 500,00 Kč 

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

88 495,52 Kč 

náklady celkem: 5 521 172,96 Kč 
 

 

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

5 027 163,33 Kč 

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

91 867,31 Kč 

Ostatní výnosy 98,34 Kč 

Provozní dotace (MČ Praha 13, MHMP) 89 000,00 Kč 

výnosy celkem: 5 208 128,98 Kč  
 

 
hospodářský zisk celkem: -313 043,98 Kč  
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Zpráva nezávislého auditora 
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Kontakty 

Farní charita Stodůlky 
V Hůrkách 8 
158 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: Katarína Valková 
  tel. 774 854 463  
  chos@stodulky.charita.cz  

Charitní šatník 
Přecechtělova 2243/11 
155 00 Praha 5 
otevřeno:  pondělí 17 – 18,45 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 
www.stodulky.charita.cz 
www.facebook.cz/stodulky.charita  
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