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Slovo na úvod
Vážení a milí, 

s radostí vám předkládám zprávu o fungování naší organizace v roce 2021. 

Rok 2021 patřil zcela jistě k těm těžším v moderních dějinách. Pandemie a s ní spojená omezení 

ovlivnily životy naše a našich klientů, a s mnohými dopady se budeme potýkat ještě dlouhou dobu. 

Když už se zdálo, že se z krizových situací konečně pomalu dostáváme, přišla ochromující zpráva o 

napadení Ukrajiny a s ní příval lidí hledajících bezpečí pro sebe a své blízké.  

A protože „pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme právě před sebou, 

a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, 

zda je po morální stránce hoden pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, 

ten získává.“ Nezůstali jsme s rukama v klíně a udělali to, co bylo samozřejmé a v duchu citovaného 

zamyšlení sv. Edity Stein. 

Děkujeme, že v tom chcete být s námi! 

Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky 

 

 
Neztrácíme dobrou náladu ;-) Ať vydrží i vám! 
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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. 

 

  



5 
 

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 2021 
• Vedení služby: vrchní sestra Katarína Valková 

• Službu zajišťovalo 8 všeobecných sester se smluvním úvazkem v celkové výši 6,6. 

• V průběhu roku začaly sestřičky docházet do stacionáře Střediska sociálních služeb Prahy 13, 

aby tam s klienty prováděly 1x v týdnu aktivizační cvičení. 

• Fungování služby a její průběh stále ovlivňovala pandemie Covid-19. Jednak výpadkem 

sestřiček – některé musely zůstat doma s dětmi na distanční výuce, některé onemocněly. 

Výpadek jsme zaznamenávali ale i u klientů – část z nich (eventuálně jejich rodinných 

příslušníků) se obávala nebezpečí případné nákazy, takže rušili návštěvy sester a přebírala si 

je do péče rodina. 

• Beze změny funguje krátkodobé či dlouhodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek 

(polohovací lůžka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku, lineární 

dávkovač, chodítka atd.) 

Statistika 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

počet pacientů 223 208 180 184 204 178 147 

počet ošetřovatelských návštěv 18 236 16 624 13 156 11 881 14 800 10 133 9 498 

počet zdravotních sester 
(přepočtených úvazků) 

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

 
 

mailto:chos@stodulky.charita.cz
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Náklady a výnosy služby 

Náklady na službu 
mzdové náklady (včetně odvodů a soc. nákladů) 4 029 640 Kč  
nájem 22 100 Kč  
služby (účetnictví, ekonomické, konzultace) 167 000 Kč  
ostatní služby (odpad a likvidace infekčního 
odpadu) 9 160 Kč  
telekomunikace (telefony, internet, poštovné, web, 
inzerce, certifikáty) 44 508 Kč  
cestovné, pohonné hmoty 61 004 Kč  
zdravotnický materiál 133 534 Kč  
vybavení kanceláře, SW, údržba a opravy 66 990 Kč  
školení, kurzy, odborná literatura 3 000 Kč  
daně, poplatky, pojištění 41 079 Kč  
setkání sestřiček 800 Kč 
ostatní služby (dálniční známka, inzerce, web, 
certifikáty, zdr. prohlídky, parkovné) 13 165 Kč 
ostatní materiál (kancelářský, drogerie) 19 237 Kč  

celkem: 4 612 217 Kč  

Výnosy služby a finanční podpora služby 
platby od zdravotních pojišťoven (vč. půjčovného 
za kompenzační pomůcky a za cvičení pro seniory) 4 821 863 Kč  
dotace MČ Praha 13 100 000 Kč  
úroky 133 Kč  

celkem: 4 921 996 Kč  
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Služba dobrovolníků 
zodp. osoba: Bc. Kristýna Vyskočilová 

tel.:   731 780 587  

email: 

 dobrovolnici@stodulky.charita.cz 

Popis činnosti 
• návštěvy nemocných a osamělých 

seniorů – lidský kontakt, blízkost jiného člověka a rozptýlení osamělých osob 

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

běžného života osamělým lidem, nemocným či rodinám v nouzi  

Realizace služby 
• V roce 2021 naši dobrovolníci navštěvovali 6 klientů. 

• Pandemie Covid-19 ovlivnila průběh projektu naprosto zásadním způsobem. Někteří klienti 

přešli hned ze začátku z důvodu ochrany zdraví a také kvůli strachu z onemocnění na 

telefonickou formu kontaktu, a u toho zůstali. Jiným tento způsob z různých důvodů 

nevyhovoval, takže byl kontakt přerušen. 

• Bohužel ani po plném očkování seniorů i dobrovolníků obavy potenciálních zájemců příliš 

nepominuly, takže nabídka a zavádění služby u nových klientů bylo velmi pozvolné a 

s nejistým výsledkem, ovlivněným strachem z nákazy. V získávání nových zájemců hrála 

nezanedbatelnou roli dlouhodobá sociální izolace, které byli vystaveni. Náklady a výnosy 

služby 

Náklady na službu 
mzdové náklady (včetně odvodů) 42 000 Kč 
náklady na telefon 4 000 Kč 
supervize 1 600 Kč 
pojištění dobrovolníků  500 Kč 
občerstvení pro dobrovolníky 2 803 Kč 
ochranné pomůcky 1 000 Kč 

celkem: 51 903 Kč 

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

  

mailto:dobrovolnici@stodulky.charita.cz
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Setkání 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 

Realizace 
• Setkání se konalo na jaře 2021, s pandemickými opatřeními, tudíž společenský program se 

nemohl uskutečnit. 

• Účastníci slavili mši svatá s možností přijetí svátosti pomazání nemocných.  

• Pro zúčastněné seniory byl připravený drobný dárek pro radost. 

• Setkání se zúčastnilo více než 30 seniorů. 

• Přípravu setkání zajišťují dobrovolníci z farnosti, kteří zajišťují odvoz hůře pohyblivých 

zájemců, přípravu prostor, samotnou obsluhu účastníků a následný úklid po setkání. 

Náklady na pořádání akce 
občerstvení na setkání 0 Kč 
dárky 1 677 Kč 

celkem: 1 677 Kč 

  

mailto:info@stodulky.charita.cz
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Poradna pro neformální pečující 
zodp. osoba: Bc. Helena Ryklová 

tel.:   733 108 816 

email:  info@stodulky.charita.cz 

Popis činnosti 
• podpora pečujících osob, kteří potřebují 

pomoci zorientovat se v systému 

sociálních a zdravotních služeb, poradit 

ohledně příspěvku na péči nebo kvůli výběru a použití vhodných kompenzačních pomůcek. 

• otevřená setkání lidí, kteří pečují o své blízké doma, případně se na tuto situaci chtějí 

připravit 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 2021 jsme uskutečnili v průměru 5 konzultací týdně. Zhruba ¾ dotazujících byly mimo 

oblast Prahy 13, z různých koutů republiky. Asi třetina konzultací se uskutečnila formou 

osobního setkání, a to buď v naší kanceláři nebo přímo v pečujících rodinách. Jinak probíhaly 

telefonicky. 

• Vedle toho jsme pořádali setkání pečujících. Účastnilo se jich 6–10 osob (pravidelných i 

nepravidelných). Bohužel vzhledem k pandemické situaci a s ohledem na rizikovost nákazy 

osob, které pečují o velmi ohroženou skupinu, se v průběhu roku 2021 konalo pouze 

5 setkání. 

• Zúčastnili jsme se také workshopu pořádaného Centrem paliativní péče ke komunikační hře 

„Řekni mi“. Cílem hry je bořit tabu o umírání a nebát se mluvit o přáních v závěru života. Stali 

jsme se tzv. facilitátory ke hraní této hry, takže jsme i v rámci setkání pečujících osob hru 

hráli a otevřeli prostor dalším otázkám a tématům. 

Náklady na zajištění setkávání 
občerstvení 694 Kč 
odměna pro externí přednášející 3 300 Kč 
mzdové náklady (jako odměna ke mzdě) 900 Kč 

tisk propagačních letáků 870 Kč 

celkem: 5 764 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 
• Služba fungovala do jara 2021 individuálně, pouze po předchozí telefonické domluvě zájemce 

s obsluhou šatníku. Na celkové roční návštěvnosti se tato skutečnost neprojevila. Naopak se 

projevily dopady pandemie i na obyvatele, kteří do té doby naše služby nepotřebovali a 

nevyužívali, a návštěvnost stoupla na 689 kontaktů (ze 410, které jsme evidovali v roce 2020). 

Výrazný nárůst klientů jsme zaznamenali v posledních 4 měsících roku 2021. 

• V prvním čtvrtletí roku 2021 bylo nutné upravit způsob provozu, kdy byl omezen počet 

klientů pohybujících se v prostorách šatníku. Situace jsme alespoň využili ke kompletnímu 

vymalování prostor, což by v běžném provozu šlo velmi komplikovaně. 

• Před Vánocemi jsme ještě stihli zrenovovat osvětlení. Díky led panelům ušetříme na 

spotřebě. Zásadní změnou v tomto směru byla výměna a přesun osvětlení ve skladových 

prostorách, které významně zlepšilo komfort obsluze při vyhledávání věcí. 

• Převažovala klientela z řad mužů. Ženy navštěvovaly šatník stejně, jako v minulých letech, 

zejména maminky z rodin s dětmi, případně samoživitelky. Poskytli jsme službu i několika 

klientkám bez domova, případně žijícím na ubytovnách. 

Náklady na provoz 
nájem 24 228 Kč 
elektřina 1 925 Kč 
úklidové prostředky, kancelářské potřeby, poštovné 3 134 Kč 
pojištění dobrovolníků 501 Kč 
supervize 1 600 Kč 
občerstvení při setkání dobrovolníků, supervizi 4 560 Kč 
instalace nových svítidel 15 602 Kč 

celkem: 51 550 Kč 

Výnosy služby a finanční podpora služby 
dotace MČ Praha 13 20 000 Kč 
dobrovolné příspěvky od návštěvníků, dary na službu 2 500 Kč 
přeplatek nájemného a služeb (po vyúčtování) 3 326 Kč 

celkem: 25 826 Kč 

mailto:info@stodulky.charita.cz
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Potravinová a materiální pomoc 
zodp. osoba: Bc. Helena Ryklová 

tel.:   733 108 816 

email:  info@stodulky.charita.cz 

Popis činnosti 
• Poskytnout nejchudším obyvatelům základní 

potraviny a hygienické potřeby. 

Cíl činnosti 
• Zmírňovat extrémní formy chudoby. 

Realizace činnosti 
• Distribuce pomoci v roce 2021 probíhala 1x 

týdně v prostorách charitního šatníku na 

adresa Přecechtělova 2243 na Velké Ohradě. 

• Podobně jako u šatníku i tato služba 

fungovala do jara individuálně, pouze po 

předchozí telefonické domluvě zájemce 

s obsluhou.  

• Celkem jsme obsloužili 1 131 osob, z toho jich bylo 207 nových. 

• Žadatelé pomoci obdrželi trvanlivé potraviny: 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. 

• Na vytipovávání potřebných rodin či jednotlivců intenzivně spolupracujeme se sociálním 

odborem MČ Praha 13 a MČ Praha 5. 

Projekt FEAD 

• Projekt financovaný z operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí 

financovaném z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD). 

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. 

• Díky spolupráci s panem Peterkou a jeho místním řeznictvím Masology jsme mohli rozdat 

masné výrobky v hodnotě 53 tisíc Kč, a to jak rodinám, tak jednotlivcům, zejména osobám 

bez domova.  

Sbírka potravin 

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

potřebné. 

• Proběhla ve dvou termínech, v sobotu 24.4. a 21.11., a naše Charita ji realizovala 

v Hypermarketu Albert v Nových Butovicích. Sbírka proběhla s ohledem na pandemickou 

mailto:info@stodulky.charita.cz
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situaci s velmi přísnými hygienickými opatřeními a s výrazně omezeným množstvím 

dobrovolníků. Pomáhali nám dobrovolníci, ve většině z řad studentů Gymnázia Heyrovského. 

• Od dárců jsme dostali celkem 2 721 kg potravin a drogerie. 

Náklady a výnosy služby 

Náklady: 
potravinová a materiální pomocí (hodnota vydaného materiálu) 67 136 Kč 
mzdové náklady spojené s distribucí pomoci 5 500 Kč 
mzdové náklady na organizaci Sbírky potravin 3 500 Kč 

Výnosy: 
potravinová a materiální pomocí (hodnota přijatého materiálu) 67 136 Kč 
příspěvek 6% z projektu na distribuci pomoci 3 989 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 

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 darované prostředky využít na rozvoj 

charitních služeb 

Realizace sbírky 
• Na začátku roku 2021 byla pandemická opatření taková, že bylo přistoupeno k on-line 

koledování (přes webové stránky sbírky), případně s možností přispět do stacionárních 

kasiček rozmístěných dle možností. 

• Stacionární kasičky byly umístěny v obou kostelích v naší městské části Praha 13, dále pak 

v Církevní mateřské škole Srdíčko a v řeznictví Masology. 

• I přes tato fatální omezení nám dárci dali neuvěřitelných 133 689 Kč. 

• Výtěžek ze sbírky byl určen na pomoc dětem ze sociálně, ekonomicky a společensky 

znevýhodněného prostředí, a na podporu osobám, které pečují o své blízké – nemocné či 

staré. 
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• 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. 

• Podle tohoto klíče jsme z vybraných prostředků v roce 2021 měli k dispozici částku 

109 141 Kč, které byly využity podle záměrů uvedených níže. 

• Celkový výtěžek sbírky v ČR v roce 2021 byl více než 81,4 milionu Kč. 

Záměry využití prostředků z Tříkrálové sbírky pro rok 2021 
• pomoc rodinám 

o pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin 

o 60 dětem z 23 rodin jsme zajistili obědy v MŠ či ZŠ, školné v MŠ, školní pomůcky, 

poplatky za SRPŠ, družinu, tábory, školu v přírodě či výuku v ZUŠ. 

• podpora pečujících osob  

o podpora osob pečujících o své blízké v domácím prostředí – viz samostatná kapitola 

výroční zprávy 

• formační setkání pro dobrovolníky, vč. supervize 

Vyúčtování Tříkrálové sbírky 2021 dle uvedených záměrů 

Výnosy: 
přidělená částka z Tříkrálové sbírky 2021 109 141 Kč 
výnos ze sbírky 2020 použitý v roce 2021 90 223 Kč 
výnos ze sbírky 2021 použitý v roce 2021 9 734 Kč 
výnor ze sbírky 2021 převedený do roku 2022 100 407 Kč 

Náklady ze záměrů sbírky: 
pomoc dětem z ekonomicky a sociálně slabších rodin, a jednotlivcům 82 651 Kč 
formační setkání pro dobrovolníky, vč. supervize 11 442 Kč 
podpora osob pečujících o své blízké 4 864 Kč 

Celkem použito v roce 2021 98 957 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 2021 
čistý výtěžek 54 218 Kč 
zůstatek čistého výtěžku z minulého období 27 712 Kč 

podpořené aktivity: 
květiny a drobné dárky pro klienty 
půjčovné za auto pro Farní charitu Stodůlky 
školení zaměstnanců 
inzerce na příjem zdravotních sester do CHOS 
zajištění komplexní sociální péče o klientku bez rodiny 

 
7 163 Kč 

16 559 Kč 
3 800 Kč 
4 724 Kč 
7 754 Kč 

Zůstatek k dalšímu použití: 41 930 Kč 

Postní almužna 

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. 

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.  

Vyúčtování Postní almužny 
vybrané prostředky 2021 1 407 Kč 
prostředky převedené z 2020 4 486 Kč 

využití: 
dar na složení kauce za byt pro rodinu v nouzi 
dar na úhradu obědů pro seniora v nouzi 

 
4 486 Kč 
1 407 Kč 

  

mailto:info@stodulky.charita.cz
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Dary pro Charitu a poděkování 
Ráda bych upřímně poděkovala všem dárcům a dobrodincům naší Charity! 

Kromě již zmíněných sbírek nesmím zapomenout na následující organizace, firmy či jednotlivce: 

• HyundaiAuto Štěpánek nám znovu poskytl na rok užívání zdarma automobil pro zdravotní 

sestřičky. 

• Pan Aleš Peterka – řezník z butovického řeznictví Masology nám daroval maso, masné a další 

výrobky ze svého prodeje pro rodiny v nouzi či osoby bez domova. 

• Stodůlecká farnost přispěla omezením navzdory před Vánocemi sbírkou cukroví pro osamělé 

seniory a klienty Farní charity Stodůlky. 

• V neposlední řadě děkuji všem dárcům, kteří se rozhodli podpořit nás jednorázově nebo nás 

podporovat dlouhodobě. Bůh vám to oplatí měrou svrchovanou. 

Za všechny dary a spolupráci upřímné pánbůh zaplať! 

Upřesnění darů (bez veřejné a Tříkrálové sbírky): 

dary fyzických osob – finanční  171 902 Kč 
dary fyzických osob – věcné 4 386 Kč 
dary právnických osob – finanční 55 000 Kč 
dary právnických osob – věcné 203 072 Kč 
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Účetní uzávěrka roku 2021 
 

Náklady (ve zkráceném rozsahu)  
Spotřeba materiálu a energie 255 289,45 Kč 

Služby 575 007,15 Kč 

Osobní náklady 4 074 568,00 Kč 

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

234 845,19 Kč 

náklady celkem: 5 139 709,79 Kč 
 

 

Výnosy (ve zkráceném rozsahu)  

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

4 825 852,80 Kč 

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

377 417,09 Kč 

Ostatní výnosy 137,85 Kč 

Provozní dotace (MČ Praha 13, MHMP) 140 000,00 Kč 

výnosy celkem: 5 343 407,74 Kč 
 

 
hospodářský zisk celkem: 203 697,95 Kč 
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Kontakty 

Farní charita Stodůlky 
V Hůrkách 1292/8 
158 00 Praha 5 
 

ředitelka:  Bc. Helena Ryklová 

  tel. 733 108 816 
  reditel@stodulky.charita.cz  

Charitní ošetřovatelská služba 
Trávníčkova 1746/37 
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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