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Úvodní slovo

Vážení a milí přátelé!
Předkládáme Vám Výroční zprávu o činnosti Farní charity Litoměřice za rok 2018. Zpětně hodnotíme vykonané dílo, naše služby potřebným. Číselné údaje v rubrikách zprávy
vypovídají pouze o faktech, financích, počtech klientů… Za nimi se ale skrývá mnoho
osudů konkrétních osob. mnoho úsilí, snah, osobního nasazení zaměstnanců charity při
pomoci konkrétním lidem.
Charita chce samozřejmě naplňovat požadavky na kvalitu služeb, které jí klade legislativa. Ale v čínnostech charity jde o víc - o důraz na prosté lidské porozumění a projevení
lásky, podložené příkladem Ježíše Krista.
Potvrzením velmi dobré kvality péče je udělení Certifikátu značky kvality poskytované
služby Domovu pro seniory na Dómském pahorku.
Služba potřebným vyžaduje mnoho lásky, vnitřní síly, odvahy, trpělivosti, pokory.
Dovoluji si na tomto místě zaměstnancům Farní charity Litoměřice za vše poděkovat
jménem svým i jménem klientů.
Bůh vám žehnej!
P. Józef Szeliga
prezident Diecézní charity Litoměřice
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Poslání organizace
Posláním Farní charity Litoměřice (FCH) je v souladu s křesťanskými hodnotami římskokatolické církve, pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či
náboženství. Farní charita Litoměřice provozuje pět středisek, ve kterých jsou poskytovány sociální služby dvěma různým cílovým skupinám. Do těchto skupin patří:
Osoby bez přístřeší – zde působí Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
se službami azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum a terénní program
Senioři a osoby se zdravotním postižením – FCH pomáhá prostřednictvím středisek:
• Pečovatelská služba
• Domov na Dómském pahorku se službami domov pro seniory a týdenní stacionář
• Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním režimem, domov pro seniory
a denní stacionář
• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - domácí ošetřovatelská a rehabilitační péče, pečovatelská služba, domácí hospicová péče a půjčovna zdravotních
pomůcek.
V obou domovech pro seniory uplatňujeme psychobiografický model podle prof.
Böhma, který na základě životního příběhu uživatele a individuálního přístupu pomáhá
k dosažení psychické pohody a k aktivizaci (re-aktivizaci) dochovaných psychických
schopností.
Poskytujeme také paliativní péči, která u nevyléčitelně nemocných umožňuje prožít poslední období života ve známém prostředí. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další
tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho
blízkým.
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Základní údaje
Farní charita Litoměřice je evidovanou právnickou osobou. Zřízena byla biskupem litoměřickým dne 12. června 1991 podle Kodexu kanonického práva can. 116 CIC a je součástí římskokatolické církve. Jejím statutárním zástupcem je ředitel jmenovaný diecézním biskupem.
Činnost charity se řídí stanovami ze dne 1. 8. 2010 schválenými biskupem litoměřickým.
Registrace
Farní charita Litoměřice je evidována v Rejstříku právnických osob podle § 22 odst. 1
zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských
společností, u Ministerstva kultury České republiky jako součást římskokatolické církve.
Do rejstříku byla zařazena dne 30. 10. 1996.
Farní charita Litoměřice má přiděleno identifikační číslo organizace 46769382.
Název organizace:

Farní charita Litoměřice

Zřizovatel:

biskup litoměřický

Datum zřízení:

12. 6. 1991

Právní statut:

evidovaná právnická osoba

Adresa:

Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice

Telefon:

+ 420 417 770 000

Fax:

+ 420 417 770 021

ID datové schránky:

dcn9evd

E-mail:

info@fchltm.charita.cz

webové stránky:

www.fchltm.cz

IČ:

46769382

DIČ:

CZ 46769382

Číslo účtu:

19-5927090227/0100 KB Litoměřice

Statutární zástupce organizace:

Mgr. Karolína Wankovská, DiS.

Poradní orgán ředitelky:

Rada Farní charity Litoměřice

Složení rady:

Mgr. Karolína Wankovská (ředitelka FCHLTM),
P. Józef Szeliga (duchovní správce), Radka
Velitšová (finanční manažer FCHLTM), Zdeňka
Rabasová (zástupce DCHLTM)

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018: 153
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Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou lidé nacházející se v krizové nebo dlouhodobě nepříznivé životní situaci, kterou nedovedou sami řešit. Pomoc je poskytována formou poskytovaných
služeb a činností. Každá služba má přesně definovanou cílovou skupinu, na kterou se
specializuje a má rovněž vymezeno, komu služba poskytována není.
Příjmy z hlavní činnosti v roce 2018 (v Kč)
938,55

Úroky

179 370,44

Ostatní příjmy

86 510,00

Tříkrálová sbírka

45 802,37

Dotace Evropský fond pro
regionální rozvoj
Příjmy od obcí

143 260,52

Příjmy od nadací

400 624,49

431 206,20

34 508 242,00
7 825 463,52

Příjmy od fyzických a právnických
osob
Příjmy od klientů
Příjmy od zdravotních pojišťoven

28 000,00

Dotace Charita ČR

67 616,00

Dotace Úřad práce

1 566 956,51

Dotace Ústecký kraj

3 339 500,00

Dotace Město Litoměřice
28 569 000,00

Dotace MPSV

Počty klientů za rok 2018 v jednotlivých službách
CHOPS
204

Pečovatelská služba

225

Domov na Dómském
pahorku
Charitní domov sv. Zdislava

170
51
265
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Domov na Dómském pahorku
Domov pro seniory (identifikátor služby 6566711)
Týdenní stacionář (identifikátor služby 5488355)
Adresa:

Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice

Vedoucí domova:

Jitka Věrnochová

Telefon:

417 770 013

Fax:

417 770 021

E-mail:

jitka.vernochova@fchltm.charita.cz, ds@fchltm.cz

Cílem poskytovaných služeb je podpora samostatnosti uživatelů v co nejvyšší možné
míře a zlepšení nebo udržení jejich zdravotního i duševního stavu.

Domov pro seniory
Kapacita: 118 lůžek. V domově pro seniory je 82 pokojů, z toho 46 jednolůžkových a 36
dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením.
Cílová skupina: Senioři od 65 let, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. Zejména z důvodu věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální
situace, pokud péče rodiny a jiných sociálních služeb nepokrývají v dostatečné míře potřeby seniora.
Počet uživatelů v roce 2018: 155
Domov pro seniory je kompletně bezbariérový, barevně koncipovaný tak, aby se uživatelům zjednodušila orientace. Seniorům je k dispozici jídelna, bufet, tělocvična, společenská místnost, solná jeskyně, televizní koutky, ergoterapeutická a keramická dílna,
canisterapie, zoo koutek, reminiscenční a internetový koutek a další prostory pro užívání
a bohatou činnost obyvatel domova. Organizují se výlety na kratší vzdálenosti i celodenní výlety mimo domov. Od roku 2016 s klienty pravidelně vyjíždíme na oblíbenou
hiporehabilitaci do Slatiny VALDEK o.p.s.
Na mnohé společenské akce je přizvána veřejnost, i tímto podporujeme sociální kontakty. Spolupracujeme s dobrovolníky, kteří svým laskavým přístupem napomáhají ke
zpříjemnění pobytu seniorům.
V Domově na Dómském pahorku je zajištěna pastorační činnost a v kapli Božího milosrdenství probíhají pravidelné bohoslužby.
V roce 2018 bylo zahájeno vydávání zpravodaje s názvem Čtvrtletník z Pahorku, který je
distribuován seniorům domova, přístupný návštěvám ve vstupní hale budovy a je vložen
na webové stánky Farní charity.
Individuální přístup zaměstnanců v přímé péči k uživatelům služby je podpořen prací
s biografií dle modelu prof. Erwina Böhma, poskytujeme bazální stimulaci a v péči využíváme prvků kinestetické mobilizace. Ošetřovatelskou péči zabezpečují zdravotní sestry,
které jsou přítomny v nepřetržitém provoze.
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Grafy
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Věková
pásma
Počet
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klientů
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na klientů
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2018
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je určena
seniorům,
kterým
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dobu v domácím prostředí rodi66 - 75
6
na, osoby blízké, či terénní služby již nemohou v dostatečné míře zajistit péči v potřeb76 - 85
51
ném rozsahu. Poskytovaná služba je poskytována od pondělí do pátku, nebo nepřetržitě.
86 - 95
57
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péči na úrovni osobní asistence (vážné psychické, psyod 96přijímat osoby vyžadující
2

chiatrické či neurologické onemocnění), jejichž potřebyTýdenní
jsou specifické.
stacionář

Složení
klientů
podle stupně
závislostijsou
na péči
v prosinci
2018 prostory, aktivity a služby reaPro
uživatele
týdenního
stacionáře
otevřeny
veškeré
lizované v Domově na Dómském pahorku.

Počet uživatelů v roce 2018: 18
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Kapacita: 4 lůžka. V týdenním stacionáři jsou 2 dvou

Cílová skupina: Senioři od 65 let, se sníženou soběsta
7

zdravotního postižení, u kterých je zachována plná
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Charitní domov sv. Zdislava
Domov se zvláštním režimem (identifikátor služby 5624320)
Domov pro seniory (identifikátor služby 9518537)
Denní stacionář (identifikátor služby 1269156)
Adresa:

Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice

Vedoucí domova:

Mgr. Jaroslava Biolková, DiS.

Telefon:

731 402 430; 416 731 429

E-mail:

jaroslava.biolkova@fchltm.charita.cz, chd@fchltm.charita.cz

Uživatelé mají k dispozici celý areál Domova. Mohou využívat jídelnu, velký obývací
pokoj, retro koutek s televizí, kapli a hlavně stále přístupnou velkou okrasnou i užitkovou
zahradu opatřenou množstvím laviček a třemi altány pro odpočinek seniorů.
Lékařskou péči zajišťují smluvní lékaři ( praktický lékař, neurolog, psychiatr a dentista)

Domov se zvláštním režimem
Kapacita – 28 lůžek
(4 jednolůžkové pokoje, 9 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje)
Cílová skupina – muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a k péči o sebe a zvládání běžných
denních činností potřebují pomoc druhé osoby.
Službou domova se zvláštním režimem v roce 2018 prošlo 39 uživatelů s různým stupněm onemocnění a v různé psychické i fyzické kondici.
Rozdělení uživatelů
Rozdělení
uživatelů
dle věku
dle věku
5

20

Rozděleníuživatelů
uživatelů dle
Rozdělení
služby dle pohlaví
pohlaví

Uživatelé dle
stupňů
Uživatelé
dle
stupňů
příspěvku
na
péčipéči
příspěvků na

8

11

8

14
31

66-75

1

3

76-85

86-95

ženy

muži

16

0

1

2

3

4

Je viditelné, že naši službu v roce 2018 využilo více žen než mužů a věková hranice
se posouvá směrem k avizované dlouhověkosti. V rozmezí 86–95 let je již přes 51 %
uživatelů Domova.
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Domov pro seniory
Kapacita – 5 lůžek (5 jednolůžkových pokojů)
Cílová skupina – muži a ženy ve věku nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu a při péči o sebe a každodenních činnostech potřebují pomoc druhé osoby.
Domovem pro seniory prošlo za rok 2018 pouze 7 seniorů, což odráží snížený počet míst
a dobrou fyzickou i psychickou kondici našich seniorů.
Rozdělení uživatelů
Rozdělení
uživatelů
službydle
dlevěku
pohlaví

Rozdělení uživatelů
uživatelů dle
Rozdělení
dle
věku
pohlaví

Uživatelé
stupňů
Uživatelé
dledle
stupňů
příspěvku
na péči
příspěvků
na péči
0 0

1
3

1
3

4

ženy

muži

66-75

2

4

3

76-85

86-95

0

1

2

3

4

Domov pro seniory je služba využívána větším procentem žen, a věková hranice se drží
již po několik let ve většině případů mezi rozmezím 66–75 let a 76–85 lety.

Denní stacionář
Kapacita – 4 odpočinková místa (jsou k dispozici dva pokoje)
Cílová skupina – muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby a k péči o sebe a zvládání
běžných denních činností potřebují pomoc druhé osoby.
Služba je určena osobám žijícím ve vlastní domácnosti nebo se svými blízkými. Umožňuje pečujícím osobám docházet do zaměstnání, případně získat čas pro své osobní
potřeby. O seniora je během této doby dobře postaráno a zároveň zůstává součástí rodiny. Služba je flexibilní, lze ji využívat dle potřeby celodenně nebo část dne. Je potřebná
a častým jevem je zde přechod do pobytové služby Domova se zvláštním režimem. Touto
službou se snažíme vyjít vstříc rodinám, které o seniory ještě zvládají pečovat v domácím
prostředí, ale celodenní péče je omezující v jejich profesním nebo osobním životě. Proto
je zde zvolena forma zdravého kompromisu mezi všemi aspekty běžného života jak nemocných, tak pečujících. Domníváme se, že si veřejnost na takové služby zatím pomalu
zvyká a nejsou v tak velké četnosti, proti klasickým pobytovým službám, zastoupeny ve
všech krajích nebo městech. Jejich rozvoj je vždy poplatný poptávce veřejnosti a je finančně nesmírně náročný, protože značná rozkolísanost poptávky po těchto službách se
zákonitě odrazí i v jejich hospodářském výsledku. Přesto se snažíme tuto službu udržet
tak dlouho, pokud o ni bude byť jen malý zájem, protože i pomoc jednotlivci je potřebná.
Provozní doba – od pondělí do pátku 7.00–17.00 hod. (kromě svátků)
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2018
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
(CHOPS)
Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Domácí hospicová péče
Půjčovna zdravotních pomůcek
Adresa:

Kosmonautů 2020/14, 412 01 Litoměřice

Vedoucí služby:

Eva Horáková, DiS.

Telefon:

739 345 535; 416 735 599

E-mail:

eva.horakova@fchltm.charita.cz, chops@fchltm.charita.cz

Ošetřovatelská služba je terénní odborná ošetřovatelská služba v domácím prostředí
uživatelů, která nabízí jak rehabilitační, tak domácí hospicovou péči. Péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
Činnosti služby
• komplexní ošetřovatelská péče o klienty v domácím prostředí – péče o diabetiky,
nácvik aplikace inzulínu, kontrola hladiny glykémie, převazy operačních ran, bércových vředů, proleženin a jiných defektů, péče o katetry a stomie, cévkování, laváže
a výplachy, aplikace infuzí, injekcí, podání léčebné terapie, odběry krve a ostatního
biologického materiálu, kontrola celkového zdravotního stavu
• rehabilitační péče po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti při
nácviku chůze s pomůckami
• domácí hospicová péče – péče o umírající a podpora rodiny pacienta
• půjčovna kompenzačních pomůcek - invalidní mechanické vozíky; chodítka;
francouzské hole; toaletní vozíky/židle; polohovací matrace, matrace, antidekubitní
matrace; oxygenátory-kyslíkové přístroje
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním, chronickým a kombinovaným postižením vč. dětí od 10 let, v dojezdu celého okresu Litoměřice
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Počet uživatelů v roce 2018: 204 (27639 zdravotních výkonů, 10597 návštěv)
Počet ošetřených hospicových pacientů: 2
Kompenzační pomůcky: 67 klientů, 92 pomůcek
Provozní doba – CHOPS od pondělí do neděle 7.00–15.30 hod – převazy, ošetření,
aplikace léčebné terapie, rehabilitace 16.00–20.00 hod. – aplikace léčebné terapie
Domácí hospicová služba nepřetržitě, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
Složení pacientů v roce 2018
dle pohlaví

Muži

Ženy

dle věku

20-64 let

65 let a více
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dle druhu péče

hospicová péče

CHOS
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Pečovatelská služba (PS)
Pečovatelská služba (identifikátor služby 3403190)
Adresa:

Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice

Vedoucí služby:

Bc. Alena Mohauptová

Telefon:

731 402 424, 417 770 096

E-mail:

alena.mohauptova@fchltm.charita.cz, dps@fchltm.charita.cz

Pečovatelská služba je terénní služba poskytující péči seniorům a zdravotně postiženým
občanům na území města Litoměřice a občanům ve spádových obcích do vzdálenosti
15 km od města Litoměřice.
Péče je uživatelům poskytovaná v jejich
domácnostech, ale také v Domech s pečovatelskou službou (dále DPS) ve Švermově ulici 2099/16 a ve dvou DPS v ulici
Kosmonautů 2020/14 a 2020/16.
Činnosti služby
Pomoc v oblasti péče o vlastní osobu, při
osobní hygieně, při zajištění stravy a péči
o domácnost, doprovod k lékaři, donáška
nákupů
Cílová skupina
• senioři, kteří mají věk pro pobírání starobního důchodu, částečně samostatní,
ale pro setrvání ve svém domácím prostředí potřebující pomoc druhé osoby
• osoby v plném invalidním důchodu, zdravotně tělesně postižené
• rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně
Počet uživatelů v roce 2018 – 225
Provozní doba – od pondělí do neděle 8.00–16.30 hodin,
od 7.00 do 8.00 a od 16.30 do 20.00 po předchozí domluvě.

12
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Středisko sociální prevence
a humanitární pomoci
Azylový dům (identifikátor služby 2241142)
Noclehárna (identifikátor služby 2548478)
Nízkoprahové denní centrum (identifikátor služby 5964684)
Terénní program (identifikátor služby 9011520)
Adresa:

Marie Pomocné 48, 412 01 Litoměřice

Vedoucí střediska:

Jakub Ružbatský

Telefon, fax:

731 402 435, 416 732 303

E-mail:

jakub.ruzbatsky@fchltm.charita.cz, ad@fchltm.charita.cz

Azylový dům
Posláním Azylového domu je poskytovat
dočasné ubytování, sociální a aktivizační
služby mužům bez domova a podporovat
je v integraci do společnosti.
Činnosti domova
• poskytnutí přechodného ubytování
• mapování možností řešení bytové
situace a hledání bydlení
• spolupráce na stabilizaci finančních
příjmů
• řešení zadluženosti a hospodaření
s penězi
• poradenství v oblasti práv a povinností
• potravinová pomoc
Cílová skupina – muži bez domova ve věku 18-64 let, fyzicky soběstační, v nepříznivé
sociální situaci, mající průkaz totožnosti a potvrzení od lékaře o zdravotním stavu
Kapacita domova – 23 lůžek
Počet uživatelů v roce 2018 – 42
Provozní doba – nepřetržitá od pondělí do neděle
Počet uživatelů

Počet poskytnutých noclehů

Využití kapacity

42

7280

87 %
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Noclehárna
Posláním Noclehárny je poskytovat mužům bez domova přenocování, možnost
osobní hygieny a přípravy vlastního jídla.
Činnosti
• zajistit přenocování a uspokojení
základních lidských potřeb (teplo,
možnost přípravy jídla, osobní hygiena, spánek)
Cílová skupina – muži bez domova ve
věku 18 a více let, fyzicky soběstační,
v nepříznivé sociální situaci, muži v naléhavé osobní krizi
Kapacita – 5 lůžek
Počet uživatelů v roce 2018 – 46
Provozní doba– denně od 18.00 do 8.00 hodin
Počet uživatelů

Počet poskytnutých noclehů

Využití kapacity

46

1496

82 %

Nízkoprahové denní centrum
Poslání Nízkoprahového denního centra je poskytovat mužům a ženám bez přístřeší
poradenství a podporu a poskytovat podmínky pro možnost osobní hygieny a přípravy
vlastní stravy v centru.
Činnosti
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při zajištění stravy
• sociální poradenství
Cílová skupina – muži i ženy ve věku od 18 let, fyzicky soběstačné osoby bez přístřeší
Kapacita – 15 osob
Počet uživatelů v roce 2018 – 102
Provozní doba
denně od 9.00 do 17.00 hodin
Hygiena
Příprava jídla
Praní prádla
Ošacení
Poradenství
Potravinová pomoc
14

1552
2363
205
123
316
253
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Terénní program
Posláním terénního programu je kontaktovat osoby v obtížné životní situaci, poskytovat
jim sociální poradenství a nabídnout využití dalších služeb Střediska sociální prevence
a humanitární pomoci.
Činnosti
• kontaktování osob žijících v obtížné životní situaci
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí včetně administrativních úkonů
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při řešení problémů souvisejících s bydlením
• pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Cílová skupina – muži i ženy ve věku od 18 let, fyzicky soběstačné osoby bez přístřeší,
osoby nacházející se na území města Litoměřice a v okruhu 10 km
Počet uživatelů v roce 2018 – 75
Provozní doba – od pondělí do pátku 7.00–15.30 hod.
Počet uživatelů

Kontakty

Intervence

75

153

302

Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2018

15

Další aktivity v roce 2018
Domov na Dómském pahorku
Jedeme v tom společně
V termínu od 1. března do 27. dubna 2018 se 20 seniorů domova účastnilo celorepublikového projektu s názvem “Jedeme v tom společně“. Letos se „šlapalo“ kolem celé ČR
a SR. Tímto projektem se podporuje pohybová aktivita klientů sociálních služeb zábavným a velice motivujícím způsobem. Senioři Domova na Dómském pahorku společně
ujeli téměř 2 700 km a už se těší na příští společnou jízdu.

Faitradová svačinka s kvízem
Senioři měli možnost seznámit se s Fairtradem při realizaci akce „Fairtradová svačinka
s kvízem“. V úvodu akce byli senioři formou prezentace seznámeni s pojmem Fairtrade, co je jeho smyslem a cílem. V průběhu akce personál všem přítomným seniorům
podával občerstvení s fairtradovými produkty. V druhé části akce, která byla zaměřena
na paměť a rozumovou oblast přítomných seniorů, proběhlo luštění křížovky a úkol ve
formě kvízových otázek. 5 nejaktivnějších z vás obdrželo odměnu ve formě FT čokolády.

16
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Benefiční koncert v Kostele Všech Svatých v Litoměřicích
Farní charita Litoměřice pořádala benefiční koncert na podporu Domova pro seniory na Dómském pahorku v pátek 27. dubna v kostele Všech svatých v Litoměřicích.
Jednalo se v naší organizaci o první takovou akci a výsledek předčil očekávání. Posluchači zaplnili prostory kostela, poslechli
si skladby v podání ženského komorního
sboru Cantica Bohemica a žáků Základní umělecké školy Litoměřice. Koncert se

konal pod záštitou Mons. Jana Baxanta,
biskupa litoměřického a Ing. Pavla Grunta, místostarosty Litoměřic. Díky podpoře
dárců se podařilo shromáždit 14.861 Kč.
K těmto prostředkům obdržela Farní charita Litoměřice další podporu od litoměřického biskupství, takže bylo možné pro klienty Domova pro seniory pořídit koncentrátor
kyslíku. Tento přístroj pomáhá zejména
seniorům, kteří trpí dušností a do současné doby si jej v případě potřeby museli pronajímat. Nyní ho můžeme klientům poskytnout
a umožnit spokojeněji trávit podzim života v našem domově.
Získali jsme pět hvězdiček v certifikaci Značky kvality
Domov pro seniory Domov na Dómském
pahorku v Litoměřicích získal v certifikaci
Značky kvality v sociálních službách pět
hvězdiček, což je maximální počet. Ocenění uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky na základě
zkoumání 300 kritérií v oblasti ubytování,
péče, partnerství, stravování, kultury a volného času. Hodnotí se všechny důležité
aspekty pobytu v sociální službě z pohledu samotného seniora. V současné době
je Domov na Dómském pahorku jediným
domovem pro seniory provozovaným Charitou, který má platnou certifikaci Značky
kvality. Jedná se o velký úspěch, za který zaměstnancům domova poděkoval pan starosta Ladislav Chlupáč, zástupci města Litoměřice, paní ředitelka Diecézní charity Růžena Kavková Litoměřice a vedoucí domova pro seniory Jitka Věrnochová.
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Výlet do lesoparku v Chomutově a do
ZOO parku v Doksech
V letošním roce jsme realizovali několik
krátkých výletů a dva výlety celodenní.
V červnu se uskutečnil výlet do lesoparku
v Chomutově. Druhý byl v září do ZOO parku v Doksech. Počasí přálo a oba výlety se
velmi vydařily. Byly financovány díky dotaci Města Litoměřice v rámci projektu na
podporu aktivit seniorů. Kromě uživatelů
služby Domova na Dómském pahorku, se
účastnili i uživatelé Domů s pečovatelskou
službou a Domova U Trati. Ze strany seniorů byly výlety velmi kladně hodnoceny.
Hiporehabilitace a canisterapie patří mezi nejoblíbenější aktivity seniorů
Jednou z nejoblíbenějších aktivit klientů Domova na Dómském pahorku je hiporehabilitace. Realizuje se ve Slatině
v krásném prostředí VALDEK o.p.s., kde
si senioři pod vedením odborného personálu mohou koně hladit, krmit nebo
hřebelcovat. Někteří senioři mívali koně
nebo zkušenosti s nimi a tak vzpomínají
a vzájemně si vědomosti vyměňují. Hiporehabilitace má pozitivní vliv na psychiku,
podporuje pohybovou aktivitu a rozšiřuje
sociální kontakty.
Canisterapie se realizuje přímo v domově pro seniory a setkání s pejsky je pro klienty
vždy velkou radostí a povzbuzením.
Devátý ročník turnaje v Jukskei byl pro Pahorek vítězný
V Domově u trati v Litoměřicích se uskutečnil již 9. ročník turnaje v Jukskei. Letos poprvé
vyhrál Domov na Dómském pahorku. Naši
soutěžící senioři se poctivě připravovali
a domov skvěle reprezentovali. Vítězstvím
získali „Putovní trofej“, která je do dalšího
turnaje vystavena v našem domově.
Turnaje v petanque
V květnu se na petanqueovém hřišti za
domovem uskutečnila plánovaná akce
„Turnaj v pétanque“, kterého se účastnilo téměř 100 obyvatelů města Litoměřic,
okolí a klientů Domova na Dómském pa18
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horku. Organizátorem turnaje bylo Město
Litoměřice, realizátorem zařízení Domova
na Dómském pahorku. V srpnu se aktivní
hráči opět setkali při turnaji, tentokrát senioři domova proti dobrovolníků z řad zaměstnanců Města Litoměřice.

Rozsvícení vánočního stromu
Adventní čas se v Domově na Dómském
pahorku zahájil rozsvícením vánočního
stromu, kterého se účastnili uživatelé domova pro seniory i jejich blízcí. Koledy již
tradičně zahrál Lovosický žesťový kvartet. Hudba trubačů se rozléhala celým domovem.
Příjemnou atmosféru umocnila vůně svařeného vína a cukroví, na kterém si všichni pochutnali.
102. letá seniorka Domova na Dómském pahorku protagonistkou filmu Moje století
Klientka Domova na Dómském pahorku se ve svých 102 letech stala jednou z protagonistek filmu režisérky Theodory Remundové Moje století. V listopadu 2018 se v kině
Lucerna v Praze uskutečnila slavnostní premiéra. Film Moje století je mozaikou příběhů
25 stoletých Čechů a Slováků ve století naší republiky. Paní Vlastu Šumovou celý život
provází hra na klavír a v celý dvoudílný film je protkaný hudbou, kterou hrála při natáčení. Paní Šumová se těší skvělé kondici a tak pozvání na premiéru s radostí přijala.
V Lucerně ohromila všechny přítomné tím, s jakou lehkostí a úsměvem zahrála všem
přítomným několik nádherných skladeb na klavír. Paní Šumovou do Lucerny doprovodilo několik osob blízkých a zaměstnanců domova pro seniory. Slavnostní večer se pro
všechny přítomné stal nezapomenutelným zážitkem.
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Charitní domov sv. Zdislava
Senioři Domova se měli možnost zúčastnit různých volnočasových aktivit. Každý den se
koná v dopoledních hodinách pravidelné cvičení, při kterém si procvičí pohybový aparát. V odpoledních hodinách mají na výběr různé aktivity dle zájmu, např. ergoterapie,
trénink paměti spojený s reminiscenční terapií, nebo drobné ruční činnosti s cílem na
procvičení jemné motoriky. Jednou týdně senioři vyjíždí za zvířaty na malou usedlost
nedaleko Litoměřic. Nepřeberné množství knih dává možnost všem čilým čtenářům, aby

si vybrali knížku dle svého zájmu. V roce 2018 jsme se stali vzorovým pracovištěm pro
učební obor pečovatel/ka a tak dva dny v každém týdnu se seniorům věnují studenti
tohoto oboru v doprovodu své mistrové. Toto senioři vítají, protože si na studenty velmi zvykli a rádi s nimi tráví volný čas, třeba jen popovídáním. Jde o to, že je seniorům
vždy někdo ochotný naslouchat, což působí dobře na jejich psychiku. V pondělí se koná
v místní kapli Domova mše svatá, o kterou je mezi seniory velký zájem. Během celého roku probíhají v Domově společenské akce – hudební a taneční odpoledne, grilování a společné mezigenerační setkávání. Senioři se na všechny aktivity vždy velmi
těší a díky vlastnímu sociálnímu automobilu je možnost dopravy mimo Domov kdykoli
je potřeba. O vánočních svátcích jsme zde rozsvítili vánoční stromeček za vydatné hudební podpory Dechové kvintetu z Lovosic, navštívili nás další dobrovolníci s hudebním
vystoupení a vánoční atmosféra se tak přenesla až do nového roku 2019. V naší sociální
službě spolupracujeme s Diakonií Českobratrské církve, s mateřskou školou Paletka,
ZUŠ Litoměřice a ZŠ B.Němcové v Litoměřicích.
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Seznam poskytovatelů dotací a dárců
a spolupracující organizace a subjekty
v roce 2018
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Města a obce

Travčice

Martiněves

Třebušín

Chodouny

Ploskovice

Keblice

Velké Žernoseky

Žalhostice

Křešice

Libochovice

Soukromí dárci
Ing. Vladimír Krajíček, MUDr. Dimitra Hatašová, Ing. Milan Rada, Magdalena Dolejší,
Petr Čermák, Ing. Jiří Babka, Jaroslav Mottl, Robert Sedlecký, Miluše Pojerová, Marek
Sedlák, Lukáš Panoch, Lucie Beranová, Společenství farníků Horní Police, Cukrárna
Lilie Litoměřice, Potraviny Lachman Litoměřice

Spolupracujeme
Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice, Odborná kolegia charity ČR, Srdíčko –
centrum pro zdravotně postižené děti v Litoměřicích, ZUŠ Litoměřice, MŠ Paletka,
Kamarád Litoměřice, Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové a Havlíčkova Litoměřice, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb
Litoměřice
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2018

43

Závěrem

Vážení spolupracovníci, partneři, dárci a dobrovolníci
v úvodu bych Vám chtěla poděkovat za přízeň, kterou jste nám v roce 2018 poskytli.
Dovolte mi, abych se nyní ohlédla a shrnula nejdůležitější momenty tohoto roku. Farní charita Litoměřice směřuje k rozvoji kvality sociálních služeb, jež mohou napomoci
poskytovat sociální služby v náležité kvalitě s důrazem na dodržení lidských práv a základních lidských svobod. A rovněž podpořit rozvoj systému zařízení sociálních služeb
pro potřebné v kontextu společenské zakázky. V roce 2018 jsme postoupili mnoho významných kroků, které vedou ke stabilizaci a rozvoji kvalitních a dostupných sociálních
služeb, které řeší individuální potřeby klientů, popř. jejich rodinných či blízkých příslušníků. Neméně důležitý je rozvoj terénních a ambulantních služeb, které pomáhají udržet člověka co nejdéle v jeho přirozeném prostředí a zároveň zajišťují potřebnou kvalitu
sociálních a ošetřovatelských služeb taktéž v domácím prostředí klienta.
Důležitým činitelem v oblasti kvalitní práce je pro nás poskytovat široké spektrum sociálních a ošetřovatelských služeb, podporovat rodinu a mezigenerační vztahy. Poskytnutí
přiměřené míry podpory pomoci, napomáháme ke zmírnění a odstranění individuálních
handicapů. V optimálním případě je díky individuálnímu přístupu poskytování péče každému z našich uživatelů dosaženo zlepšení sil, udržení stávajícího stavu či zpomalení
jejího zhoršování. Pracovníci organizace jsou cíleně školeni v dovednostech, díky kterým je péče a podpora poskytovaná na vysoké úrovni. Jedná se o vzdělávání a kurzy např. bazální stimulace, kinestetické mobilizace, práce s biografií dle modelu Prof.
Böhma, reminiscence a mnoho dalších.
Chtěla bych poděkovat všem svým kolegům za jejich obětavost, odhodlání a profesionální práci, která přispěla k pozitivním výsledkům v oblasti sociální práce. Děkuji také
našim obchodním partnerům, dárcům, kteří přispěli finančně, materiálně i svou dobrovolnou činností. Děkujeme za důvěru, kterou do nás vkládáte, věřím, že se nám v oblasti
pomoci bližnímu podařilo také letos přispět k tomu, aby svět okolo nás byl o něco lepší...
Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
ředitelka Farní charity Litoměřice
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Kontakty
SPRÁVA FARNÍ CHARITY LITOMĚŘICE
Adresa: Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
Webové stránky: www.fchltm.cz
Ředitelka: Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
Telefon: 417 770 000, 739 173 222
E-mail: karolina.wankovska@fchltm.charita.cz, info@fchltm.charita.cz
Finanční manažer: Radka Velitšová
Telefon: 417 770 094, 737 208 849
E-mail: radka.velitsova@fchltm.charita.cz
Mzdová účetní, personalistka: Monika Berková
Telefon: 417 770 095, 731 677 954
E-mail: monika.berkova@fchltm.charita.cz
Finanční účetní: Jitka Vlasáková
Telefon: 417 770 099, 731 402 439
E-mail: jitka.vlasakova@fchltm.charita.cz
Finanční účetní: Václava Tomanová
Telefon: 417 770 098
E-mail: vaclava.tomanova@fchltm.charita.cz
Správce budov a majetku: Karel Grunt
Telefon: 417 770 097, 731 402 423
E-mail: karel.grunt@fchltm.charita.cz
Vedoucí stravovacího úseku: Jitka Žižková
Telefon: 417 770 010, 731 557 603
E-mail: jitka.zizkova@fchltm.charita.cz

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pomohli nám naplnit smysl našeho poslání
Chcete podpořit naše služby věcným nebo finančním darem?
Můžete tak učinit prostřednictvím našich webových stránek nebo konta
19-5927090227/0100

DĚKUJEME
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