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Úvodní slovo

Milí přátelé, příznivci charitního díla, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Farní charity
Litoměřice za uplynulý rok. Je zpracovávána na začátku roku 2020, který bude zřejmě mnohem těžší
– od nás všech bude vyžadovat ještě více sil fyzických i psychických.
Starost o potřebné, o seniory, o lidi se znevýhodněním – ať už zdravotním nebo sociálním – vyžaduje nejen odborné kompetence a plné nasazení, ale také lidský přístup, pozorné srdce.
Papež František v apoštolské exhortaci Gaudete et exultate (Radujte se a jásejte) píše: „Světec je
schopen žít s radostí a smyslem pro humor. Aniž ztrácí smysl pro realitu, rozjasňuje druhé pozitivním duchem, plným naděje.“
Máme své bližní milovat jako sebe, pečovat o ně s láskou. Je ale třeba připomenout, že pracovníci
v pomáhajících profesích jsou více než jinde vystaveni riziku, že zapomenou na péči o sebe sama
a hrozí jim vyčerpání, v krajním případě vyhoření. Nezapomínejme na to a pečujme také o sebe.
Pak můžeme dobře pracovat, zachovávat smysl pro realitu, přinášet lidem radost, pozitivního ducha
a naději.
Děkuji všem pracovníkům Farní charity Litoměřice za dobře odvedenou službu, za jejich plné nasazení. Poděkování náleží také všem dobrodincům, kteří charitní dílo podporují.
Vyprošuji pro Vás Boží milost a žehnám vám.

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 různým
cílovým skupinám. Do těchto skupin patří:
Osoby bez přístřeší:
• Středisko sociální prevence a humanitární pomoci – azylový dům, noclehárna, nízkoprahové
denní centrum, terénní program
Senioři:
• Domov na Dómském pahorku se službami domov pro seniory a týdenní stacionář
• Charitní domov sv. Zdislava – domov pro seniory
• Pečovatelská služba
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí hospicová
péče, půjčovna zdravotních pomůcek
Osoby s chronickým duševním onemocněním:
• Pečovatelská služba
• Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním režimem, denní stacionář
Osoby s kombinovaným postižením:
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí hospicová
péče, půjčovna zdravotních pomůcek
Osoby s tělesným postižením:
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí hospicová
péče, půjčovna zdravotních pomůcek
Osoby se zdravotním postižením:
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí hospicová
péče, půjčovna zdravotních pomůcek
• Pečovatelská služba
Osoby s chronickým onemocněním:
• Pečovatelská služba
Rodiny s dětmi:
• Pečovatelská služba
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:
Zřizovatel:
Datum zřízení:
Právní statut:
Adresa:
Telefon:
Fax:
ID datové schránky:
E-mail:
webové stránky:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
Statutární zástupce organizace:
Poradní orgán ředitelky:
Složení rady:

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019:

Farní charita Litoměřice
biskup litoměřický
12. 6. 1991
evidovaná právnická osoba
Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
+ 420 417 770 000
+ 420 417 770 021
dcn9evd
info@fchltm.charita.cz
www.fchltm.cz
46769382
CZ 46769382
19-5927090227/0100 KB Litoměřice
Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
Rada Farní charity Litoměřice
Mgr. Karolína Wankovská (ředitelka FCHLTM)
P. Józef Szeliga (duchovní správce)
Radka Velitšová (ekonom FCHLTM)
Zdeňka Rabasová (zástupce DCHLTM)
162

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.
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Příjmy z hlavní činnosti organizace v roce 2019
Úroky

966

Ostatní příjmy

195 815

Tříkrálová sbírka

94 797

Dary, příspěvky od měst a obcí

71 801

OP PMP FEAD

201 399

Dary, příspěvky od nadací

81 827

Dary, příspěvky od fyzických a právnických osob

780 714

Příjmy od klientů

35 513 096

Příjmy od zdravotních pojišťoven

11 340 476

Dotace Úřad práce

154 635

Dotace Ústecký kraj

864 711

Dotace Město Litoměřice

3 150 000

Dotace MPSV

29 072 700
0
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Příjmy z vedlejší činnosti organizace v roce 2019
Bufet
Prodej a rozvážka obědů
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Počty klientů za rok 2019 v jednotlivých službách
Domov na Dómském pahorku
Charitní domov sv. Zdislava
CHOPS
Pečovatelská služba
Středisko prevence a humanitární pomoci
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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
Telefon:
+ 420 417 770 013
Fax:
+ 420 417 770 021
E-mail:
ds@fchltm.charita.cz
Vedoucí domova:	Veronika Chaloupková
veronika.chaloupkova@fchltm.charita.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 2019: 154
Domov pro seniory je bezbariérový. Uživatelům je k dispozici jídelna, bufet, tělocvična, společenská místnost, solná jeskyně, televizní koutky, ergoterapeutická a keramická dílna, reminiscenční
koutek a internetový koutek a další prostory pro užívání.
Organizují se pro uživatele výlety na kratší vzdálenosti i celodenní výlety. V domově probíhá canisterapie a uživatelé pravidelně vyjíždí na oblíbenou hiporehabilitaci do Slatiny VALDEK o.p.s.
Podporujeme sociální kontakty, a proto na mnohé kulturní akce zveme i veřejnost. Spolupracujeme
s dobrovolníky, kteří napomáhají zpříjemnit pobyt uživatelům.
V Domově na Dómském pahorku je zajištěna i pastorační činnost a pravidelně probíhají mše v kapli
Božího milosrdenství.
V péči o uživatele používáme bazální stimulaci, prvky kinestetické mobilizace a biografii uživatele
podle modelu prof. Erwina Böhma.
Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, lékařka s atestací na anesteziologii a paliativní péči, psychiatr, stomatolog, rehabilitační sestra a nutriční terapeutka. Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní
sestry v nepřetržitém provozu.
Strava se v Domově podává 5x denně, výběr obědů v pracovní dny ze třech variant.
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Složení klientů
dle věku k 31.12.2019

Obložnost lůžek za rok 2019
100,00%

99,50%

8%

99,00%

66 - 75

7%

98,50%
98,00%

47%

97,50%

76 - 85
86 - 95

38%

od 96

97,00%

Složení klientů dle
pohlaví k 31.12.2019
19%

muž
žena

81%

Složení klientů dle stupně závislosti
na péči v prosinci 2019
25%

4%

8%
23%

40%

bez PNP
I.
II.
III.
IV.

Týdenní stacionář
Kapacita: 4 lůžka. V týdenním stacionáři jsou 2 dvoulůžkové pokoje.
Cílová skupina: Senioři od 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního stavu,
u kterých je zachována plná nebo částečná mobilita a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.
Tato služba je určena seniorům, kterým po přechodnou dobu v domácím prostředí rodina, osoby
blízké, čí jiné sociální služby již nemohou v dostatečné míře zajistit péči v potřebném rozsahu. Na
týdenním stacionáři se poskytuje péče od pondělí do pátku, nebo nepřetržitě.
Pro uživatele týdenního stacionáře jsou k dispozici veškeré prostory, aktivity a služby realizované
v Domově na Dómském pahorku
Počet uživatelů v roce 2019: 18
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019
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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
Telefon:
+ 420 416 731 429
E-mail:
chd@fchltm.charita.cz
Vedoucí domova:	Lydie Hrdličková
tel.: + 402 731 402 430, lydie.hrdlickova@fchltm.charita.cz
Sociální pracovník:	Jitka Řezáčová, DiS.
tel.: + 420 731 402 433, jitka.rezacova@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)

8

Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019

Domov se zvláštním režimem
Kapacita – 2 8 lůžek (4 jednolůžkové, 9 dvoulůžkových, 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 2019 prošlo 39 uživatelů s různým stupněm onemocnění a v různé psychické i fyzické kondici.

Složení klientů
dle věku
66 - 75

13%
51%

Složení klientů dle stupně
závislosti na péči

Složení klientů
dle pohlaví
21%

76 - 85

36%

86 - 95

79%

muž

28%

8%

3%
20%

žena

41%

bez PNP
I.
II.
III.
IV.

Je viditelné, že naši službu v roce 2019 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.
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019
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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 2019 pouze 6 seniorů, což odráží snížený počet míst
a dobrou fyzickou i psychickou kondici našich seniorů.
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.

Složení klientů
dle pohlaví

Složení klientů
dle věku
66 - 75

50%

10

50%

76 - 85

33%
67%
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Složení klientů dle stupně
závislosti na péči
muž
žena

33%
67%

I.
II.

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 2019

11

Charitní ošetřovatelská
služba (CHOS)
Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Domácí hospicová péče
Půjčovna zdravotních pomůcek
Adresa:
Kosmonautů 2020/14, 412 01 Litoměřice
Telefon:
+ 420 416 735 599
E-mail:
chops@fchltm.charita.cz
Vedoucí služby:	Jana Novotná DiS.
+ 420 739 345 535, jana.novotna@fchltm.charita.cz
Domácí zdravotní péče zajišťuje odbornou zdravotní péči v sociálním prostředí v domácnosti klienta. Péči poskytujeme v okrese Litoměřice. Péči zajišťují registrované diplomované všeobecné
sestry na základě doporučení obvodního lékaře pacienta. Služba je plně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.
Činnosti služby:
• přípravu a podávání léků, měření glykemie, tlaku a pulsu, odběry biologického materiálu (krev,
moč), aplikaci inzulínu, zácvik v aplikaci inzulínu, aplikaci injekcí (sc, im), aplikaci infuzní
terapie, převazy defektů (ošetření bércových vředů, dekubitů, pooperační rány,…), péči o permanentní močový katetr + cévkování žen, péči o stomie
• ošetřovatelskou rehabilitaci (např. po operacích, úrazech, mozkových příhodách), péči o umírajícího pacienta (pacienta v terminálním stavu)
• domácí hospicová péče – péče o umírajícího a podpora jeho rodiny
• půjčovna kompenzačních pomůcek – invalidní mechanické vozíky, chodítka, toaletní židle,
polohovací lůžka, matrace, antidekubitní matrace, oxygenátory (kyslíkové přístroje)
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Složení pacientů
dle pohlaví v roce 2019

56%

44%

Muži
Ženy

Složení pacientů
dle věk v roce 2019
9% 8%

27-64 let

Složení pacientů dle
druhu péče v roce 2019
3%

65-80 let

nad 80 let

83%

hospicová
péče
CHOS

97%

Cílová skupina: dospělý (27–64 let), senioři – mladší (65–80 let), senioři – starší (nad 80 let), osoby
se zdravotním a tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným
postižením
Místo poskytování: celý okres Litoměřice
Provozní doba:
CHOS – denně od 7.00-15.30 hod.
		
Domácí hospicová péče – denně, nepřetržitě
Počet ošetřených pacientů v roce 2019: 224
Počet zdravotních výkonů: 18 386
Počet návštěv: 10 732
Počet ošetřených hospicových pacientů: 7
Najeto: 89 490km
Kompenzační pomůcky: klientů 65, pomůcek 86
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019
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Pečovatelská služba (PS)
Pečovatelská služba (identifikátor služby 3403190)
Adresa:
Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
Telefon:
+ 420 417 770 096
E-mail:
ps@fchltm.charita.cz
Vedoucí služby:	Bc. Alena Mohauptová
+ 420 731 402 424, alena.mohauptova@fchltm.charita.cz
Pečovatelská služba je sociální terénní služba, která napomáhá občanům setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, na svou
rodinu, své přátele a blízké. Jedná se o individuálně
poskytovanou službu, která pomáhá tomu, aby člověk
mohl i nadále pobývat doma, kde je plně adaptovaný.
Pečovatelská služba prodlužuje období relativně nezávislého života každého člověka a oddaluje nebo dokonce vylučuje nutnost komplexního ústavního zaopatření,
např. v domovech pro seniory. Tato služba je poskytována v domácnostech uživatelů.

14
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Věkové složení klientů
k 31. 12. 2019
8%

4%

27 - 65 let

19%

66 - 75 let
76 - 85 let

40%

86 - 95 let

29%

nad 95 let

Činnosti služby
Nabízíme základní sociální úkony poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., a fakultativní 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
Služba je poskytována na území města Litoměřice a v okruhu do 15 km od města. Pečovatelská
služba poskytuje služby pro:
• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péčí o sebe či o domácnost
Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s vícečetným porodem (tři a více dětí), a to do čtyř let
věku těchto dětí. Služba je poskytována dětem od čtyř let věku prostřednictvím zákonného zástupce
a dospělým osobám od věku 18 let.
Počet uživatelů v roce 2019 – 233
Provozní doba – od pondělí do neděle vč. svátků 7.00–21.00 hodin
Základní sociální úkony
základní sociální poradenství • pomoc a podpora při podávání jídla a pití • pomoc při oblékání
a svlékání včetně speciálních pomůcek • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík • pomoc při úkonech osobní hygieny •
pomoc při základní péči o vlasy a nehty • pomoc při použití WC • pomoc při přípravě jídla a pití •
pomoc při podání jídla a pití • běžný úklid a údržba domácnosti • pomoc při donášce vody • pomoc
při topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid) • běžné nákupy a pochůzky • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti • praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho
drobné opravy • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět • doprovázení dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce
poskytující veřejné služby a zpět
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019
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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
Telefon/fax:
+ 420 416 732 303
E-mail:
ad@fchltm.charita.cz
Vedoucí střediska:	Jakub Ružbatský
+ 420 731 402 435, jakub.ruzbatsky@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 2019 – 50
Provozní doba – nepřetržitá od pondělí do neděle
Počet uživatelů

50

Počet poskytnutých noclehů

7661

Využití kapacity

92 %
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Noclehárna

Počet uživatelů
48
Posláním Noclehárny je poskytovat mužům bez doPočet poskytnutých noclehů
1460
mova přenocování, možnost osobní hygieny a příVyužití kapacity
80 %
pravy 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 2019 – 48
Provozní doba – denně od 18.00 do 8.00 hodin

Nízkoprahové denní centrum

Hygiena

Příprava jídla
Poslání Nízkoprahového denního centra je poskytovat mužům a ženám bez přístřeší poradenství a podPraní prádla
poru a poskytovat podmínky pro možnost osobní
Ošacení
hygieny a přípravy vlastní stravy v centru.
Poradenství
Činnosti
Potravinová pomoc
• 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 2019 – 136
Provozní doba denně od 9.00 do 17.00 hodin
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019
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1365
495
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Terénní program

Počet uživatelů

66

Posláním terénního programu je kontaktovat osoby
Kontakty
715
v obtížné životní situaci, poskytovat jim sociální poIntervence
912
radenství 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 2019 – 75
Provozní doba – od pondělí do pátku 7.00–15.30 hod.
18
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Úsek gastronomie
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Vedoucí stravovacího úseku:

Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
+ 420 417 770 010
stravovani@fchltm.charita.cz
Jitka Žižková

Našim cílem je poskytování stravy pro naše klienty v Domově na Dómském pahorku, v Charitním
domově sv. Zdislavy, seniorům v Litoměřicích a okolí (rozvoz), pro Středisko sociální prevence
a humanitární pomoci a také naše zaměstnance.
Za rok 2019 stravovací úsek připravil seniorům celkem:
• 52 347 snídaní
• 52 565 přesnídávek
• 94 500 obědů
• 3 630 polévek pro středisko soc. prevence a humanitární pomoci
• 52 440 odpoledních svačin
• 52 246 večeří
• 4 178 druhých večeří (klienti s inzulínem)
Podílíme se na přípravě různých akcí, jako jsou grilování špekáčků, oslava narozenin, den Charity,
Tříkrálová sbírka, gastro večery, přípravy občerstvení pro významné hosty našeho domova, školící
akce aj. Ředitelka Farní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská uzavřela v roce 2019 dlouhodobou spolupráci se špičkami v oblasti gastronomie, kde je hlavním a dlouhodobým cílem zvýšit
kvalitu stravování. Farní charita si vytyčila nesnadné cíle a nesleví z rozvoje služeb. Cílem je učinit
z přípravy a konzumace jídla akt kultivovaný a povýšit tím úroveň stávající gastronomie. Cílem kuchařského umění je připravit pokrm pro naše klienty služeb tak, aby zasytil na prvním místě ducha.
Proto se budeme držet základní složky kuchařského řemesla.
Gastronomický úsek byl podroben vnitřnímu auditu. Na základě těchto procesů nastalo nemálo
změn. Cíle, které si organizace vytyčila, jsou zvýšení efektivity práce, zvýšení kvality stravy, hospodárné jednání. Od poloviny roku započala spolupráce se známým gastronomem, který vařil po
boku osobního kuchaře belgického krále, má zkušenosti z Německa, Rakouska, Belgie, Švýcarska,
Lucemburska, USA a na Kypru. Zajišťoval akce předsedajících členů Evropské unie na ambasádách
v Německu, Španělsku a Belgii. Je držitelem několika gastronomických ocenění z Lucemburska,
Stuttgartu, ČR, Slovenska apod. Vařil ve věhlasných restauracích Septim, Diplomat, Klementinum,
Flabéé a mnoho dalších. Velice si ceníme uzavřené spolupráce a věříme, že se posouváme v oblasti
kvality stravování do vyšší kategorie. Gastronomie v sociálních službách nesmí být vnímána jako to
poslední, je třeba si uvědomit, že v oblasti kvalitní péče o klienta, je úsek gastronomie rovnocenným
partnerem a je třeba týmově spolupracovat.
Nastalé změny zasáhly i personální obsazení v kuchyni. Mezi další významné změny můžeme zahrnout komplexnější obměnu stavu surovin, které k práci využíváme. Zejména využíváme čerstvé
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suroviny, bráníme se polotovarům, dochucovadlům, využíváme přírodní suroviny, bylinky, změnili
jsme receptury apod. Změnili jsme i tepelnou úpravu. V tomto nám velmi pomohlo město Litoměřice, jenž nám v roce 2019 koupilo míchací profesionální kotel, šokový zchlazovač, profesionální
nářezový stoj a kutr.
Dalším milníkem, kterým jsme se vydali, je ekologie. Odstranili jsme tabletový plastový systém –
pro přiblížení (jedná se o plastový tác s poklopem, který využívá zdravotnictví). Naši senioři se
stravují z porcelánu, odstranili jsme platové misky na ovoce a zeleninu, redukujeme plasty. Změnili jsme dodavatele surovin a zvýšili jsme nároky na dodávané suroviny. Mezi velké změny v této
oblasti můžeme zahrnout profesionální Granuldisk myčku gastronomických nádob, kterou nám
zakoupilo město Litoměřice. Tato myčka by se dala přirovnat k mercedesu v oblasti gastronomie.
Je ekologická, uspoří 700 tis. litrů vody ročně, má nízkou energetickou zátěž, zvýšila se časová návratnost gastro nádob do oběhu kuchyně. Pracovní síla spoří čas a tím může pracovat na zlepšení
kvality stravy.
Další zkušeností je uzavřená spolupráce s hotelovou školou Bukaschool, která pro naše klienty připravila během roku několik gastronomických večerů s míchanými nápoji. Jídelny se v tyto dny mění
na krásnou restauraci. Senioři se připravují na večer u kadeřnic, manikérek a pedikérek, na pokoje
obdrží pozvání a A la carte na vícechodové menu. Například jelení kýta se šípkovou omáčkou,
pyré z kořenové zeleniny, zapečené brambory nebo krůtí prsa sous vide se žampiony a šťouchané
brambory s cibulkou, jablečný řez s bezinkovým mousse, pěna z bílé čokolády a čerstvým ovocem,
celerový salát s jablky a ořechy apod.
Jako vedoucí stravovacího úseku hodnotím loňský rok jako úspěšný. V kuchyni vaří dvě sehrané
party. Je více pochval než kritiky, a o to se budeme snažit i v roce 2020. Čeká nás stále ještě dost práce, ale věřím, že vše úspěšně zvládneme. Zkvalitnili jsme i naší rozvozovou část obědů. Zefektivnil
se systém placení, objednávání obědů i kontakt s našimi klienty mimo domov.
20
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Další aktivity v roce 2019
Domov na Dómském pahorku
Akce projektu 2019 „Aktivní senior, spokojený senior“

Výlet do botanické zahrady v Teplicích
Ve čtvrtek 27. června byl pro seniory z pobytových i terénních služeb Farní charity Litoměřice, ale
i seniory z dalších seniorských organizací města Litoměřice, zrealizován výlet do botanické zahrady
v Teplicích. Výlet byl uskutečněn především díky dotaci města v rámci projektu Farní charity Litoměřice s názvem „ Aktivní senior, spokojený senior“. Město Litoměřice tak velkou měrou pomohlo
ke splnění přání seniorů, jež si nemohou cestování z různých důvodů dovolit. Výlet do Teplic se
dle hodnocení organizátorů i účastníku vydařil. Ačkoliv jsme měli velké obavy z tropických teplot,
které byli na den výletu meteorologickým ústavem předpovězeny, nakonec počasí bylo k akci tohoto
typu přímo ideální. Červen jsme zvolili z toho důvodu, že je jedním z mála měsíců, kdy výrazně
kvete většina tropických i subtropických rostlin, jež návštěvníkům nabízí bohatou paletu barev.
V pondělí 22. července proběhlo ve společenském sále Domova na Dómském pahorku hudební
vystoupení pana Zdeňka Černohouze a pana Jaroslava Šolce z Umělecké agentury Viola Olomouc.
Kromě uživatelů služby Domova na Dómském pahorku vystoupení navštívili senioři z dalších služeb pro seniory na území města Litoměřic.(středisek FCHLTM, Klubu důchodců i senioři z domácího prostředí)
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Výlet do zoo parku v Doksech
Ve čtvrtek 5. 9. byl zrealizován výlet do Zoo parku v Doksech. Výletu se účastnili senioři, kteří by
sami jen těžko, bez pomoci druhé osoby mohli výlet zrealizovat. Kapacita vypraveného autobusu
byla do posledního místa naplněna. Zájem o výlet byl ze strany seniorů velký.

Hudební vystoupení pana V. Pecháčka a M. Žáry ze ŠLAPETO
Ve středu 20. 11. bylo uskutečněno hudební vystoupení pana Ladislava Pecháčka a Michala Žáry
z legendárních ŠLAPETO. Na vystoupení byli pozváni kromě seniorů Domova na Dómském pahorku i seniory z dalších středisek FCHLTM, z města Litoměřic a organizací poskytujících seniorům sociální služby.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromku – vystoupení žesťového kvarteta
Severka z Lovosic
Ve čtvrtek 28. 11. navštívil Domov na Dómském pahorku lovosický žesťový kvartet SEVERKA,
který již tradičně zahrál několik vánočních koled při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Po
odehrání koled ve vstupní hale, kde byl vánoční strom rozsvícen, zahráli lovosičtí trubači na oddělení domova seniorům, kteří se osobně této události zúčastnit nemohli.
22
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Canisterapie
Od podzimu 2016 probíhá v Domově na Dómském pahorku canisterapie. Za seniory dochází 1x za
měsíc terapeutka s jedním či terapeutky s dvěma psy. Reakce seniorů jsou na kontakt se psy velice
pozitivní. Canisterapie v domově je prováděna skupinově, ale i individuálně, záleží na tom v jakém
stavu zájemce o kontakt s terapeutickým psem je, ale také na tom, jakým způsobem si senior realizaci canisterapie přeje.
„Přítomnost čtyřnohého přítele pomáhá rozpustit počáteční ledy, převádí myšlenky seniora od
smutku k veselejším věcem, snižuje stres a napětí z neobvyklé situace. Přítomnost psa pomáhá i terapeutům – jsou uvolněnější, upřímnější a přirozenější, což se okamžitě vrací v podobě příznivějších reakcí seniora. Canisterapie v ČR v současnosti probíhá formou návštěvních programů. Týmy
terapeutů s vhodnými psy pravidelně docházejí do zařízení sociální péče. Jejich úspěchy v této pomocné terapii jsou nesporné. Veliký vliv má canisterapie zejména na psychickou stránku, kde pozitivní vliv psa na člověka je nejvíce znatelný. Významných pokroků je dosahováno též v sociální
rovině, neboť při skupinové canisterapii je podněcováno navazování nových vztahů a přátelství.“
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Spolupráce s organizacemi
Farní charita Litoměřice v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb dlouhodobě spolupracuje s těmito organizacemi a subjekty:
Základní umělecká škola Litoměřice (koncerty), SSOU Industria Litoměřice (kadeřnické a kosmetické služby), Střední škola a Mateřská škola o.p.s. Litoměřice (kadeřnické služby), Valdek o.p.s. Slatina
u Libochovic (Hipoterapie), Základní školy na území Litoměřic (kulturní akce, Tříkrálová sbírka),
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice (volnočasové aktivity, prezentace, přednášky, Tříkrálová sbírka, paní Lenka Foltová (Canisterapie), paní Halka Kacafírková (pedikérka)
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Seznam poskytovatelů dotací
a dárců a spolupracující organizace
a subjekty v roce 2019
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Města a obce

Travčice

Martiněves

Třebušín

Chodouny

Ploskovice

Keblice

Velké
Žernoseky

Žalhostice

Brozany
nad Ohří

Libochovice

Bohušovice
nad Ohří

Liběšice

Úštěk

Město Děčín

Soukromí dárci
Ing. Milan Rada, Ing. Vladimír Krajíček, MUDr. Hatašová, Lucie Beranová, Magdaléna Dolejší,
Petr Čermák, Miluše Pojerová, MUDr. Barbora Ježková, Pavel Ušala, Dana Veselá, Česká lékárna
holding a.s., Martina Svobodová, Milan Sluka, Sdružení rodičů a přátel školy při G.J.J. v Litoměřicích z.s., Michal Pokorný, Jaroslava Kopecká, Kadeřnictví u Zlatníka – Luběna Pémová, Pediatria
Bezděkovská s.r.o., Český rybářský svaz, z.s., p. Koňák, p. Tínek, p. Bulínová

Spolupracujeme
Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice, Srdíčko –centrum pro zdravotně postižené děti
v Litoměřicích, ZUŠ Litoměřice, MŠ Paletka a Kamarád Litoměřice, Česko-německá mateřská škola sv. Zdislavy Litoměřice, Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., ZŠ Boženy Němcové a Havlíčkova Litoměřice, Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice p.o., VALDEK
o.p.s, INDUSTRIA s.r.o., STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA o.p.s. Litoměřice, Dětský
domov Litoměřice, Střední škola Pohoda s.r.o., SDH Lovečkovice
Farní charita Litoměřice – Výroční zpráva 2019
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Závěrem
Vážení kolegové, partneři, dárci a dobrovolníci
rok 2019 byl pro Farní charitu Litoměřice významným milníkem. Sjednocení klíčových činností umožnilo naplnění strategie v budování moderní organizace z hlediska výkonosti a dlouhodobé stability.
Provedené změny umožnily nejen další zefektivnění zdravotních
a sociálních služeb, zlepšování služeb klientům a optimální řízení
poskytovaných služeb, ale také dostatečnou připravenost na další
rozvoj poskytovaných služeb v zájmu charitní práce a 21 století.
Organizace v daném roce splnila všechny cíle i stanovené ukazatele
výkonnosti charitní péče, které si předsevzala. Dosáhly jsme komplexní přeměny terénní pečovatelské služby, přeměny gastronomického úseku, přeměny zdravotní péče. Mezi další klíčové úkoly bylo
dosáhnout zvýšení efektivity poskytovaných sociálních a zdravotních služeb (kvalitativní, finanční
a časové), specializace jednotlivých zaměstnanců a rozvoj jejich kompetencí včetně nabídky inovativních charitních služeb, což se nám po celý rok dařilo. Mezi nové a mladé služby Farní charity
můžeme zahrnout Poradnu pro osoby s handicapem s vazbou na pracovní trh, dále pak ekologické
projekty se zaměřením na zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb v terénní péči. Během
roku jsme uzavřeli několik partnerský smluv, které vedou ke společné participaci s ostatními poskytovateli sociálních služeb, tak abychom mohli poskytnout komplexní a kvalitní péči klientům.
Naší dlouhodobou vizí je budování relevantní zdravotnické a sociální infrastruktury, pořízení potřebného přístrojového vybavení a techniky pro sociálně-zdravotnická zařízení, to vše společně
doplněno o odbornosti, které jsou nedílnou součástí týmu. Reagujeme tak na dopady demografického vývoje a stárnutí obyvatelstva, což sebou přináší zvýšení poptávky po zdravotních a sociálních
službách, po určitých typech specializace a po dlouhodobé a následné péči.
Farní charita trvale zlepšuje dostupnost a kvalitu služeb poskytovaných klientům. Podpora, kterou
zajišťují pracovníci služeb, je dále doplněna rozšiřující se sítí konzultačních míst, kde mají klienti
možnost s pomocí profesionálně vyškolených sociálních pracovníků řešit požadavky týkající se těžké životní situace.
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
Ekonom: 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

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
texty:
Pracovníci Farní charity Litoměřice
fotografie:
Archiv FCH Litoměřice
náklad: 150 ks
Farní charita Litoměřice
Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice
telefonní kontakty:
417 770 011, 417 770 000
e-mail: info@fchltm.charita.cz
www.fchltm.cz

