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Úvodní slovo
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Farní charita Litoměřice

Milí přátelé,
pohlížíme na rok 2020, hodnotíme kvantitu
i kvalitu veškeré práce, kterou v něm odvedli
pracovníci Farní charity Litoměřice. Byl to rok
nelehký, plný nenadálých těžkostí, komplikací.
Rok, v němž na všechny pracovníky byly kladeny mimořádné pracovní nároky. K běžným
povinnostem přibylo mnoho dalších – péče
o nemocné novým zákeřným virem, pravidelné
testování... Uživatelé služeb Charity byli vystaveni náhlé a dlouhodobé sociální izolaci...
Opravdu rok nelehký. Ukázalo se, jak potřebná
je charitní služba v oblasti sociální a duchovní
podpory nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance.
Pandemie ukázala velkodušnost a obětavost
zdravotníků, dobrovolníků, pomocného personálu, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří zodpovědně, laskavě a obětavě pomáhají, ošetřují, utěšují
a slouží mnoha nemocným a jejich příbuzným.
...Ve vztahu k bratřím a sestrám, kteří jsou v jakékoli nouzi, nás Ježíš vybízí, abychom se před druhým člověkem zastavili, naslouchali mu, navázali
upřímný a osobní vztah, abychom s ním soucítili,
vnímali jeho rozpoložení a jeho utrpení až do
té míry, že je vezmeme na sebe a pomůžeme mu
(srov. Lk 10,30–35).
Nemoc nám dává zakusit vlastní zranitelnost
a současně naši přirozenou potřebu druhého.
Zjevněji vnímáme svou křehkost tvora a zakoušíme svou závislost na Bohu. V nemoci nás zcela
prostupuje nejistota, velké obavy, někdy i zděšení.
Doléhá na nás bezmoc, protože naše zdraví není
závislé na našich schopnostech nebo na naší „starostlivosti“ (srov. Mt 6,27).
Nemoc v nás vyvolává otázky po smyslu života,
s nimiž se ve víře obracíme k Bohu: otázky, jimiž
hledáme nový význam a směr svého života. Někdy
nenajdeme odpověď hned. (Z Poselství Svatého
otce Františka k 29. světovému dni nemocných.)
Hledejme tedy, pomáhejme odpovědi nacházet.
K tomu ať vám všem Bůh žehná!
Za mimořádné úsilí ve službě nejpotřebnějším
vám všem ze srdce děkuji. Jste svědky živého
Krista.
P. Józef Szeliga
prezident Diecézní charity Litoměřice
Výroční zpráva 2020

Nestátní nezisková organizace Farní charita
Litoměřice (dále také jen „FCH Litoměřice“
nebo „FCHL“) je součástí rozsáhlé sítě 348 farních, městských a oblastních charit, které se na
regionální úrovni sdružují do dvou arcidiecézních a šesti diecézních charit. Svou strukturou
kopíruje Charita ČR církevní hierarchii. Farní
charita Litoměřice tak nepředstavuje individuální subjekt, ale skutečně významného aktéra
na poli sociálních služeb, podpory sociálního
začleňování a boje proti nerovnosti a znevýhodnění.
Naším posláním je v souladu s křesťanskými
hodnotami římskokatolické církve pomáhat
bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase,
národnosti či náboženství.
Farní charita Litoměřice provozuje několik
středisek, kde jsou poskytovány služby různým
cílovým skupinám. Dům P. Marie Pomocné,
kde najdeme nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům, je určen pro osoby bez
přístřeší. V dalších zařízeních jsou poskytovány
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Jedná se jak o služby pobytové (Domov
na Dómském pahorku, Charitní domov sv. Zdislava, tak terénní (Pečovatelská služba, Charitní
ošetřovatelská a terénní program).
Cílem služeb poskytovaných Farní charitou Litoměřice je zvýšení kvality života klientů a pomoc s řešením jejich krizových situací, které
nedovedou sami řešit.

Cílové skupiny

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, odlehčovací služba
• Pečovatelská služba
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí
ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí
hospicová péče
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
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Poslání a vize

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 kompenzačních pomůcek
Osoby s tělesným postižením:
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí
ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí
hospicová péče
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
Osoby se zdravotním postižením:
• Charitní ošetřovatelská služba – domácí
ošetřovatelská a rehabilitační péče, domácí
hospicová péče
• Pečovatelská služba
• Poradna pro handicapované
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
Osoby s chronickým onemocněním:
• Pečovatelská služba
Rodiny s dětmi:
• Pečovatelská služba

Farní charita Litoměřice
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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
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 (ekonom FCHLTM)
Zdeňka Rabasová (zástupce DCHLTM)
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020: 157
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Příjmy
z hlavní
činnosti
organizace
v roce
Příjmy
z hlavní
činnosti organizace
v roce
2020 2020
Dotace MPSV

33 782 611

Příjmy od zdravotních pojišťoven

13 384 469

Dotace Město Litoměřice

3 332 608

Tříkrálová sbírka

158 511

Dary, příspěvky od měst a obcí

94 799

OP PMP FEAD

334 959

Dary, příspěvky od nadací

448 103

Dary, příspěvky od fyzických a právnických osob

709 709

Dotace ESF (OPZ)

566 422,48

Dotace POSOSUK 3

4 349 300,00

Příjmy od klientů

38 063 795

DOTACE MZCR - COVID

476 533,38

DOTACE MPSV - COVID

10 857 314,00

Dotace Ústecký kraj

288 640

Dotace Úřad práce

22 500

Ostatní příjmy

252 981
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Počty klientů
za rok 2020 v jednotlivých službách
Počty klientů za rok 2020 v jednotlivých službách
Domov na Dómském pahorku
Charitní domov sv. Zdislava
CHOS
Pečovatelská služba
Středisko prevence a humanitární pomoci
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Domov
na Dómském
pahorku

adresa:
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
telefon:
+ 420 417 770 013
fax:
+ 420 417 770 021
e-mail:
ds@fchltm.charita.cz

Domov pro seniory
(identifikátor služby 6566711)
Odlehčovací služba
(identifikátor služby 2417772)

vedoucí domova:
Veronika Chaloupková
veronika.chaloupkova@fchltm.charita.cz

Domov na Dómském pahorku je pobytové zařízení služby sociální péče provozované Farní
charitou Litoměřice. Pracovníci domova podporují v každodenní práci soběstačnost seniorů.
Pečují, pomáhají a podporují je takovým způsobem, který zachovává samostatnost v co nejvyšší
míře. Tato sociální služba umožňuje potřebným
seniorům žít důstojným způsobem s pocitem
vlastní hodnoty, se zachováním sebeúcty. Poskytování přiměřené míry podpory pomoci napomáhá zmírňování a odstraňování 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 v přímé péči jsou cíleně školeni v dovednostech, díky kterým je péče poskytovaná
seniorům na vysoké úrovni. Jedná se o vzdělávání a kurzy, např. bazální stimulace, kinestetické

Obložnost lůžek za rok 2020
100,0 %
98,0 %
96,0 %
94,0 %
92,0 %
90,0 %
88,0 %

6|

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Farní charita Litoměřice

Červen

Červenec

Srpen

Září

Výroční zpráva 2020

Říjen

Listopad

Prosinec

mobilizace, práce s biografií dle modelu Prof.
Böhma, reminiscence a mnoho dalších.

Složení klientů dle druhu péče

Domov pro seniory

kapacita 118 lůžek
Cílovou skupinou domova pro seniory jsou
osoby starší 65 let, kteří potřebují pravidelnou
pomoc druhé osoby, zejména z důvodu věku,
úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, kde péče rodiny či terénních sociálních služeb již nepokrývá jejich
potřeby. Pobytová služba Domov pro seniory je
poskytována nepřetržitě, je zajištěna pečovatelská, zdravotní, rehabilitační, aktivizační a sociální péče. Do domova dochází praktický lékař,
lékařka s atestací anesteziologické a paliativní
péče, foniatrička, neuroložka, stomatolog, psychiatr, nutriční terapeutka a rehabilitační sestra.
Ubytování je poskytováno v prostorách domova pro seniory ve 46 jednolůžkových a 36
dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybavené
základním nábytkem a jejich součástí je koupelna (sprcha, WC, umyvadlo). Budova je bezbariérová, vybavená výtahy. Jednotlivá patra jsou
barevně odlišená z důvodu snazší orientace.
V Domově pro seniory bylo k 31. 12. 2020 – 115
uživatelů v průměrném věku 85,7 let. Celkový
průměr věku 84,8 let.
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od 96

Složení klientů dle pohlaví

Odlehčovací služba

kapacita 4 lůžka
Odlehčovací službu poskytujeme od 1. 1. 2020.
Je součástí Domova na Dómském pahorku, ve
kterém jsou poskytovány pobytové služby seniorům, o které se po přechodnou dobu nemůže
starat rodina. Služba je určena seniorům ve věku
od 65 let, kteří se pohybují sami či s pomocí kompenzační pomůcky (hůl, chodítko) a jejich pohyb
není závislý na pomoci druhé osoby. Zajistíme
komplexní péči, včetně stravování, ošetřovatelské, rehabilitační i pečovatelské služby. Nabízíme
volnočasové aktivity - např. kulturní a společenské akce v prostorách domova a sportovní hry.
Budova je vybavena výtahem. V patře se nachází
bezbariérová koupelna, jídelna sloužící také jako
společenská místnost a kuchyňka. K dispozici

Bez příspěvku

18

94

Muž

Žena
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jsou zde dva dvoulůžkové pokoje. Zařízení se
nachází v klidné části města blízko centra.
Odlehčovací služba se sjednává na dobu určitou, maximálně však na dobu tří měsíců kalendářního roku. Ve výjimečných případech lze
pobyt prodloužit o další tři měsíce.
V odlehčovací službě byli k 31. 12. 2020 2 uživatele v průměrném věku 83,9 let.

PANDEMIE COVID-19
Pandemie COVID-19 zasáhla celou republiku.
Byla dobrou průpravou stability zaměstnanců
v omezeném provozu.
Dle nařízení vlády jsme zrealizovali začátkem
roku karanténní část pro případné nakažené uživatele ve staré části budovy. Měli jsme k dispozici 14 lůžek pro potencionálně nemocné. Uzamkli
jsme hlavní přístup do nové budovy Domova
pro seniory a zaměstnanci dodržovali veškerá
přísná hygienická opatření. Dalším opatřením
bylo střídání zaměstnanců ve směnách. Vytvořili
se týmy, které pracovaly ve stejných intervalech
a zamezilo se tak kontaktu mezi sebou.
Vzhledem k tomu, že byly zakázány návštěvy
u klientů a ti byli se svými blízkými pouze v telefonickém kontaktu, chtěli jsme klientům izolaci alespoň trochu zmírnit. Zřídili jsme proto
návštěvní místnost, kde se mohli se svými blízkými setkávat. Ta je oddělena sklem, abychom
eliminovali možnost nákazy. Před každou návštěvou byla místnost dezinfikována. Rodinní
příslušníci vstoupili do místnosti, která je oddělena skleněnými dveřmi, ty se uzavřeli a teprve
po té proběhla návštěva. Spojení mezi návštěvou a uživatelem je zajišťována „chůvičkou“.
V letních měsících se opatření částečně uvolnila a Domov na Dómském pahorku se dostával
do normálu, tak jak tomu bylo před pandemií.
Na konci letního období se situace s pandemií
covid-19 zhoršila a opět přišla opatření, která
omezila celý domov. Přišel zákaz návštěv, omezení pohybu uživatelů mimo domov, aktivity se
pozastavily, kulturní programy a výlety taktéž.
Pro uživatele, i když chápali nutnost opatření,
byla a jsou tato omezení stresující a mají vliv na
jejich psychiku.
8|
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Aktivity
podpořené
z projektů města
Litoměřice

„Fair trade je fér“
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Farní charita Litoměřice zprostředkovala projekt
„Fair trade je fér“, který je realizován z dotace
Města Litoměřice v rámci Programu podpory
Fair tradových aktivit a globální odpovědnosti
pro rok 2020. Tato akce byla smysluplnou prezentací o životě obyvatel ze zemí třetího světa.
Významně obohatila povědomí o významu férového obchodu klientům Domova pro seniory
na Dómském pahorku. Byla to skvělá příležitost,
jak seniorům z našeho domova vložit do rukou
pocit, že i oni mohou svým „málem“, tedy svou
účastí, pomoci druhým. Město Litoměřice nás
v těchto oblastech rozvoje života seniorů velmi
podporuje. Je to ukázka toho, že naši senioři
mají zde v Litoměřicích své vážené místo. Když
víme, že máme pro naše poslání takové zastání,
je mnohem snazší pro naší organizaci a naše pracovnice a pracovníky pozvednout úroveň a kvalitu služeb, kterými se snažíme denně zlepšovat
všem klientům pobyt v domově.
V srpnu roku 2020 byla tedy napříč složité epidemiologické situaci uspořádána prezentace fé-

rových obchodů za podpory města Litoměřice
nazvaná „Fair trade je fér“. V tomto období
došlo k velkým rozvolněním a tak bylo možné akci takového charakteru bez větších potíží
uspořádat. Dne 12. 8. 2020 se tedy sešli klienti
našeho domova ve společenském sále v budově Domova pro seniory na Dómském pahorku,
kde byli v úvodu seznámeni s problematikou
obyvatel třetího světa, kterou se fair traidové
organizace zabývají. Senioři prezentaci sledovali s nadšením a ne na jednom bylo vidět, že si
uvědomují, za jak těžkých podmínek se žije lidem v jiných částech světa. Jejich pohledy často
vyjadřovaly, že jim nejí lhostejný osud obyvatel
z třetího světa.
Účastníci akce si mohli vybrat z mnoha moučníků, ve kterých byly použité některé Fair traidové suroviny jakými jsou cukr, kokos a kakao.
Mimo jiné mezi tyto FT suroviny patří čaj,
káva, bavlna a další. Následně se všichni krásně pobavili u řešení rébusů, křížovek a kvízů,
které jim přichystaly naše pracovnice. Všichni
se krásně bavili. Nakonec jsme se rozloučili
a slíbili si, že se tak příjemná akce, musí určitě
znovu zopakovat.

„Stářím život nekončí“
Farní charita Litoměřice s finanční podporou
města Litoměřice jako každý rok i v roce 2020
uspořádala, byť v omezeném režimu, výlety pro
naše seniory.
Ve čtvrtek 13. srpna jsme uskutečnili původně
na červen plánovaný výlet do Teplic, kde naši
senioři, Klub seniorů a další milovníci přírody
z řad seniorů žijících doma, mohli s úžasem
sledovat nádhernou přírodu v podobě kvetoucích exotických tropických i subtropických
rostlin a mnoha dalších zástupců květeny tohoto světa. V botanické zahradě si každý našel své zákoutí, kde mohl načerpat krásu a sílu
přírody. Dále zde byla k vidění také akvária
s pestrobarevnými rybkami a vodní jezírko
s želvami. Venkovní prostory byly zdobeny
keři a stromy i rozkvetlými záhony letniček,
trvalek, mnoha sukulenty a kaktusy. Celkový
Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

11

dojem byl zkrátka velmi povzbudivý a nabíjející pozitivní energií. I posezení na venkovních lavičkách bylo krásnou tečkou úžasného
slunečného dne. K tomu si jej mnozí zpestřili
ještě výbornou kávou, zmrzlinou či ovocným
chlazeným nápojem. Všichni účastníci byli
spokojeni, protože každý odcházel plný energie a v pohodové náladě.
Na začátku září jsme ještě stihli navštívit spolu
s členy Klubu seniorů a dalšími zájemci z řad
seniorů žijících v domácím prostředí Zoo park
v Chomutově. Byl krásný slunečný a stále teplý den, a tak všichni uvítali možnost se projít
v krásném prostředí na čerstvém vzduchu.
Navíc mohli spatřit pestrou přehlídku fauny, která je zde hojně zastoupena plameňáky,
medvědy, želvami, opicemi, sovami, velbloudy, lachtany, papoušky či rysy. Aktivizační pracovníci se postarali o dobrou náladu a pohodu
celého dne. Dle ohlasů mezi seniory lze tento
den označit za velmi úspěšný, jak bylo patrné
ze slov spokojených účastníků.

12|
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adresa:
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice
telefon:
+ 420 416 731 429
e-mail:
chd@fchltm.charita.cz
vedoucí domova:
Lydie Hrdličková
telefon: + 402 731 402 430
lydie.hrdlickova@fchltm.charita.cz
sociální pracovník:
Jitka Řezáčová, DiS.
telefon: + 420 731 402 433
jitka.rezacova@fchltm.charita.cz

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

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)

Výroční zpráva 2020
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Složení klientů dle druhu péče
1
10
17

IV.

III.

II.

I.

Bez příspěvku

Složení klientů dle věku
2

8

6
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do 65

66 - 75

76 - 85

86 - 95

Složení klientů dle pohlaví
8

20

Muž
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Domov se zvláštním režimem
Kapacita – 28 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 celodenní pomoc druhé osoby.
Službou domova se zvláštním režimem v roce
2020 prošlo 35 uživatelů.
V domově probíhají dopolední a odpolední
aktivizace na posílení paměti, jemné motoriky
a sebeobsluhy. Klienti mají k dispozici společenskou místnost, retro koutek a přilehlou zahradu.
V době pandemie, která až na první dva měsíce
trvala celý rok, se musely značně omezit veškeré akce, včetně kulturních a společenských. Po
dobu března, dubna a května 2020 byly zakázány návštěvy. Domov zůstal uzavřen a ani jeho
klienti nemohli navštěvovat své příbuzné u nich
doma. V létě se přísná opatření uvolnila a návštěvy mohly probíhat alespoň na zahradě.
Výroční zpráva 2020

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 2020 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 druhu péče
2

2

1

IV.

III.

II.

I.

Složení klientů dle věku
1

Denní stacionář
Kapacita – 4 osoby, za rok 2020 jej využilo
9 osob
Cílová skupina – muži a ženy ve věku nad 50
let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo
stařecké či Alzheimerovy choroby a potřebují
celodenní dohled a pomoc druhé osoby. Ve stacionáři si klienti procvičují paměť, jemnou motoriku i běžnou sebeobsluhu. Po celou dobu se
jim věnuje aktivizační pracovník a pečovatelka.
Služba je určena osobám žijícím se svými blízkými ve vlastní domácnosti. Díky stacionáři mohou pečující příbuzní docházet do zaměstnání,
případně získat čas na vyřízení osobních potřeb.
Služba denního stacionáře je flexibilní, lze ji využívat dle potřeby celodenně nebo část dne.
Klienti denního stacionáře mají kvůli snížené
soběstačnosti přednost při umístění do Domova se zvláštním režimem.
Kvůli nárůstu poptávky po umístění v denním
stacionáři během pandemie dojde od 1. 1. 2021
k navýšení kapacity na 6 osob.
Provozní doba
od pondělí do pátku 7.00–17.00 hod.
(kromě svátků)

Výroční zpráva 2020
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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

Charitní
ošetřovatelská
služba (CHOS)
Ošetřovatelská a rehabilitační péče
Domácí hospicová péče

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.

Výroční zpráva 2020
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Složení pacientů dle druhu péče
0

174

CHOS

Hospicová péče

Složení pacientů dle věku
23
89

27-64 let

62

65-80 let

nad 80 let

Složení pacientů dle pohlaví
70

104

ženy
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muži
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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
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 2020:
174 (ženy 104/muži 70)
Počet zdravotních výkonů: 23 998
Počet návštěv: 8 566
Počet ošetřených hospicových pacientů: 0
Najeto: 85 944 km
Výroční zpráva 2020
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Pečovatelská
služba (PS)

adresa:
Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
telefon:
+ 420 417 770 096
e-mail:
ps@fchltm.charita.cz

(identifikátor služby 3403190)

vedoucí služby:
Bc. Alena Mohauptová
+ 420 731 402 424
alena.mohauptova@fchltm.charita.cz
provozní doba:
po–ne 07.00–21.00 včetně svátků

1 781

660

114 552
170 019

Realizace úkonů Pečovatelské
služby v minutách
660

39 109

1 781

114 552
170 019

34 553
39
36109278
34 553

17 222
4 342

7 546

36 278

17 222
4 342

167 546

170 429170 429

13 009

13 009
Běžné nákupy a pochůzky

úklid a údržba domácnosti
Běžné nákupy Běžný
a pochůzky
Doprovázení dospělých

Běžný úklid a údržba
domácnosti
Pomoc a podpora
při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání

Doprovázení dospělých

Pomoc při použití WC

Pomocpři
při prostorové
orientaci
Pomoc a podpora
podávání
jídla a pití

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při oblékání
svlékání
Pomoc přia přípravě
jídla a pití

PomocWC
při úkonech osobní hygieny
Pomoc při použití
Pomoc při zajištění velkého úklidu

Pomoc při prostorové
orientaci
Pomoc při základní
péči o vlasy a nehty

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při přípravě jídla a pití
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při zajištění velkého úklidu
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
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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 napomáhá 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. Pečovatelská služba se osvědčila
jako jedna z kvalitních možností v péči o osoby, které se nacházejí v situaci, kdy jim ubývá sil
potřebných pro zajištění chodu své domácnosti
a kteří by však zároveň rádi zůstali ve svém domácím prostředí. Domov, na který jsou osoby
zvyklé, zajišťuje nezbytný pocit jistoty a bezpečí, což je jednou ze základních životních potřeb
každého člověka.
Nabízíme základní sociální úkony poskytované
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., a fakultativní služby.
Základním posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby
v přirozeném prostředí na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání
v jejich domácím prostředí při zachování jejich
soběstačnosti.
Výroční zpráva 2020

Službu poskytuje 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 – senioři
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zrakovým postižením
• rodiny s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péči 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.
Kvalitně odvedená práce celého pracovního
týmu Pečovatelské služby Farní charity Litoměřice přináší ovoce. S ohlédnutím na uplynulé těžké
měsíce zasažené pandemií COVID 19, se přesto
Pečovatelská služba posunula velmi dopředu.
Nejprve musíme vyzdvihnout práci celého
kolektivu pečovatelské služby, za to, že chce
naplňovat vize a požadavky Ústeckého kraje
a především svých klientů. Požádali jsme o finanční příspěvky okolní obce. Příspěvky jsme
použili na zkvalitnění a podporu realizované
činnosti pečovatelek u klientů díky přenosným
mini terminálům na vykazování statistik pro
MPSV a Ústecký kraj. Díky terminálům, které
jsou snadno přenosné a do terénu ideální, může
přinést průkazné informace o péči poskytnuté
klientům a informace o zaměstnancích.
Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice
získala dva nové elektromobily, což bereme
jako významné milníky, neboť následujeme
a podporujeme environmentální kroky města
Litoměřice a snažíme se přejít na úsporný a ekologický provoz s nulovými emisemi.
Dále musíme zmínit přínos spolupráce Pečovatelské služby Farní charity Litoměřice a města
Litoměřice, jelikož díky finanční podpoře měs-

Výroční zpráva 2020

ta Litoměřice jsme schopni poskytovat i komplexní nonstop službu všem, kteří potřebují mít
pomoc stále na blízku. Nabízíme průlomová
zařízení, jimiž jsou GSM chytré náramky (SOS
hodinky) a SigFos SOS tlačítka, a to za zvýhodněnou cenu 250 Kč za měsíc. Náramky i tlačítka
slouží k okamžitému zajištění pomoci pro rodiče, prarodiče, samostatně žijícího seniora či kohokoliv jiného, kdo má nějaké zásadní zdravotní omezení. V obou případech je stisk tlačítka
signalizován do nonstop hlídaného dispečerského centra, kde jej vyhodnotí dispečer a zajistí
okamžitě potřebnou pomoc.
V neposlední řadě zajišťujeme půjčení kompenzačních pomůcek osobám, u kterých není
možné zajistit pomůcku ze systému veřejného
zdravotního pojištění, nebo je zapůjčení nutné
pro překlenutí doby vyřízení pomůcky. Hlavní zásadou je vypůjčení pomůcky k tomu, aby
umožnila osobě co nejdéle setrvat ve svém
přirozeném prostředí, umožnila uchovat dovednosti a samostatnost a usnadnila případnou
sociální integraci nebo péči poskytovanou pečující osobou.
V závěru chceme podotknout, že nás velmi těší
zájem klientů a nových zájemců o služby, neboť
právě díky nim můžeme vykazovat kvalitně odvedenou práci a rozšiřovat pracovní dobu a pracovní tým. Jsme tu pro vás každý den včetně
víkendů a svátků od 7.00–21.00 hodin v počtu
dvanácti pečovatelek, a s potěšením sdělujeme,
že od ledna 2021 do našeho pracovního týmu
přibydou další 4 milé pečovatelky.

Farní charita Litoměřice
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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

Středisko
sociální prevence
a humanitární
pomoci
Počet uživatelů

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 2020 – 46
Provozní doba
nepřetržitá od pondělí do neděle

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)
Výroční zpráva 2020

46

Počet poskytnutých noclehů

7038

Využití kapacity

84%

Počet uživatelů

45

Počet poskytnutých noclehů

1134

Využití kapacity

70%
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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 2020 – 46
Provozní doba
denně od 18.00 do 8.00 hodin

Hygiena
Příprava jídla
Praní prádla
Ošacení
Poradenství
Potravinová pomoc
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1068
2321
158
190
1841
642
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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 v daný moment
Počet uživatelů v roce 2020
136
Provozní doba
denně od 9.00 do 17.00 hodin

Výroční zpráva 2020

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 2020 – 46
Provozní doba
od pondělí d o pátku 7.00–15.30 hod.

Výroční zpráva 2020

Počet uživatelů

46

Kontakty

819

Intervence

940

Farní charita Litoměřice

|

25

Poradna pro
handicapované
Registrační číslo projektu
CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0014469

adresa:
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
telefon:
+ 420 417 770 025
kontakt:
Martin Kontra – kouč a creator projektu
+420 736 513 109
martin.kontra@fchltm.charita.cz
Klára Drábková – kouč projektu
+ 420 731 402 429
klara.drabkova@fchltm.charita.cz
Hlavní myšlenkou pro realizaci projektu byla neutěšitelná situace na pracovním trhu pro specifickou skupinu lidí. Touto skupinou jsou osoby
se zdravotním omezením v invalidním důchodu
či zdravotně znevýhodnění. Snahou je pomoci
co největšímu množství z nich v uplatnění se na
pracovním trhu.
Tato myšlenka vzešla z dlouhodobého pozorování situace na trhu práce osob se zdravotním
postižením (OZP). Protože je tato problematika
(mimo další oblasti sociálního života) v trvalém
zájmu ředitelky Farní charity Litoměřice paní
Mgr. Karolíny Wankovské DiS, využila mož-
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nosti a napsala projekt, který má těmto osobám
pomoci v jejich reaktivaci a uplatnění se nejen
na trhu práce, ale i znovunalezení cesty do společnosti. Spočívá v aktivizaci a posílení vědomí
každého, kdo touží po svém osobním i profesním rozvoji. Hlavním cílem a účelem projektu
je společně nalézt zaměstnání a to takové, které
nepřekročí fyzické či mentální možnosti klientů
poradny, ale zároveň jim dodá pocit, že jsou pro
společnost potřební. Toho lze postupně dosáhnout při seminářích a aktivitách, které se týkají
osobního rozvoje a motivace, finančních otázek
a hospodaření s penězi a v neposlední řadě i setkávání s ostatními v kolektivu při nácviku komunikace a pohybových aktivitách. Poradna je
složena z realizačního týmu v čele s hlavním koordinátorem, finanční manažerkou, creatorem,
koučem, právníkem a psycholožkou. Projekt je
financován z fondů Evropské Unie a MPSV České republiky. Projekt byl zahájen dne 1. 6. 2020
a jeho konec je plánován na 30. 5. 2022. Pokud
to však situace dovolí, byli bychom rádi, pokud
by tento projekt mohl pokračovat i po ukončení
dotací a mohl tak pomáhat i nadále lidem, jejichž
situace je na trhu práce a ve společnosti nelehká.
Právě tuto vizi měla při zrodu poradny paní ředitelka Mgr. Karolína Wankovská DiS.
Výroční zpráva 2020
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SOS náramky

adresa:
Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
telefon:
+420 417 770 096
kontakt:
Bc. Alena Mohauptová
+ 420 731 402 424
alena.mohauptova@fchltm.charita.cz
Farní charita Litoměřice bdí nad našimi seniory. Jak lze bdít a na blízku být i když jsou cesty
vzdálené a nelehké? Jednu cestu Farní charita
spolu s městem Litoměřice nalezla. Je to spojení
nové technologie a vlídného personálu, který za
pomoci SOS náramků dokáže nepřetržitě 24/7
monitorovat základní životní funkce a zajistit
spojení s klienty, kteří jsou doma sami a neměl
by se o ně kdo postarat v případě bezprostředního ohrožení zdraví a života.
Tak jako každá naše myšlenka i tato patří našim
bližním. Skrývá v sobě naše poslání, touhu pomáhat a ochraňovat všechny, kteří to potřebují.
Je to náš motor a palivo současně, co nás přibližuje, spojuje a nabíjí energií, kterou předáváme
dál. Naší přirozeností je vyvíjet energii směrem
kde není očekáván dík a tam, kde nalezne uplatnění a bude efektivně pomáhat lidem, kteří pomoc potřebují. Na projektu se finančně podílí
město Litoměřice a Farní charita Litoměřice.
Prvním 100 klientům, kteří jsou občany města
Litoměřice, jsou náramky v celkové pořizovací hodnotě 9500,-kč, účtovány pouze poplatky
operátora 250 Kč/měs.
Projekt SOS náramky je zaměřený na občany
v seniorském věku, kteří nemají možnost využít pobytových zařízení jakým je například
Domov pro seniory na Dómském pahorku
a zároveň touží být co nejdéle doma ve svém
oblíbeném prostředí, kde se cítí dobře. Současně však u nich vzhledem k jejich pokročilému
věku může dojít k ohrožení zdraví či dokonce
života. Taková událost není zcela ojedinělou.
Senior může uklouznout a upadnout či se mu
stát jiný úraz, a protože na blízku není nikdo,
kdo by mohl pomoci či přivolat první pomoc,
jsou zde SOS náramky.
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Toto malé a sofistikované zařízení, které je neustále připnuté na ruce může právě v těchto
situacích pomoci a zachránit i život. Je snadno
a jednoduše obsluhovatelné právě z důvodu
vyššího věku uživatelů. Má pouze dvě tlačítka.
Zejména tlačítko na přivolání pomoci, skrze
které se lze spojit s dispečinkem 24h denně,
7dní v týdnu. Dispečink obsluhují milé dámy,
které dokáží správně vyhodnotit situaci, poradit
a pomoci. V případě nutnosti zavolají na místo
záchrannou službu.
Náramek zajišťuje hodnoty krevního tlaku, srdečního tepu a polohy GPS. Jsou to základní
potřebné parametry k vyhodnocení životních
funkcí klienta. Zároveň slouží jako obousměrný komunikátor. Všechny hodnoty jsou signalizovány na monitoru v dispečinku, kde jsou
pod nepřetržitým dohledem. Náramek se dobíjí
snadno přes magnetický konektor a vydrží až
několik dní.
Jsme rádi, že můžeme být pomocí a jistotou našim milovaným seniorům a zároveň minimalizovat jejich obavy ze strachu bezprostřednosti
v domácím prostředí.
Bezpečností systém na ochranu osob v praxi
aktivně aplikuje Pečovatelská služba Farní charity Litoměřice.

Výroční zpráva 2020
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Úsek
gastronomie

adresa:
Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
telefon:
+ 420 417 770 010
e-mail:
stravovani@fchltm.charita.cz
vedoucí stravovacího úseku:
Jitka Žižková

Našim cílem je poskytování stravy pro naše klienty v Domově na Dómském pahorku, v Charitním domově sv. Zdislavy, v Litoměřicích
a okolí (rozvoz), pro středisko soc. prevence
a hum. pomoci a také naše zaměstnance.
Za rok 2020 stravovací úsek připravil
seniorům celkem:
• 52 981 snídaní
• 53 010 přesnídávek
• 93 277 obědů
• 5 115	polévek pro středisko soc. prevence
a hum. pomoci
• 52 927 odpoledních svačin
• 53 085 večeří
• 5 674 druhých večeří (klienti s inzulínem)
Dále se podílíme na přípravě různých akcí jako
jsou grilování špekáčků, oslava narozenin, den
Charity, Tříkrálová sbírka, přípravy občerstvení pro významné hosty našeho domova, školící
akce, celodenní stravování pro mladé veslaře
z Prahy aj. I v loňském roce jsme spolupracovali se špičkami v oblasti gastronomie. Stále nám
záleží hlavně na kvalitě stravování. Koronavirová pandemie, která v roce 2020 vypukla, ovlivnila i náš stravovací úsek. Nikdo nevěděl, jak
se bude vše vyvíjet, jak dlouho bude trvat, jaké
bude zásobování, jak budeme fungovat, když
onemocní personál atd.
Gastronomický úsek byl podroben velké zkoušce. Museli jsme zabezpečit dostatečné zásoby
trvanlivých potravin, dezinfekčních a mycích
prostředků. Nemohli jsme nic podcenit. Zá-
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roveň jsme vytvořili krizové jídelní lístky pro
případ, kdyby byl omezený závoz surovin pro
vaření. Strava na jídelních lístcích musela vyhovovat všem klientům, i těm, kteří jsou omezeni
nějakou formou diety.
Tato kritéria platila i pro naše klienty, kterým
je strava zavážena. Rozvozová auta byla stále
dezinfikována a všechny jídlonosiče procházely
myčkou, která měla navýšenou teplotu a obsahovala dezinfekční mycí prostředky. Proto jsme
se mohli s klidným svědomím postarat i o klienty, kteří onemocněli na covid-19. Zaměstnanci stravovacího úseku byli poučeni, jak pracovat
a neriskovat zdraví své a našich strávníků.
I v roce 2020 jsme nadále spolupracovali s významným gastronomem, který nás naučil nové
receptury, pracovat s novou multifunkční pánví, atd. Neustále se snažíme zvyšovat kvalitu
našich služeb. Proto jsme byli potěšeni, že si
naše služby objednalo mimo jiné i přes osmdesát mladých veslařů z Prahy, kteří byli koncem
měsíce srpna v Litoměřicích na soustředění
a závodech. Zajišťovali jsme jim celodenní stravu se zaměřením na jejich sportovní vytížení.
S naší prací byli velice spokojeni a odjížděli
s tím, že v roce 2021 si tento tréninkový pobyt
rádi zopakují.
V roce 2020 jsme náš stravovací úsek vylepšili
dalšími novými pomocníky. Opět nám pomohlo město Litoměřice, které zakoupilo novou
multifunkční pánev. Máme v ní velkou úsporu
energie a času. Tato pánev uvaří v koších těstoviny, frituje, smaží, vaří pod tlakem, ale má také
užitečné noční vaření. Pro naše klienty je velice
důležité, aby měli především měkké maso a přílohy. Dalším pomocníkem v kuchyni je nový
konvektomat RETOGO, který jsme pořizovali
již z našich zdrojů. Zakoupili jsme i nový masomlýnek, na kterém si připravujeme mleté maso.
Nyní sami volíme, jaké maso budeme mlít, jak
jemné nebo hrubší budeme zpracovávat. Je
skvělé, že již nejsme závislí na dodávkách mletého masa od našich dodavatelů.
Kvalitu naší stravy stavíme stále na čerstvých
surovinách. Velice často zařazujeme do jídelníčků saláty z čerstvé zeleniny, používáme růz-
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né druhy bylinek, každý den mají naši senioři
k dopolední svačině čerstvé ovoce. Snažíme se
neutlumit chutě stravy kořenícími doplňky. Saláty z čerstvé zeleniny děláme také pro naše diabetiky a klienty se žlučníkovou dietou. Stejným
způsobem přistupujeme i k našemu domácímu
pečení, přípravě pudinků, tvarohových krémů
s ovocem nebo i obložených chlebíčků. I naše
obědové menu máme rozdělené podle zdravotních omezeních našich klientů. Jako vedoucí
stravovacího úseku jsem v neustálém spojení
s našimi klienty v domově, ale také s klienty,
kterým obědy zavážíme po Litoměřicích a až
pět kilometrů od Litoměřic. V roce 2020 jsme
zaváželi obědy cca 110 klientům. Také rozvoz
obědů prochází změnami, které jsou kladně
hodnoceny našimi strávníky.
Jako vedoucí stravovacího úseku hodnotím rok
2020 za velmi úspěšný. Naučili jsme se vzájemně si pomáhat. Zjistili jsme, že ani koronavirová pandemie nás nepoložila, ba naopak, posílila
mezilidské vztahy našeho úseku. Naučili jsme
se chránit naše klienty, rodiny, ale i sami sebe.
Důležité pro stravovací úsek je, že jsme po
dlouhých letech skončili v plusových číslech.
Pochvalu si samozřejmě zaslouží i naše paní
ředitelka, která nás velice dobře vede a umí
předvídat nové trendy v moderní gastronomii.
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Spolupráce
s organizacemi
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Při naší činnosti úzce spolupracujeme s řadou
organizací a platforem, abychom tak mohli naši
pomoc poskytovat ještě lépe a efektivněji. Naši
partneři jsou pro nás významní a mají velký podíl na kvalitním rozvoji služeb. Jejich prostřednictvím máme větší možnost budovat značku
dobrého poskytovatele sociálních služeb a zaměstnavatele. Seznamujeme se s novými technologiemi, inovacemi, výzkumy, příklady dobré
praxe, a to i na mezinárodní úrovni. Můžeme
tak cíleně realizovat projekty na podporu sociálních služeb. Mezi významné spolupráce můžeme zasadit partnerství v akademické rovině
s ČVUT České vysoké učení technické v Praze
či TAČR Technická akademie České republiky.
Další rozvoj spatřujeme ve spolupráci s organizací NEUROSMART, kdy onemocnění jako
je Epilepsie, Alzheimerova choroba či Parkinsonova nemoc, výrazně ovlivňují kvalitu života
pacientů, kdy naději na zlepšení situace nabízejí
právě moderní technologie e-Health.
Zapojujeme se do výzkumů a studií, které vedou k dynamickému rozvoji v oblasti poskytování péče seniorům 21 století. Podporujeme
ekologii, provozujeme elektromobilitu, a zapojili jsme se do projektu SMARTCITY Litoměřice e-FEKTA dobíjení na bázi fotovoltaiky.
Velký potenciál vnímáme i v oblasti zdravotní péče, kde spolupracujeme s lékaři v oblasti
Algeziologie, Neurologie, Paliativní medicíny,
Stomatologie, fyzioterapie, apod.
Dále v oblasti vzdělávání zaměstnanců, kde
dlouhodobě spolupracujeme s firmou bfz o.p.s.,
a PRODESECO, s.r.o. – výcviky a vzdělávání.
Také spolupracujeme v oblasti gastronomického umění se střední hotelovou školou BUKASCHOOL, která je první mezinárodně certifikovaná škola u světové asociace kuchařů.
Máme mnoho organizací a institucí se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Nicméně rok
2020 nepřál návštěvám, koncertům, besídkám,
přednáškám, mateřským, základním, středním
a uměleckým školám, stejný problém se dotkl
i služeb, se kterými běžně spolupracujeme, jako
jsou kadeřnické, pedikérské a kosmetické služby, dále hippoterapie, canisterapie a další.
Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

33

34|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

35

36|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

37

38|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

39

40|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

41

42|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

43

44|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

45

46|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

47

48|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

49

50|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

51

52|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

53

54|

Farní charita Litoměřice

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020

Farní charita Litoměřice

|

55

Seznam poskytovatelů dotací
a dárců v roce 2020
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Města a obce

Travčice

Martiněves

Třebušín

Chodouny

Ploskovice

Keblice

Velké
Žernoseky

Žalhostice

Brozany
nad Ohří

Libochovany

Bohušovice
nad Ohří

Liběšice

Křešice

Právnické osoby, nadace

Soukromí dárci

Diecézní charita ČR
Zemědělské družstvo Klapý
Makro Cash & Carry ČR
Reklamní agentura KOMPAKT
PREOL a. s.
EMIRATES AIRLINES
MELL Invest s. r. o.
DMA Praha s. r. o.
Pediatria Bezděkovská s. r. o.
GOLF COURSE MANAGEMENT s. r. o.
Nadace CS BETON
SDH Lovečkovice

Ing. Vladimír Krajíček
MUDr. Hatašová
Lucie Beranová
Milan Rada
Magdalena Dolejší
Petr Čermák
Ing. Petr Havlík
Ivan Benda
Richard Novák
Bc. Kamila Ševčíková
Petr Hrbek
Jitka Kadlecová
p. Vořechová
Markéta Svobodová
Dana Veselá
JUDr. Martina Lorencová
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Závěrem
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Vážení kolegové, partneři, dárci a dobrovolníci,
přestože rok 2020 byl nabit událostmi, začnu tím,
co nás všechny ochromilo nejvíce. Pandémie
Covidu-19 změnila naše životy a téměř všechna
odvětví ekonomiky, zejména průmysl, zdravotnictví, sociální služby, ale i školství. Jedná se
o výrazné změny, které patří k celoevropské diskuzi. Překvapivý je však rozsah našich nabitých
zkušeností, zapojení nových technologií, a naše
kompetence přizpůsobit se podmínkám.
Zlomový okamžik představuje odolnější tým,
pevné vazby, schopnost čelit stresu a tlaku. Aby
přišla velká změna, byla zapotřebí velká zkušenost. Prošli jsme obdobím vyčerpání, strachu,
nemoci, smutku a stresu, ale zvládli jsme to.
Získali jsme stabilitu, poznali loajalitu, vstřícnost, kolegialitu. Viděli jsme pláč, strach a smrt,
a přesto jsme pevně stáli po boku svých kolegů a našich klientů. Upevnili jsme mezilidské
vztahy, zlepšili jsme komunikaci, zapojili nové
technologie, učili se novým vědomostem. Dnes
Vám patří to největší poděkování.
Rok 2020 Vám i lidem okolo nás ukázal jak významná je naše práce, jak významné jsou služby
obecného hospodářského zájmu. I přesto jsme
neustáli ani v rozvoji sociálních služeb.
Spustili jsme program asistovaný život seniorů,
kde máme nový produkt sos hodinek. Rozšířili
jsme řady pracovníků téměř o 100 % v terénní
pečovatelské službě. Terénní služby jsme přizpůsobili potřebám obyvatel a rozšířili tak jejich
kapacitu do nočních hodin 365 dní v roce. Vydali jsme se cestou elektromobility a dlouhodobé
životnosti našich aut s nižšími nároky. Otevřeli
jsme pobytové odlehčovací lůžka, kde zajišťujeme potřebnou péči seniorům v době, kdy se
pečující osoba nemůže o něj postarat, nebo si
potřebuje odpočinout a motivovat jej k udržení
nebo obnovení schopností. Rozšířili jsme denní
stacionář tak, abychom kapacitně poskytli péči
většímu počtu osob s duševním onemocněním
a uskutečnili mnoho dalších věcí.
Oceňuji skvělé nápady našich zaměstnanců, neboť jsme museli často reagovat na protichůdné
opatření ze strany vlády. Zrodilo se opravdu
mnoho užitečných myšlenek od polní koupelVýroční zpráva 2020

ny pro bezdomovce, kdy nízkoprahová denní
centra musela být jistý čas uzavřena, po vnitřní
systémy izolací, karanténních pokojů, návštěvní místnosti, testování, očkování, výdeje stravy, rehabilitačních programů atd. Chtěla bych
vyzdvihnout i terénní služby, které se nebály
docházet ke klientům s covid onemocněním,
a přesto jim poskytovaly jak pečovatelskou službu, tak zdravotní ošetřovatelskou péči.
Chtěla bych poděkovat, že v době nejvyšší personální nouze uměli zaměstnanci určit priority
péče a poskytovat bezprostřední pomoc.
Chválím své zaměstnance, neboť rychle přicházeli i nové digitální technologie, nové zdravotní a lékařské přístroje, nové přístupy v sociální
a zdravotní oblasti. Vývoj byl velmi dynamický
a vy jste ukázali efektivní provoz a modernizaci komplexních služeb včetně rozvoje nových
služeb. Významnou změnou bylo také získání
nové zdravotní odbornosti, a to ve specializované paliativní medicíně v pobytové službě, kde
držíme prvenství v rámci České republiky, dále
jsme získali registraci zdravotní odbornosti specializace rehabilitační péče v pobytové službě
a také specializace rehabilitační péče v domácí
ošetřovatelské péči. Rozvoj zdravotní péče byl
v tomto roce velmi významným bodem v oblasti poskytovaných služeb.
Chtěla bych také poděkovat našim dárcům,
nadacím, sponzorům, partnerům, městům Ústeckému kraji a také dobrovolníkům. Vaše podpora a důvěra v nás ukázala, jak pevný systém
může vzniknout. Jak významná je důvěra, kterou do nás vkládáte. Věřím, že se nám v oblasti
pomoci bližnímu podařilo letos významně přispět k tomu, aby svět okolo nás byl o něco lepší.
Poslední své poděkování si dovolím vyjádřit
k rodinám našich zaměstnanců. Děkuji, že jste
doma podporovali vaší maminku, tatínka, sestru, bratra, dceru, syna, aby vydrželi ve své práci.
Uvědomuji si, že domů přicházeli v obavách,
aby Vás nenakazili a často i vyčerpaní. Proto
Vám patří můj obdiv a dík, za to, že jste jim byli
podporou, pomocí a partnerem v době, kdy Vás
nejvíce potřebovali.
Výroční zpráva 2020

Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
ředitelka Farní charity Litoměřice
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Denní stacionář

Vnější gastronomie

Nízkoprahové denní
centrum

Krizové události, socální
šatník, humanitární
pomoc

Bufet

Rozvoz stravy

Vnitřní gastronomie

Gastronomický úsek

Azylový dům pro může

Terénní služby

Odlehčovací služby

Charitní Domov sv.
Zdislava
Domov se zvláštním
režimem

Středisko sociální
prevence a humanitární
pomoci

Integrované výcvikové
centrum

Kompenzační pomůcky

Hospicní péče

Domov pro seniory

Domov na Dómském
pahorku

Služby pro osoby s
duševním
onemocněním

Noclehárna

Pečovatelská služba

Domácí péče

Pobytové služby pro
seniory

Rada Farní charity
Litoměřice

SOS hodinky

Služby térénní péče

Domácí zdravotní
péče

Ekonomka

Ředitelka Farní charity
Litoměřice

Externí spolupráce audit
zdr., eko., soc. sl.

Skladování / skladník

EU projekty, projektová
činnost národní zdroje a
nadace

Investiční a rozvojové
projekty

dat

Digitalizace a systémové
změny v oblasti správy

Finanční management,
projektová činnost

Účetní

Ekonomický útvar

Poradna pro
hendicapované

Útvar rozvoje

Výroční zpráva 2020

Externí spolupráce, BOZP,
správce sítě, lékaři, PO,
spoje

Správa majetku, investice

Public relations

Partnerské projekty

Tříkrálová sbírka

Administrativa, útvar
údržby

Personalistika/mzdová
účetní

Útvar ředitelky
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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:
295030118/0300 – DĚKUJEME
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náklad: 150 ks
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