OBSAH
I. ÚVODNÍ SLOVO
II. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
IV. DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU
V. CHARITNÍ DOMOV SV. ZDISLAVA
VI. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
VII. DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
VIII. DŮM PANNY MARIE POMOCNÉ
IX. AKTIVIZAČNÍ ČINNOST
X. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
XI. PROJEKTY REALIZOVANÉ FARNÍ CHARITOU LITOMĚŘICE
XII. ZAVĚREČNÉ SLOVO
XIII. SPOLUPRÁCE
XIV. DÁRCI A SPONZOŘI
XIV. DOTACE
XV. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

I. ÚVODNÍ SLOVO
NEZAVÍRAT OČI PŘED PROBLÉMY
Netřeba používat „líčidla“, když se v životě nedaří, protože by to znamenalo nedůvěřovat Bohu, který
je Pánem života. Křesťan naopak dovede přijímat, co jej potká. Takovéto poučení vyvodil papež
František 13.4.2013 při sobotní Mši svaté v homilii, kde komentoval četbu ze Skutků apoštolů (6,1-7),
které podávají diskusi mezi helénisty a Hebreji vyvolanou sporem o spravedlivou péči o chudé. První
věc, ke které přistoupili, bylo reptání jedněch proti druhým, poznamenal k tomu papež František:
„To však nevede k žádnému řešení. Apoštolové za pomoci Ducha svatého reagovali dobře. Svolali
skupinu učedníků a promluvili si. To je první krok. Vyskytnou-li se těžkosti, je zapotřebí je pozorně
zaznamenat a začít o nich mluvit. Nikdy je neskrývat.“
A právě to učinili apoštolové. Neskrývají věci, nýbrž zvažují a rozhodují. Bez vykrucování. Pochopili,
že jejich první povinností „je modlitba a služba slova“, a rozhodli se ustanovit jáhny, kteří se budou
věnovat příslušné službě. Existují-li problémy, je třeba je uchopit, a Pán nám je pomůže vyřešit, dodal
papež František.
„Nesmíme mít strach před problémy. Ježíš svým učedníkům říká: »To jsem já, nebojte se«. Vždycky
a ve všech životních těžkostech, problémech a novotách, s nimiž se musíme potýkat, je Pán přítomen.
Můžeme sice chybovat, ale On je nám vždycky nablízku a říká nám: »Chybil jsi, vydej se tedy
správnou cestou«. Není dobré používat líčidla a život maskovat. NE. Život je, jaký je, je to realita.
Je takový, jaký ho chce Bůh nebo jaký jej Bůh dopustí, ale musíme jej vzít takový, jaký je. A Duch
Páně nám vnukne řešení našich problémů.“
Nemějte strach, to jsem JÁ a jsem stále s vámi – tato Ježíšova slova, zdůraznil Svatý otec, platí
v těžkostech, ve chvílích temnoty, kdy nevíme co dělat. Vezměme tedy věci tak, jak přicházejí,
s Duchem svatým a s pomocí Ducha svatého, a půjdeme v bezpečí správné cesty vpřed.
„Prosme Pána o milost nemít strach, nelakovat život, ale brát jej tak, jak přichází, snažit se řešit
problémy, jako apoštolové, a usilovat o setkání s Ježíšem, který je nám nablízku vždycky i v temných
chvílích života.“
R.D. ICLic. Mgr. Józef Szeliga
děkan litoměřický
prezident Diecézní charity Litoměřice

II. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE
Posláním Farní charity Litoměřice je, v souladu s křesťanskými hodnotami Římskokatolické církve,
pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.
Farní charita Litoměřice provozuje střediska Dům P. Marie Pomocné se službami azylový dům,
noclehárna a nízkoprahové denní centrum. Další střediska, která Farní charita provozuje, jsou Domy
s pečovatelskou službou, Domov na Dómském pahorku se službami domov pro seniory a týdenní
stacionář a středisko Charitní domov sv. Zdislava se službami domov se zvláštním režimem a domov
pro seniory. Posledním střediskem Farní charity je Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, která
poskytuje domácí péči s pečovatelskou službou.
Cíle
 Pomoc člověku v nouzi
 Zprostředkování setkání člověka s Bohem
 Prevence sociálně patologických jevů ve společnosti
 Začlenění sociálně vyloučených lidí zpět do života ve společnosti

III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Farní charita Litoměřice je evidovanou právnickou osobou. Zřízena byla biskupem litoměřických 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. 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:
e-mail:
www:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Statutární zástupce organizace:
Poradní orgán ředitele:
Členové farní rady:
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012

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
fchltm@fchltm.cz
www.fchltm.cz
46769382
CZ 46769382
19 - 5927090227 / 0100 KB Litoměřice
Růžena Kavková
Rada Farní charity Litoměřice
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IV. FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DOMOV NA DÓMSKÉM
PAHORKU
Domov pro seniory
(identifikátor služby 6566711)
Týdenní stacionář
(identifikátor služby 5488355)
adresa:
vedoucí domova:
telefon:
fax:
e - mail:

Zahradnická 1534/4,
412 01 Litoměřice
Ing. Radek Löwy
417 770 011
417 770 021
ds@fchltm.cz

Služby Domova na Dómském pahorku
Domov na Dómském pahorku poskytuje dvě služby dle
zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to domov pro seniory a týdenní stacionář.
Kapacita
Domov pro seniory: 108 lůžek

- 46 jednolůžkových pokojů
- 31 dvoulůžkových pokojů
Všechny pokoje mají sociální zařízení (sprchový kout, umyvadlo a WC)
Týdenní stacionář: 9 lůžek
- 3 dvoulůžkové pokoje
- 1 třílůžkový pokoj
V domově jsou k dispozici jídelna, bufet, tělocvična, společenská místnost, televizní koutky, kaple, ergoterapeutická
dílna, zoo koutek, reminiscenční a internetový koutek a další prostory pro užívání a bohatou činnost obyvatel
domova.

DOMOV PRO SENIORY

Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových, sociálních, ošetřovatelských a aktivizačních
služeb seniorům, kteří zejména z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé
sociální situace nemohou žít ve svém domově, kde jim nemůže být poskytnuta dostatečná péče rodinou nebo jinými
službami sociální péče.
Pracovníci Domova na Dómském pahorku chtějí individuálním přístupem podpořit seniorovu samostatnost, udržet
jeho míru soběstačnosti co nejdéle a umožnit mu prožít stáří v podnětném prostředí.
Cílem poskytovaných služeb je udržení soběstačnosti seniorů při běžných denních činnostech. Podporuje zvýšení
kontaktů seniorů s blízkými osobami.
Poskytujeme
 ubytování
 celodenní stravování
 pečovatelskou péči
 ošetřovatelskou péči
 lékařské služby
 základní sociální poradenství
 rehabilitační služby
 aktivizační činnosti
 bufet, provozuje Farní charita Litoměřice
 kadeřnictví, služby poskytují učni z učňovského střediska

2x týdně během celého roku.
 pedikúra, služby poskytuje externí pedikérka pravidelně 1x týdně, po domluvě s uživateli i častěji.
Pedikúra je poskytována v prostorech kadeřnictví, možnost poskytnutí služby přímo na pokojích.
 manikúra – stříhání nehtů na rukou provádí pracovníci přímé péče při koupání uživatelů
 ergoterapeutické dílny, ergoterapeutické činnosti provádějí zaměstnanci Domova
 mini ZOO koutek

Cílová skupina






senioři se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku
senioři se zhoršeným zdravotním stavem
senioři vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
senioři v nepříznivé sociální situaci
senioři mobilní i imobilní

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Posláním Týdenního stacionáře je dočasné převzetí péče rodiny či osob blízkých v období,
kdy nemohou osobně pečovat o seniora v jeho domově. Péče, pomoc a podpora těch, kteří k vykonávání běžných
činností potřebují pomoc druhé osoby.
Cílovou skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou plně nebo částečně
mobilní a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Senioři se mohou účastnit všech akcí a služeb Domova na Dómském pahorku.
Ubytování je v patrové budově opatřené výtahem. V patře se nachází bezbariérová koupelna, jídelna sloužící také
jako společenská místnost, společenský koutek s kuchyňkou.
Služby Domova na Dómském pahorku byly podpořeny dotací z rozpočtu Města Litoměřice.
Služby Domova na Dómském pahorku byly podpořeny dotací z kapitoly MPSV státního rozpočtu
na spolufinancování sociálních služeb.
Informace ze statistiky
Během roku 2012 prošlo DS celkem 126 uživatelů – přijmutí + aktuální
+ bývalí, z toho bylo 76,4 % žen a 23,6 % mužů.
věková pásma a počty uživatelů k 31. 12. 2012:
věk 59 – 65 let
4 uživatelé
věk 66 – 75 let
12 uživatelů
věk 76 – 85 let
39 uživatelů
věk 86 – 95 let
50 uživatelů
věk nad 95 let
1 uživatel
Průměrný věk uživatelů 83,9 roků. Celková průměrně využitá kapacita
během roku 2012 byla 95,65 %.

V. FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, CHARITNÍ DOMOV SV. ZDISLAVA

Domov se zvláštním režimem
(identifikátor služby 5624320)
Domov pro seniory
(identifikátor služby 9518537)
adresa:

Dominikánské náměstí 92/1,
412 01 Litoměřice
telefon: 416 731 429
e-mail:
chd@fchltm.cz
vedoucí: Bc. Vladimíra Velichová
Vlastníkem objektu je Česká dominikánská provincie. Jedná se o
historickou budovu bývalého kláštera, jehož založení se datuje do
roku 1233, založena byla pražským biskupem Janem II. pro
mnišský řád františkánů. Poslední úpravy, které byly provedeny v
souvislosti se změnou užívání objektu na domov
pro seniory, proběhly v roce 2002.
Charitní domov sv. Zdislava
V domově jsou poskytovány dvě služby – domov se zvláštním režimem a domov pro seniory.

Kapacita
Domov se zvláštním režimem:

25 lůžek

- 5 jednolůžkových pokojů
- 7 dvoulůžkových pokojů
- 2 třílůžkové pokoje
- 5 jednolůžkových pokojů

Domov pro seniory:
5lůžek
Všechny pokoje mají externí sociální zařízení.
Součástí domova je jídelna, společenská místnost, kaple, ergoterapeutická dílna, zoo koutek a další prostory
pro užívání a činnost obyvatel domova. Součástí areálu je i okrasná a užitková zahrada určená pro relaxaci a pobyt
uživatelů i návštěv v přírodě.
Domov se zvláštním režimem
Posláním Charitního domova sv. Zdislava se zvláštním režimem je poskytnout osobám s poruchami paměti
srozumitelné a důstojné prostředí v domově s krásnou velkou zahradou v centru LTM a zachovat jejich začlenění
do společnosti do takové míry, která je pro ně nezbytná.
Cílovou skupinou jsou osoby, muži a ženy ve věku nad 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké
demence a Alzheimerovy demence a potřebují pomoc při péči o sebe a zvládání běžných denních činností.
Cílem služby je poskytnutí srozumitelného a důstojného prostředí. Zajistit zvýšení kontaktů uživatelů s blízkými
osobami.
Domov pro seniory
Posláním je poskytování pobytových, sociálních, ošetřovatelských a aktivizačních služeb seniorům, kteří zejména
z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace nemohou žít ve svém
domově, kde jim nemůže být poskytnuta dostatečná péče rodinou nebo jinými službami sociální péče.
Cílovou skupinou jsou osoby, muži a ženy ve věku nad 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku nebo zdravotního stavu a potřebují pomoc při péči o sebe nebo při každodenních činnostech.
Cílem služby je podpora soběstačnosti uživatelů při běžných denních činnostech. Zvýšení kontaktů uživatelů
s blízkými osobami.
Poskytujeme
 ubytování
 celodenní stravování
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 ostatní služby (úklid, praní prádla, kadeřnické, pedikérské služby)
Zdravotní péče je zajišťována vlastními zaměstnanci organizace, kteří mají potřebnou odbornou způsobilost. Služba
je poskytována 24 hodin denně formou denních a nočních služeb pracovnic přímé péče. Jednou týdně do zařízení
dochází ošetřující lékař a lékař specialista dle potřeby.
Služby Charitního domova sv. Zdislava byly podpořeny dotací z rozpočtu Města Litoměřice z MPSV státního
rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb. Navýšený počet zaměstnanců byl v roce 2012 podpořen projektem
Integrace a práce v Litoměřicích II, který byl zahájen 1. 5. 2012.
Informace ze statistiky
V roce 2012 prošlo CHD celkem 29 uživatelů – přijmutí + aktuální +
bývalí, z toho bylo 64 % žen a 36 % mužů.
věková pásma a počty uživatelů k 31. 12. 2012:
věk 65 – 65 let
1 uživatelé
věk 66 – 75 let
7 uživatelů
věk 76 – 85 let
9 uživatelů
věk 86 – 95 let
11 uživatelů
věk nad 95 let
1 uživatel

VI. FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOPS)
Domácí péče
Pečovatelská služba
(identifikátor služby 5839908)

Kontakty:
adresa:
Dominikánské náměstí 92/1
412 01 Litoměřice
telefon: 416 735 599
e-mail:
chops@fchltm.cz
vedoucí: Lenka Matzkeová
Služby CHOPS:
Středisko CHOPS poskytuje odbornou službu v domácím prostředí uživatelů ve dvou směrech – ošetřovatelskou
a rehabilitační péči a pečovatelskou službu. Uživatelé často potřebují obě služby souběžně.
Provozní doba

Po – Pá 7-15 hodin

Posláním Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby je zabezpečit co nejdelší setrvání uživatelů ve vlastním
sociálním – domácím prostředí, zachovat si svůj vlastní způsob života, s důrazem na důstojnost, kvalitu života
a vědomí vlastní hodnoty.
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
Cílem služby je poskytnout nejen odbornou nebo fyzickou pomoc
jiné osobě, ale i radu psychologickou. Snažíme se o zkvalitnění života
našich uživatelů v jejich domácím prostředí, kde jsou adaptováni.
Prodlužujeme
období
relativně
nezávislého
života
a oddalujeme nebo dokonce vylučujeme nutnost komplexního ústavního zaopatření.
1. OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Odbornou ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry na doporučení obvodního lékaře a je plně
hrazena zdravotní pojišťovnou.
Poskytované úkony:
 odborná ošetřovatelská péče o uživatele přímo v rodině
 odborná ošetřovatelská péče o klienty přímo v domácnosti
 měření krevního tlaku a pulsu, odběry biologického
materiálu, aplikace injekcí a inzulínu
 pravidelná příprava a podávání léků
 převazy ran, stomií (vývodů)
 cévkování žen
 kontakt s ošetřujícím lékařem
 ošetřovatelská rehabilitace
Zdravotní péči zadává obvodní lékař, který též určí četnost
a frekvenci návštěv a výkonů u nemocného. Po telefonické dohodě
s pacientem a jeho rodinou dojde k sepsání bezplatné dohody
o poskytování zdravotní péče. Pacient s rodinou jsou seznámeni
se všemi pracovníky, kteří budou tuto péči zajišťovat.

2. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Služba placená, uživatel si ji hradí sám. Službu zajišťuje pečovatelka, jako doplněk ošetřovatelské péče tvořící
komplex služeb u klientů, kteří potřebují soubor těchto služeb.
Poskytované úkony:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklidy, žehlení, nákupy
 doprovod k lékaři, na instituci
 zapůjčení zdravotních pomůcek - invalidní vozíky, chodítka, berle, nástavce na WC, toaletní křesla
Pečovatelská péče – po telefonické nebo ústní dohodě s klientem, se domluví termín setkání u klienta, kde je
přítomna vrchní sestra a pečovatelka, kdy se provede sociální šetření, zda klient spadá do cílové skupiny a splňuje
kritéria dané služby. Pokud ano, dojde k sepsání smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Klient se při sepsání
smlouvy domluví četnost návštěv a prováděné úkony.
Pečovatelská služba byla podpořena dotací z kapitoly MPSV státního rozpočtu na spolufinancování sociálních
služeb.
Informace ze statistiky
Ošetřovatelská služba
Počet uživatelů v roce 2012:
Počet úkonů v roce 2012:
Věkové rozmezí:
Pečovatelská služba
Počet uživatelů v roce 2012:
Počet úkonů v roce 2012:
Věkové rozmezí:

133 (z toho 50 mužů a 83 žen)
18 280
34 – 95 let
20 (z toho 3 muži a 17 žen)
927
46 – 93 let

VII. FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DOMY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
Pečovatelská služba
(identifikátor služby 3403190)
adresa:
vedoucí:
telefon:
e-mail:

Švermova 2099/16
412 01 Litoměřice
Bc. Eva Potůčková
416 735 110
eva.potuckova@fchltm.cz

Pečovatelské služby
Pečovatelská služba a rozvoz obědů. Službu poskytujeme
uživatelům v jejich domácnostech na území města Litoměřice
a v domácnostech v Domech s pečovatelskou službou.
Domy s pečovatelskou službou:
 Kosmonautů 2020/14
 Kosmonautů 2021/16
 Švermova 2099/16
 Velká Krajská 47/7

- 24 bytových jednotek
- 24 bytových jednotek
- 36 bytových jednotek
- 8 bytových jednotek

Posláním pečovatelské služby je péče o seniory a zdravotně postižené občany a zabezpečení potřeb těchto osob
v jejich domácnostech. Tímto jim umožňujeme, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí.

Cílová skupina
 senioři – lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, částečně samostatní, ale pro
setrvání ve svém domácím prostředí potřebují pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou poskytnout
rodinní příslušníci
 osoby v plném invalidním důchodu zdravotně tělesně postižení, pokud je PS schopna v součinnosti s rodinou,
dalšími pomáhajícími organizacemi a odborníky přispět k zajištění péče o takto postižené osoby a zajistit tak
důstojný způsob života v jejich domácím prostředí
 rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně
Cíle služby
 podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech. Cílem PS je, že 80%
uživatelů zůstane ve své domácnosti, což znamená, že nebude potřebovat jiné pobytové sociální služby
 pomoci překlenout i přechodně období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci.
Cílem je, že uživateli PS pomůže překlenout období zvýšené potřebnosti pečovatelské služby a na konci
období nebude uživatel PS potřebovat v tak vysoké míře nebo vůbec.
Pečovatelské úkony v domácnostech uživatele:
Základní úkony poskytované dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
 pomoc při podávání jídla
 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 úkonu osobní hygieny
 pomoc při použití WC
 pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 dovoz či donáška oběda
 pomoc při přípravě jídla a pití
 příprava a podání jídla a pití
 běžný úklid a údržba domácnosti
 údržba domácích spotřebičů
 velký úklid domácnosti, mytí oken, úklid společných prostor
domu
 donáška vody, topení v kamnech vč. donášky a příprava
topiva
 běžné nákupy a pochůzky
 velký nákup
 praní, žehlení osobního a ložního prádla, případně drobné opravy
 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět
 doprovázení dospělých osob k lékaři, na úřady, …
Aktivizační a kulturně společenské programy:
 pravidelné kondiční cvičení s hudbou – Po + St DPS Kosmonautů, Út + Pá DPS Švermova, Po DPS V.
Krajská
 keramika - každý čtvrtek
 ruční práce – Út DPS Švermova, St DPS Kosmonautů, Pá Velká Krajská
 besedy, přednášky
 zájezdy
 společenské akce
Služba Domy s pečovatelskou službou byla podpořena dotací z rozpočtu Města Litoměřice.
Služba Domy s pečovatelskou službou byla podpořena dotací z kapitoly MPSV státního rozpočtu na
spolufinancování sociálních služeb.
Informace ze statistiky
Počet uživatelů v roce 2012:
Nově uzavřených smluv v roce 2012:
Věkové rozmezí v současnosti:
- největší zastoupení:

277
66
49 – 102 let
80 – 89 let – 46%

VIII. FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE, DŮM PANNY MARIE
POMOCNÉ
Azylový dům
(identifikátor služby 2241142)
Nízkoprahové denní centrum
(identifikátor služby 5964684)
Noclehárna
(identifikátor služby 2548478)
Kontakt:
adresa:
telefon, fax:
e-mail:
vedoucí domova:

Marie Pomocné 48, Litoměřice
416 732 303
ad@fchltm.cz
Pavla Soukupová, mobilní telefon

Základním posláním zařízení je poskytovat sociální služby lidem v nouzi a podporovat je v integraci do společnosti.
Středisko poskytuje tři základní služby – Azylový dům pro muže, Noclehárnu pro muže a Nízkoprahové denní
centrum pro muže a ženy. Ve středisku je veden Pracovně-aktivizační program a Výukový program PC.
AZYLOVÝ DŮM
Posláním Azylového domu je poskytnout ubytování, sociální a aktivizační služby mužům bez domova a podporovat
je v integraci do společnosti.
Kapacita je 23 lůžek. Provozní doba je nepřetržitá.
Cíle






poskytovat mužům bez domova přechodné ubytování
podporovat uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech
spolupracovat s uživateli na stabilizaci finančních příjmů
navázat spolupráci s uživateli při řešení zadluženosti a hospodaření s penězi
zmapovat možnosti řešení bytové situace a hledat bydlení

Cílová skupina
 muži bez přístřeší
 muži ve věku 18 – 64 let
 muži fyzicky soběstační (služby nelze poskytovat osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový vstup)
 muži v sociální nouzi a v nepříznivé sociální situaci dle Zákona o soc. službách v platném znění
 muži mající průkaz totožnosti
 muži s potvrzením od lékaře o zdravotním stavu dle Zákona o soc. službách v platném znění
 muži s trvalým pobytem v Litoměřicích a okolí
Služba poskytuje tyto základní činnosti
 poskytnutí ubytování
 pomoc při zajištění stravy
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
NOCLEHÁRNA
Posláním Noclehárny je poskytnout mužům bez domova přenocování, možnost osobní hygieny a možnost přípravy
vlastního jídla.
Kapacita je 5 lůžek, při zvláště nepříznivém počasí můžeme poskytnout „krizovou židli“ v Nízkoprahovém denním
centru zdarma. Provozní doba od 18,00 do 9,00 hodin.
Cíle
 zajistit přenocování a uspokojení základních lidských potřeb – teplo, možnost přípravy jídla, osobní hygiena
a spánek.
Cílová skupina
 muži bez přístřeší
 muži ve věku 18 let a více let
 muži fyzicky soběstační (služby nelze poskytovat osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový vstup)





muži v sociální nouzi a v nepříznivé sociální situaci dle Zákona o soc. službách v platném znění
muži s trvalým pobytem v Litoměřicích a okolí
muži v naléhavé osobní krizi

Služba poskytuje tyto základní činnosti
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí přenocování
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Posláním Nízkoprahového denního centra je poskytnout mužům a ženám bez přístřeší poradenství a podporu
v zařízení i v terénu a poskytnout podmínky pro možnost osobní hygieny a přípravy vlastní stravy v centru.
Ambulantní služby
Kapacita je 15 míst na den. Provozní doba od 8,00 do 19,00 hodin.
Cíle
 Poskytovat podmínky pro osobní hygienu a pomoc při zajištění stravy
 Poskytovat sociální poradenství
Cílová skupina
 muži i ženy ve věku 18 let a více, osoby bez přístřeší
 fyzicky soběstační (objekt není bezbariérový)
Služba poskytuje tyto základní činnosti
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 pomoc při zajištění stravy
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Terénní služby
Kapacita jsou 4 uživatelé na den. Provozní doba je max. 50 hodin
za měsíc.
Cíle
 Kontaktovat osoby žijící v obtížné životní situaci
 Poskytovat sociální poradenství
Cílová skupina
 muži a ženy ve věku 18 let a více, osoby bez přístřeší
 osoby bez omezení soběstačnosti a bezbariérovosti,
nacházející se na území města Litoměřice
Služba poskytuje tyto základní činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pracovně - aktivizační program má za cíl, nabízet přípravu na zvládnutí chodu vlastní domácnosti a upevňování
pracovních návyků, program je nabízen všem uživatelům střediska. Výukový program PC je poskytován všem
uživatelům střediska.
Veškeré služby byly podpořeny dotací z rozpočtu Města Litoměřice a byly podpořeny dotací z kapitoly MPSV
státního rozpočtu na spolufinancování sociálních služeb. Sponzorsky se podílela firma PeHak.

IX. AKTIVIZAČNÍ ČINNOST
Naším cílem a posláním není jen nezbytná péče o osobu, ale i zachování a udržení
její soběstačnosti, zvýšení kvality jejího života formou aktivizační činnosti. Rok
2012 byl vyhlášen „Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity“, s cílem zapojení co nejširší veřejnosti, byl zpracován projekt v rámci
komunitního plánování Města Litoměřice „LITOMĚŘICKÝ ROK SENIORŮ“.
Jedním z bodů tohoto projektu bylo zaměření na mezigenerační propojení. Farní
charita Litoměřice navázala kontakt s Fondem ohrožených dětí - KLOKÁNEK.
Pečovatelská služba připravila pro děti z KLOKÁNKU a naše seniory Sportovní
hry pořádané v Domě s pečovatelskou službou. Pro děti byl připraven pestrý
program – exkurze na veterinární klinice LIVE v Litoměřicích, kde si děti
prohlédly ordinace, povozily se na „zvířátkové" váze, okukovaly psí „kadeřnický
salon" a viděly i pejska při lékařské prohlídce. V DPS děti absolvovaly sportovní
disciplíny pod „bdělým" dohledem našich uživatelek v roli porotkyň. Také bylo
pro děti připraveno občerstvení v podobě polárkového dortu a vyhlášení vítězů
a předávání cen.
V průběhu roku se uskutečnilo několik kulturních vystoupení, např.
hudební country skupina KARAVANA z Lovosic, známý litoměřický
hudebník a pedagog Adolf Škarda, který zde vystoupil vícekrát,
vystoupení skupiny Syrinx, skupina Veselý lidi a další. Neméně
oblíbené jsou různé výlety, např. návštěva zámku v Libochovicích,
botanické zahrady v Teplicích, Větruše v Ústí nad Labem apod.
V lednu navštívila herečka Květa Fialová v doprovodu Pavla Půty a
Andy Seidla Domov na Dómském Pahorku a předala seniorům kousek
své životní filozofie. Vystoupení jsme uspořádali pro klienty domova,
ale bylo otevřené i široké veřejnosti. O velkém zájmu svědčí zcela
naplněná společenská místnost, kde panovala dobrá nálada. Po
ukončení vystoupení probíhala autogramiáda a každý divák měl
možnost vyfotit se s touto vysoce elegantní dámou.

Z VÝSTAVY „ ŠIKOVNÉ RUCE“ JSME DOVEZLI CENU
Jako každý rok, tak i letos se uživatelé Pečovatelské služby Litoměřice zúčastnili celostátní soutěže pro seniory
ŠIKOVNÉ RUCE. Vyhlášení vítězů a předávání cen bylo stanoveno na pátek 15. 6. 2012 na výstavišti v Lysé nad
Labem.
K naší velké radosti jsme obdrželi zprávu, že jeden z výrobků paní Nosálové byl oceněn. Ve stanovený den jsme
se vypravili pro cenu.
Paní Nosálová přebírala cenu z rukou senátora Jiřího Dienstbiera. Následoval zábavný doprovodný program. Výlet
se velmi vydařil a prohlídkou výstavy jsme načerpali nové inspirace.

ZÍSKALI JSME ČTYŘI HVĚZDIČKY
Dne 18. 5. 2012 proběhlo slavnostní předání certifikátů a zlaté cedulky v Domově pro seniory na Dómském pahorku
v Litoměřicích. O předání byla vytvořena krátká reportáž do TV Litoměřicka. Jedná se o první charitu v České
republice a první organizaci v Ústeckém kraji, která toto ohodnocení získala.
Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout seniorům, kteří vstupují do domova pro seniory, ale také
jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově
očekávat. Jedná se o jednoduchý systém externí certifikace těchto zařízení, který je založen na tzv. udělování hvězd.
Externisté hodnotí bodově ubytování, stravu, využití volného času a kulturní program, jaká je poskytovaná péče
a zda toto zařízení je partnerem jiných zařízení.
Cílem získání značky kvality je ulehčení orientace o kvalitě zařízení, zvýšení prestiže tohoto zařízení, získání
odborné zpětné vazby na poskytované služby. Dalším kladem je prezentování svého zařízení a příkladu dobré praxe
na webu Značky kvality a představení svého domova v časopise Sociální služby.
Značka kvality v sociálních službách jako nástroj a měřítko kvality zcela běžné v mnoha západoevropských zemích
tak přichází do ČR, aby kvalitu sociálních služeb u nás nejen měřila, ale vedla dlouhodobě k jejímu zvyšování.

X. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tři králové žehnali lidem do Nového roku.
Již jedenáctým rokem se Farní charita Litoměřice zapojila do Tříkrálové sbírky, která je největší celostátní
dobročinnou akcí svého druhu. Sbírka je výjimečná svými nízkými režijními náklady, které činí jen 5 %. Všichni
zúčastnění se na sbírce podílejí na základě dobrovolnosti, bez nároku na finanční odměnu.
V letošním roce se zapojilo 18 dětí a 12 studentek. Skupinku tvořili vždy tři koledníci v převleku za bájné krále
a jedna dospělá osoba jako doprovod.
V pondělí 2. ledna požehnal koledníkům biskup litoměřický v Kostele všech svatých, byly posvěceny křídy
a následovalo pohoštění na Diecézní charitě Litoměřice. Koledníci vyšli do ulic poprvé 3. ledna a dle naplánovaných
tras se pohybovali ve městě až do 8. ledna. Děti i studentky se každé ráno sešly s koordinačním týmem sbírky
v Domově na Dómském pahorku, kde pro ně bylo připraveno malé pohoštění. Poté se rozdělily do skupin a vyrazily
do ulic dle naplánované trasy. Koledníci prošli centrum města, ale i okrajové oblasti, vilové čtvrti a sídliště. Jeden
den koledovali také v Úštěku.
„Chceme poděkovat Základní škole Havlíčkova i Střední pedagogické škole za spolupráci a velice si vážíme jejich
aktivního přístupu. Na prvním místě však patří poděkování rodičům, dětem a studentkám, kteří mají za sebou velký
kus práce a bez nichž bychom sbírku nemohli realizovat.“ řekla Lenka Kuti, koordinátorka sbírky.
Ve společnosti vládne nejistota a situace není příliš nakloněna k získání finančních příspěvků na dobročinné účely.
Negativní dopad má také medializace podvodných sbírek a přesycenost nejrůznějšími menšími sbírkami.
„Překvapivě se však podařilo vykoledovat nejvyšší částku za několik posledních let, což je důkazem, že mezi lidmi
stále existuje solidarita.“ řekla Kuti.
Celkový výtěžek činí 34 714,- Kč a bude využit dle předem dohodnutého záměru na podporu aktivizačních
programů pro seniory v Domově na Dómském Pahorku, v Charitním domově sv. Zdislava a v Domech
s pečovatelskou službou. Cílem aktivizačních programů je rozvíjet u klientů jemnou motoriku i estetické cítění,
trénovat paměť a zachovat si kondici.
Všem zúčastněným děkujeme.

XI. PROJEKTY REALIZOVANÉ FARNÍ CHARITOU LITOMĚŘICE

„Integrace a práce v Litoměřicích II.“
CZ.1.04/3.3.05/75.00059
Období realizace: od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014
Projekt si klade za cíl pomocí podpůrných aktivit podpořit pracovní
integraci mužů a žen z cílových skupin projektu ohrožených
sociálním vyloučením anebo již sociálně vyloučených a tvorbou
pracovních míst jim pomoci v uplatnění se na otevřeném trhu práce.
Projekt je určen pro cílové skupiny:
1) Osoby se zdravotním postižením s výjimkou těžce zrakově
postižených
2) Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo
s nízkou úrovní kvalifikace
3) Osoby starší 50 let
Projektu se již úspěšně zúčastnilo 28 osob a 11 jich získalo i pracovní místo ve Farní charitě Litoměřice. Pro
účastníky je důležité, že si mohou vyzkoušet práci na daném pracovišti v rámci odborné praxe a případně absolvovat
kvalifikační kurz. Realizace projektu probíhá v cyklech, celkem je naplánováno osm cyklů na dva roky.
Více na webových stránkách organizace: www.fchltm.cz.
Kontakt: 417 770 094 monika.kucerova@fchltm.cz
Ing. Monika Kučerová
finanční manažer a manažer vzdělávání
731 557 626, ivona.hohenbergerova@fchltm.cz
Ivona Hohenbergerová
manažer projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

„Vzdělávání zaměstnanců Farní charity Litoměřice k zajištění dostupnosti
a kvality služeb“
CZ.1.04/3.1.03/66.00033
Období realizace: od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
Hlavním cílem projektu je zabezpečit pro pracovníky podporu rozvoje odborných znalostí a dovedností
formou vzdělávání a odborného poradenství a tím zvyšovat jejich kompetence při poskytování
sociálních služeb a nepřímo tak podpořit uživatele služeb v jejich snaze o udržení si stávajícího stavu,
anebo ve snaze o znovu začlenění se do společnosti.
Dalším cílem projektu je podpora zavádění procesů kvality poskytování sociálních služeb ve Farní
charitě Litoměřice. Formou odborné konzultace a poradenství zhodnotíme procesy rozvoje kvality
poskytování sociálních služeb, a to ve službě domovy pro seniory (středisko Domov na Dómském
pahorku a Charitní dům sv. Zdislava) a v pečovatelské službě (Domy s pečovatelskou službou).
Více na webových stránkách organizace: www.fchltm.cz.
Kontakt: 417 770 094 monika.kucerova@fchltm.cz
Ing. Monika Kučerová
finanční manažer a manažer vzdělávání
731 557 626, ivona.hohenbergerova@fchltm.cz
Ivona Hohenbergerová
manažer projektu
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

XII. ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Vážení spolupracovníci, dobrovolníci, dárci a příznivci Farní charity Litoměřice, těmito řádky Vám
chci všem poděkovat za spolupráci a nasazení, kterým jste pomohli překonat složité období změn v
posledním čtvrtletí roku 2012 a zajistit podmínky pro fungování služeb FCH Litoměřice i v roce 2013.
Děkuji také za trpělivost a pochopení, protože ne všechno se dá změnit ze dne na den.
FCH Litoměřice je se svými více než 170 zaměstnanci důležitým poskytovatelem sociálních
a zdravotních služeb především v oblasti péče o seniory nejen v Litoměřicích, ale i na území
litoměřické diecéze.
Základní poslání Charity je „pomoc lidem v nouzi“, s tímto posláním se musíme všichni ztotožnit
a s našimi uživateli služeb pracovat s láskou, respektovat jedinečnost každého člověka a neustále se
snažit o zkvalitňování naší péče.
Doufám a věřím, že FCH Litoměřice zachováte i nadále přízeň a budete s námi pomáhat všem těm,
kteří jsou na naší pomoci závislí.
Citát na závěr:
„Největší dar je plná pozornost,
s níž častujeme sebe i druhé.“
(Roland Leonhardt)
S úctou
Růžena Kavková
ředitelka Farní charity Litoměřice

XIII. SPOLUPRÁCE
Diecézní charita Litoměřice
Městský úřad Litoměřice
Město Litoměřice
Dobrovolnické Centrum DCH LTM (s dobrovolníky)
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o.
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Odborná kolegia zařízení pro seniory SČKCH
Odborná kolegia CHČR
Se zdravotnickými zařízeními
S praktickými lékaři pro dospělé

XIV. DÁRCI A SPONZOŘI
2P Servis
Spar Česká Obchodní Společnost, s.r.o.
JUDr. Jan Janků
Helena Janoušková
Doc. MUDr., Rudolf Hubík
Flexfill s.r.o.
Pe Ha k v.o.s. Litoměřice
ECOLAB
FM Servis Trutnov
MK Market

XV. DOTACE
Město Litoměřice
Mpsv
Krajský Úřad Ústeckého Kraje
Úřad Práce Litoměřice – Příspěvek Na Podporu Zaměstnanosti
Evropský Sociální Fond České Republiky

XVI. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

KONTAKTY
ŘEDITELKA FCH LTM
Růžena Kavková; Tel.: 417 770 000, 603 313 247
fchltm@fchltm.cz
asistent ředitelky FCH LTM
Mgr. Pavel Szymański, 417 770 000, 731 626 107
pavel.szymanski@fchltm.cz
mzdová účetní, personalistka
Monika Berková; Tel.: 417 770 095
mzdovka@fchltm.cz; monika.berkova@fchltm.cz
DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU
asistent ředitelky pověřen vedením domova
Ing. Radek Löwy; Tel.: 417 770 013, 731 402 437
radek.lowy@fchltm.cz
sociální pracovníci
Mgr. Simona Barčíková; Tel.: 417 770 009, 731 402 432
socialni@fchltm.cz
Lenka Menclíková DiS.; Tel.: 417 770 008, 731 140 005
lenka.menclikova@fchltm.cz
vedoucí stravování
Jana Jílková; Tel.: 417 770 010
Jana.jilkova@fchltm.cz
CHARITNÍ DOMOV SV. ZDISLAVA
vedoucí
Bc. Vladimíra Velichová; Tel.: 416 733 809, 731 402 430
chd@fchltm.cz
sociální pracovník
Mgr. Jana Kořínková, DiS.; 416 731 429, 731 402 433
socialni.pracovnice@fchltm.cz
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
vedoucí
Lenka Matzkeová; Tel.: 416 735 599, 731 557 605
chops@fchltm.cz
DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
vedoucí
Bc. Eva Potůčková; Tel.: 416 735 110, 731 402 424
eva.potuckova@fchltm.cz, dps@fchltm.cz
sociální pracovník
Bc. Jaroslava Šteﬂová; Tel.: 416 735 110, 731677954
jaroslava.steﬂova@fchltm.cz
DŮM PANNY MARIE POMOCNÉ
vedoucí
Pavla Soukupová; Tel.: 416 732 303, 731 402 436
ad@fchltm.cz
sociální pracovník
Bc. Jan Marek; Tel.: 416 732 303, 731 557 604
jan.marek@fchltm.cz

