Vážení přátelé,
právě se Vám do rukou dostala výroční zpráva o činnosti naší organizace za rok 2020. Je
stručným obrázkem o našich poskytovaných službách.
Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2020, jsme se snažili prostřednictvím našich
profesionálních pracovníků vnášet vyšší kvalitu života lidem odkázaných na pomoc druhých.
V tomto roce jsme se museli všichni vypořádat s mimořádnou situací.
Jsem ráda, že mohu touto cestou poděkovat všem dobrým lidem za spolupráci a podporu při
tvorbě charitního díla.
Děkuji za podporu našemu vedení i zřizovateli. Také bych ráda poděkovala všem, kteří nás
podporují finančně – MPSV, KÚ Plzeňského kraje, Úřadu práce Rokycany a představitelům
měst a obcí na Rokycansku.
Děkuji všem klientům našich služeb za projevenou důvěru a všem zaměstnancům za
obětavou práci, mnohdy nad rámec svých povinností i v krizových situacích, kterými jsme si
v minulém roce všichni prošli.
Vyprošuji všem Boží požehnání, ředitelka Ing. Alena Drlíková

Krizové zařízení

Sociální služby nabízené v Krizovém zařízení pro ženy jsou poskytovány podle
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.
Posláním této služby je podpora žen a matek v jejich úsilí zlepšit svoji
nepříznivou životní situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ
a přání a vytvoření bezpečného prostředí pro jejich zdárný život a vývoj jejich dětí.
Cílem našeho zařízení je podpora integrace sociálně znevýhodněných žen do
společnosti a na trh práce, jejich podpora při získávání bydlení v rámci prostupnosti bytové
politiky Města Rokycany. Vedeme naše klientky v bezpečném prostředí k návratu do běžného života nebo jiné odpovídající služby. Poskytování služby a naplňování cílů probíhá na základě osobních plánů klientů. Velmi cenná je pro nás spolupráce s pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Rokycanech a Městským úřadem Rokycany.
Služba je poskytována na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Kapacitu zařízení tvoří 3 vícelůžkové pokoje, které jsou určeny pro 6 dospělých žen
a matek. Služba má vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou
stravy a poskytuje ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Ubytování za jeden den
pro dospělou ženu bez dětí je 110,- Kč a pro ženu s dětmi 90,- Kč. Za dítě je požadována
úhrada ve výši 60,- Kč.
Poskytujeme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí uživatelek. Tato pomoc zahrnuje zejména pomoc s hospodařením,
s řešením nepříznivé finanční a bytové situace, podporu k vytvoření návyků směřující
k optimálnímu vedení domácnosti, dodržování základních hygienických návyků, rozvíjení
možností vedoucí k uplatnění na trhu práce a posílení vědomí o právech, povinnostech
a zodpovědnosti za své jednání.
Služba zároveň poskytuje nepřímé aktivity ve prospěch uživatelů, které jsou
realizovány v rámci svého poslání s cílem žít běžný způsob života i přes nepříznivou sociální
situaci. Příkladem těchto aktivit je zprostředkování materiální a potravinové pomoci. Pro
tyto účely je zaveden v Azylovém domě „Sklad oblečení“, který kromě oblečení obsahuje
i hračky, sportovní potřeby, potřeby pro domácnost apod. Tento doprovodný prostředek
přímé práce je poskytován v návaznosti na aktuální potřeby a možnosti uživatele s cílem
úspory finančních prostředků.
Během roku jsme vybavili zařízení novou kuchyňskou linkou včetně všech spotřebičů
s vymalovali celé Krizové zařízení.
V roce 2020 využilo službu 15 žen a matek spolu s 22 dětmi. Smlouva s uživatelkami
byla uzavírána maximálně na období 1 roku, během kterého měly uživatelky dostatek času
a podnětů k zařazení se do běžného života.
Nejčastějšími důvody k ubytování byla ztráta dosavadního bydlení. Uživatelkám bylo
poskytnuto bezpečí, podpora a naděje, aby pocítily úlevu a aby se zvýšila jejich schopnost
situaci zvládnout.
Pracovníci poskytovali informace ohledně dluhové a bytové problematiky. Velmi důležitá byla psychosociální podpora klientkám, které prožívaly obavy, úzkost, existenční krizi
nebo ztrátu bydlení ve spojitosti s pandemií. Začátek pandemie pro nás znamenal především
snahu o zajištění bezpečí pro zdraví našich klientů a zaměstnanců. Ochranné pomůcky pro nás
byly klíčové, ale zpočátku se nám jich nedostávalo. Zaměstnanci služeb, které musely dočasně pozastavit svůj provoz, se zapojili do šití roušek pro ty, kteří zajišťovali provoz poby-

tových a terénních služeb. V krizové situaci jsme zažívali nečekaný pocit sounáležitosti a solidarity. V jarních a podzimních měsících jsme v souvislosti s první a druhou vlnou koronavirové nákazy zaznamenali nárůst potřebnosti přímé finanční a potravinové pomoci. Děkujeme
všem klientkám, které většinu opatření v době pandemie přijala se samozřejmostí a ohleduplností a to i s ohledem na Domov pro seniory, který se nachází ve stejné budově jako
Krizové zařízení.
Každá klientka má za sebou svůj nelehký příběh a prožívá těžké životní zkoušky.
Uplynulé období bylo jednou z řady dalších zkoušek, které potkaly nejen naše klientky, ale i
naše zaměstnance. Nikdo se v tomto období nevzdával a všichni zde žili a chodili do práce
s velkou vzájemnou solidaritou.
Vyjadřujeme velký dík všem kolegům, kteří pracují v Krizovém zařízení pro ženy. Od
začátku pandemie vyvíjeli velké úsilí, aby maminky pochopily potřebu dodržování bezpečnostních opatření. Přijala se taková opatření, která garantovala bezpečí klientům a pracovníkům. Toto období jsme obstáli profesně a především lidsky. Dokázali jsme, že hodnoty,
ke kterým se hlásíme v rámci Kodexu Charity ČR, ve svém životě plně realizujeme.

Noclehárna, Byt sv. Lukáše

Sociální služby nabízené v Noclehárně, Byt sv. Lukáše, jsou poskytovány podle
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb.
Posláním této služby je poskytnout komplexní, individuální a odbornou podporu
osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou
nejsou schopny řešit vlastními silami.
Cílem našeho zařízení je integrace sociálně znevýhodněných mužů do společnosti a na
trh práce, jejich podpora při získávání bydlení v rámci prostupnosti bytové politiky Města
Rokycany, motivace k běžnému a samostatnému způsobu života.
Služba je poskytována nepřetržitě po celý rok od 17.00 hodin do 08.00 hodin
a kapacitu zařízení tvoří jeden vícelůžkový pokoj se 6 lůžky, dále sociální zázemí a kuchyňka
s jídelním koutem. Služba má tak vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu stravy nebo
pomoc s přípravou stravy, zajišťuje podmínky pro běžné úkony osobní hygieny a pro
celkovou hygienu těla. Dospělý muž zaplatí za poskytované služby 70,- Kč/den.
Byt sv. Lukáše, je určen především mužům z rokycanského regionu, ale v případě
volné kapacity jsou ubytováni muži i z ostatních oblastí ČR. Služba je určena výhradně
mužům a ti jsou přijímáni pouze v závažných situacích, které měly za následek ztrátu
možnosti bydlet ve stávajícím domově. Nejčastějšími důvody k ubytování je ztráta
dosavadního bydlení, návrat z výkonu trestu, soudní vystěhování, zadluženost.
Služba poskytuje mužům bez přístřeší domov, ve kterém pracovníci dopomáhají
ubytovaným klientům s upevněním návyků potřebných pro řešení jejich sociálních,
ekonomických, zdravotních nebo jiných komplikací. Práce je individuální s ohledem na
schopnosti, dovednosti a situaci ubytovaných. Směruje k tomu, aby klienti nalezli nový
bezpečný domov a zaměstnání, které odpovídá jejich schopnostem a pomůže jim k udržení
nového bydlení. Součástí je pomoc s jednáním na úřadech při vyřizování starobního nebo
invalidního důchodu, OSSZZ, dávek HN a další. Pracovníci se s nově ubytovanými zaměřují
na naplnění základních životních potřeb, kterými jsou jídlo a bydlení. V okamžiku, kdy jsou
tyto potřeby naplněny, je možné s ubytovanými spolupracovat hlouběji. Základním
předpokladem pro práci je vztah mezi pracovníky a ubytovanými.
Nezbytnou součástí služby je zprostředkování materiální a potravinové pomoci.
Tento doprovodný prostředek přímé práce je poskytován v návaznosti na aktuální potřeby
a možnosti uživatele s cílem úspory finančních prostředků.
Cílovou skupinu tvoří muži starší 18-ti let ohroženi sociálním vyloučením, jehož
nejčastějšími důvody jsou aspekty ekonomické (exekuce, neplacení nájmu), návrat z výkonu
trestu, opuštění společné domácnosti z důvodu rozvodu a sociální nepřizpůsobivost (zejm.
zneužívání návykových látek, nepříznivý zdravotní stav, nevyužívání zdravotní péče).
V roce 2020 využilo Noclehárnu 21 mužů, kteří byli motivováni k aktivnímu řešení
své životní situace v návaznosti na uplatnění na trhu práce a stálého ubytování. Potěšil nás
každý individuální úspěch v životě našich uživatelů v tomto směru, stejně jako všechny situace, kdy uživatelé objevují nové formy aktivního trávení volného času (např. vaření, čtení časopisů, luštění křížovek, sportování).
Rok 2020 byl pro pracovníky velmi náročný. Všichni pracovníci se museli vypořádat
se změnami, nejistotou a výzvou v podobě stále se měnících podmínek. Mnohdy pracovali
nad rámec svých běžných povinností, důsledně zajišťovali bezpečný chod služby s profesionálním přístupem. Za jejich pracovní nasazení jim patří obdiv a velký dík. Pro všechny to byla

nová, ale důležitá zkušenost. Ukázalo se, že pracovníci umí jednat v krizových situacích a
společně zvládnou překonávat nečekané překážky.

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je poskytována osobám se
sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tato pomoc
probíhá v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje.
Osobní asistence, která je poskytována Oblastní charitou Rokycany napomáhá
k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti osob, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře
jejich zapojení do běžného života společnosti. Napomáhá k zajištění důstojného prostředí
a zacházení, podpoře v překonávání problémů spojených se stářím, chronickou nemocí či
postižením při péči o svoji osobu a domácnost tak, aby člověk zůstal co nejdéle soběstačný ve
svém přirozeném prostředí.
Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci,
jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání. Poskytováním služby je
snižováno riziko sociálního vyloučení.
Naší cílovou skupinou byli uživatelé s kombinovaným, mentálním, tělesným,
sluchovým, zdravotním, zrakovým a jiným zdravotním postižením, kterým byla poskytnuta
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy
a zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím a v neposlední řadě i pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ke všem uživatelům naší služby
přistupujeme jako ke svým rovnocenným partnerům.
V roce 2020 jsme poskytli 8678 hodin osobní asistence v rokycanském regionu a naši
službu využívalo během roku 53 klientů. Za podpory Plzeňského kraje jsme zakoupili dvě
vozidla, která jsou využívána asistentkami v této službě.
Rok 2020 byl poznamenán nepříznivou epidemickou situací, která se dotkla všech oblastí lidského života. I pres komplikace, které s sebou přinesla, zůstala osobní asistence
otevřená a pomoc jsme poskytovali bez omezení. Obraceli se na nás také lidé, kteří pro
onemocnění Covid-19 nebyli schopni poskytovat péči svým blízkým. Ať už se jednalo o zajištění nákupů, léků nebo pomoc při hygieně, vždy jsme hledali možnosti, jak vyjít vstříc.
Vstupovali jsme do domácností, kde aktivně probíhala nákaza. Bylo nutné ochránit tým pracovníků, abychom byli schopni dál pomáhat všem, kteří nás potřebují. Covid vnesl do rodin
strach o zdraví, smutek, izoloval seniory, kteří tak zůstali bez společenského kontaktu, mnohdy pouze s minimálním kontaktem s rodinou. Komplikace nastávaly i při zajišťování jinak
běžných záležitostí, jakým byla např. návštěva lékaře. Byli jsme svědky, jak se v rodinách
mísí strach z vlastní nákazy a zároveň obavy o zdravotní stav blízkého člověka. Bylo to období velmi psychicky a fyzicky náročné. Denní příval informací, které se měnily ze dne na
den, neustálé otázky a problémy, na které bylo potřeba hledat okamžitá řešení.
Velkou pomocí byly pro náš tým šité roušky a pláště kolegyň ze stacionáře a terapeutických dílen, které jsme od nich dostávali. Díky
obětavému nasazení, lidskosti a empatii, jsme vše zvládli.
Přes všechny komplikace, těžkosti a nedostatky, které nás
provázely, jsme celou situaci zvládli velmi dobře. Řešení nových
a náročných situací spojených s covidem nám ukázalo, že máme
tým, který dokáže velmi dobře spolupracovat a vzájemně si dodat
podporu, naději a optimismus. Děkujeme všem zaměstnancům,
kteří se nezalekli nemoci a chodili spolehlivě do práce a dokázali

skloubit pracovní a osobní život. Toto poděkování za veškerou snahu a úsilí našim pracovníkům právem náleží.

Domov pro seniory sv. Pavla

Domov pro seniory sv. Pavla je pobytová služba sociální péče poskytována
v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Domov pro seniory sv. Pavla poskytuje pobytové služby seniorům od 65 let, kteří
pro změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být
zajištěna v jejich vlastním prostředí a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání a rasu.
Posláním našeho Domova je poskytování služeb sociální péče osobám, které se
v důsledku svého zdravotního stavu a věku ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou
schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo
rodiny a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat
a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
Společnými prožitky vytváříme vlídný domov respektující důstojnost a individuální
potřeby uživatelů. Podporujeme zachování vazeb s blízkými osobami a společně tvoříme
prostředí pro co nejvíce plnohodnotný a přirozený způsob života. Vycházíme z individuálních
a zároveň reálných potřeb klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kdy již domácí prostředí,
nebo jiný druh sociální služby nemůže být zajištěn. Velký důraz je kladen na úctu ke každému
člověku a na potřeby konkrétního uživatele. Snažíme se napomáhat odstranění pocitu
opuštěnosti, nedostatku sebevědomí, porozumění a vzájemné lásky. Uvědomujeme si, jaké
hodnoty, přístup a bezpečné zázemí jsou pro seniora i jeho rodinu důležité a tomu také
přizpůsobujeme nastavení služby. Naši pracovníci podporují nejen uživatele služby, ale i jeho
rodinu, která je mnohdy vystavena dlouhodobé vyčerpávající péči o svého blízkého.
Cílem služby je spokojený uživatel, který úspěšně rozvíjí svůj osobní cíl a tím
prožívá plnohodnotný a důstojný život ve stáří. Velice nás těší výborná spolupráce s rodinami
uživatelů. Naše zařízení poskytuje sociální pobytové služby v přízemním objektu Oblastní
charity Rokycany, kde je celkem 6 pokojů s 12 lůžky.
V roce 2020 Domov pro seniory sv. Pavla poskytl službu 16 klientům.
Cena za pobyt je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. a odpovídá typu pokoje –
jednolůžkový 200,- Kč/den, dvoulůžkový a třílůžkový – 190,-Kč/den. Úhrada za stravu, která
je poskytována 5x denně činí 165,- Kč/ den a v případě dietní stravy 170,- Kč/den. V roce
2021 dojde k navýšení cen.
Lékařská péče je zajištěna praktickými a odbornými lékaři, kteří do Domova docházejí
a to včetně rehabilitačních pracovníků. V případě potřeby akutního lékařského zásahu je
volána rychlá záchranná služba.
V tomto roce jsme kompletně obnovili vybavení jednoho pokoje a zakoupili sedací
soupravu, která má řešenou konstrukci s ohledem na pohodlné a hlavně možné vstávání
seniorů bez nutné pomoci druhé osoby.
Domov pro seniory pravidelně navštěvuje kněz a 1x za měsíc je sloužena mše svatá.
Duchovní péče je dále zajištěna spirituálem Bc. Ladislavem Legem, jehož výkladů se účastní
nejen zaměstnanci zařízení, ale i naši uživatelé. Tradicí je příchod Mikuláše a čerta, předávání
vánočních balíčků od Městského úřadu Rokycany, grilování či oslavy narozenin klientů.
Spolupracujeme se středními školami, které jsou zaměřené na sociální tématiku.
Spolupráce však byla v tomto roce velmi omezená a věříme, že v následujícím roce bude
spolupráce obnovena.

Opatření a omezení v uplynulém roce dolehla na naše klienty hlavně v oblasti vztahů,
museli se vzdát častějších vzájemných kontaktů, skupinových činností i plánovaných tradičních akcí. Pracovníci všechny situace flexibilně zvládali, získali nové zkušenosti, spolupracovali a pomáhali si. Naše práce byla velmi často na hraně našich sil, ale s jasným cílem —
musíme pomoci těm, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Tam, kde to bylo možné, se komunikace přesunula do online prostoru. Těmi nejstatečnějšími byli naši zaměstnanci, kteří v náročném období přinášeli kromě laskavé péče i psychickou podporu. Podařilo se nám zachovat
pro klienty jistotu, že jsme tu stále pro ně a to v jakékoli době.
Především první měsíce roku 2020 bylo pro nás náročné v zajištění bezpečnosti naší
práce. Na trhu nebyl dostatek ochranných pomůcek a proto vznikala obava o zdraví našich
pracovníků a klientů. Uvedenou situaci se Oblastní charitě podařilo překonat díky velkému
nasazení a houževnatosti kolegů, kteří šili roušky a poskytovali je všem potřebným.
Uplynulý rok byl pro Domov pro seniory velmi specifický. Přes všechny těžkosti, které neznámá nemoc přinesla, jsme však dokázali zachovat provoz, který naše klienty nestresoval, neohrožoval a byl klidným a bezpečným zázemím.. To vše se podařilo především díky
mimořádnému přístupu a osobní odpovědnosti zaměstnanců, kterým patří za jejich přístup
velký dík, respekt a obdiv.

Sociálně terapeutické dílny Pohodička

Sociálně terapeutické dílny jsou denní zařízení pro osoby, kterým bylo již 15 let. Horní
věková hranice je 64 let. Většinu našich klientů tvoří osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením, které mají ukončené vzdělání na speciálních školách, speciálních učebních
oborech, ale míra jejich postižení jim nedovolí uplatnit se na trhu práce. Zařízení je v provozu
každý pracovní den od 8 – 16 hodin. V jeden okamžik může být v dílnách max. 6 klientů.
Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci,
a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační, cílenou činností rozvíjíme jejich zručnost
a pracovní návyky. Terapeutické činnosti probíhají v šicí, tkalcovské a keramické dílně, PC
učebně. Klienti podle svých schopností pomáhají s úpravou ploch kolem budovy, sekají trávu,
starají se o květinové truhlíky, bylinkovou zahrádku,
pomáhají s tříděním textilu, velkou pomocí je
i likvidace kartonů a obalů od trvanlivých potravin
z potravinové banky. Samozřejmostí v našem zařízení
je také pomoc s provozem – klienti se střídají v úklidu
dílen, umývání nádobí, třídění plastů – je to přirozený
nácvik chodu domácnosti.
Leden a únor v Pohodičce ještě probíhal podle
připraveného plánu. Klienti se již od ledna těšili na
abilympiádu jako každý rok, připravovali se a trénovali
jednotlivé discipliny - malbu na sklo, malbu na
hedvábí, studenou kuchyni… Abilympiáda nakonec
nebyla, stejně jako prodejní trhy a výstavy. Přesto
vznikaly v dílnách hezké výrobky. V lednu jsme získali
objednávku na výrobu 60 kusů maskotů České
filharmonie, stále podle objednávek Policie ČR běží
výroba jejich upomínkových skřítků – policistů. Klienti
připravují, recyklují materiál pro výrobu –
stříhají použitý textil, cupují vatelín, plní ušité
části hraček, skřítků, některé mladé ženy
vyšívají, tkají na tkalcovských stavech.
Dodělává se hmatová kniha „Vlak“. V půlce
března došlo k uzavření Pohodičky a zůstali jen
asistentky, které se překvalifikovaly na šičky.
Roušky z Pohodičky putovaly do rokycanské
nemocnice, pro zaměstnance vlastní organizace,
pro městskou policii, pečovatelskou službu
v Blovicích a širokou veřejnost Rokycan.
Později přibylo ještě šití návleků a návštěvních
plášťů do Domova pro seniory sv. Pavla. Tři
z našich klientů i letos kombinovali docházku

do dílen a práci s podporou úřadu práce. Jednalo se o pracovní rehabilitaci v místě bydliště,
společensky účelné místo v našem zařízení a krátký pracovní úvazek v EKO zahradě Raková.
Pohodička se znovu otevřela 1. června. Strach z pandemie přispěl k tomu, že někteří klienti
přestali docházet. Prázdniny proběhly v klidu, v září proběhla jediná otevřená prodejní akce
v tomto roce – festival s názvem Na konci léta“. Ke konci roku, kdy jsme měli naplánovanou
velkou vánoční výstavu v Trianě, byl zákaz takové akce pořádat. Abychom naše stálé
zákazníky a přátele neochudili o vánoční dárky z rukou našich klientů, výrobky jsme vystavili
za okna Pohodičky . Prosinec a vlastně celý rok 2020 jsme
ukončili vánoční besídkou bez rodičů, sponzorů a dalších
kamarádů. Stromeček, cukroví, dárky a společný oběd.
Zpívat se také nesmělo, aby se nešířil virus.
Ke konci roku 2020 docházelo do sociálně
terapeutických dílen 13 klientů, V průběhu roku jsme
ukončili jednu smlouvu. Od března jsme začali dovážet
obědy z osecké vývařovny. Došlo ke snížení počtu
sběrných kontejnerů na použitý textil. Zůstal nám u
Pohodičky pouze jeden.
Spolupracujeme se Speciální školou v Rokycanech,
Sociálně terapeutickými dílnami Exodus
a Sociálně
terapeutickými dílnami Motýl z Plzně. Vzájemně se klienti
navštěvují, zaměstnanci se vyměňují na stážích a
potkáváme se na stejných prodejních akcích např.
v mirošovské Harmonii na vánočních, velikonočních trzích a na Dni otevřených dveří. Velice
dobrá spolupráce je i s rokycanskou policií, Českým svazem ochránců přírody, rokycanskými
hasiči, státním archive, rokycanskou knihovnou.
Nabízíme naši službu prostřednictvím letáčků, článků do novin, spoluprací se Speciální
školou v Rokycanech, sociálním odborem městského úřadu, o dění v Pohodičce se můžete
také dočíst v měsíčníku „Rány z děla“, který dostávají klienti domů, ale je také pro veřejnost
volně dostupný v rokycanské knihovně. Do podvědomí se dostáváme i jako organizace, která
poskytuje své prostory jiným organizacím. Schází se u nás AA - klub anonymních alkoholiků
a Klub Korálky, rodiče s postiženými dětmi a jejich přátelé. V roce 2020 bylo jejich schůzek
poskrovnu, docházeli v lednu a únoru a potom chvilku v září.
Zařízení Pohodička se stalo místem, odkud si lidé odnášejí potravinovou pomoc. Jedná se
o trvanlivé potraviny a drogerii. Lidem v těžké životní situaci, často v hmotné nouzi, klientům
charity, Člověka v tísni, sociálního odboru MÚ Rokycany, Diakonie Plzeň – Západ, pomohlo
v roce 2020 téměř 20 tun potravin.
Děkujeme všem klientům a jejich rodinám za podporu i důvěru a těšíme se na lepší časy

Stacionář Pohodička
Stacionář Pohodička je denní zařízení, které mohou využívat osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením starší 15 let. Horní věková hranice je 64 let. Zařízení je v provozu
každý pracovní den od 8 – 16 hodin. V jeden okamžik zde může pobývat maximálně šest
klientů.
Posláním Stacionáře Pohodička je pomoc klientům, i s vysokým stupněm postižení. Naší
snahou je, aby handicapovaní mohli žít, co možná nejpodobněji, jako jejich vrstevníci, a aby
byli s naší podporou, co nejvíce soběstační. Cílem je minimalizovat sociální vyloučení
způsobené nepříznivým zdravotním stavem např. udržet si kontakt s vrstevníky i přes
neschopnost zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu a zachovat stávající schopnosti
a dovednosti, samostatnost a soběstačnost.
Naši zaměstnanci pomohou při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pokud klient
sám nezvládne /převlékání, obouvání, přesun na vozík či lůžko, příprava a podávání jídla/,
pomohou s osobní hygienou, poskytnou stravu /svačina, oběd, svačina – podle klienta/,
připravují výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti pro klienty /hry, čtení,
malování, opakování školních znalostí, tvoření, besedy, pomoc s úklidem a chodem zařízení,
práce na zahrádce apod./. Klientům zprostředkujeme další kontakty mimo stacionář
/vycházky, výlety, vícedenní pobyty, besedy ve stacionáři, návštěvy kina, muzea, cukrárny
apod./. Zároveň udržujeme přátelské vztahy se Speciální školou v Rokycanech, se Sociálně
terapeutickými dílnami Motýl v Plzni a Sociálně terapeutickou dílnou Exodus také v Plzni.
Pomáháme s obstaráváním osobních záležitostí.
Celý rok 2020 byl ovlivněný pandemií a tak ani
my ve stacionáři jsme nebyli výjimkou. V lednu ještě
vše
probíhalo
podle
Bydliště
Počet připraveného plánu. Proběhla
Dobřív
1
Tříkrálová sbírka, na níž se
Kařez
1
velkou měrou podílejí právě
Komárov
1
klienti z Pohodičky, ze
stacionáře i z terapeutických
Litohlavy
1
dílen. Celkový výtěžek sbírky
Mirošov
1
činil 320 373,- Kč. 65%
Radnice
2
výtěžku sbírky přechází na
Rokycany
5
rokycanskou
charitu
a
Strašice
1
pomohl sociálním službám
Těškov
1
Azylový dům a Domov pro
Zbiroh
1
seniory sv. Pavla. Mohli jsme
Celkem
15
ještě do městské knihovny a také k nám zavítal spirituál pan Ladislav
Lego. V závěru měsíce klienti zhlédli výstavu krásných ledových soch v pivovarských
sklepích v Plzni s názvem „Cesta kolem světa“. V únoru jsme vyjeli s klienty do Prahy na
výstavu COSMOS DISCOVERY. O týden později se konal maškarní bál. Začátek března
byl ještě radostný, ale v půlce března jsme museli zařízení kvůli epidemii uzavřít. Byla
vyhlášena hygienická opatření – roušky, dezinfekce, rozestupy… Později klienti zůstali už
doma a docházely jen asistentky. V Pohodičce se veškerá aktivita napnula na šití roušek. I ve

stacionáři zasedly asistentky k šicím strojům. Některé se v nouzi naučily šít. V dubnu se
situace opakovala. Zavřeno. Šijeme
roušky pro veřejnost. Byly zrušeny
veškeré veřejné akce, trhy, schůzky
sdružení,
která
k nám
docházela
odpoledne AA, Klub Korálky. Výdej
trvanlivých potravin ze skladu Pohodičky
v rámci pomoci osobám v nouzi byl také
pozastaven. I firma Dimatex, která od nás
odebírá použitý textil, nezajížděla.
V červenci se opravil zadní vchod do
Pohodičky. Mráz a voda zde vytvořily
nepříjemné praskliny, hlavně pro
vozíčkáře. Oslovená firma pana Rázka
nám vyhověla a za chodu zařízení vstup
do budovy opravila. Navštívili jsme
výstavu „Můj kamarád Méďa“ v rokycanském muzeu. Počasí nám dopřálo navštívit i
koupaliště. Návrat po prázdninách jsme společně oslavili v cukrárně v Jeřabinové ulici, v září
jsme opékali buřtíky na farní zahradě. Podzimní akcí, na které jsme mohli ukázat výrobky
klientů, byl festival „Na konci léta“ v Plzni. To byla naše na dlouhou dobu poslední veřejná
akce. Pak následovaly už jen vycházky do přírody v malých skupinkách.
Rok 2020 byl jiný. Stacionář musel omezit své aktivity na minimum. Kontakt se
společenským prostředím, který máme zajišťovat, byl téměř vynulován. Zařízení bylo po
několik měsíců uzavřeno pro veřejnost. Ve stacionáři bylo po dobu nepřítomnosti klientů
zajištěno hlídání školních dětí pro zaměstnance charity. I díky tomu, mohly ženy v osobní
asistenci pomáhat v této těžké době lidem
v domácnostech.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří setrvali
a vytrvali v Pohodičce, i v těch měsících, kdy
bylo všechno jinak, kdy by byli možná raději
jen doma se svými blízkými. Děkuji za
pomoc, díky které jiné maminky mohly
chodit do práce. Jsem ráda, že jsme tu spolu
vydržely, že jsme se doplňovaly a vzájemně
podporovaly.
Děkuji i všem klientům a jejich rodičům,
kteří nám dali důvěru a nepřestali docházet.
Ví, že jsme tu pro ně.

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu
Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podníkání
Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Název a právní forma účetní jednotky:

Oblastní charita Rokycany
Sídlo účetní jednotky:

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Náměstí Josefa Urbana 52
Rokycany
337 01

IČ
48380199

Číslo
řádku

AKTIVA
A.
I.

Předmět činnosti účetní jednotky:
sociální činnosti
Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období
6 516
6 489

Dlouhodobý majetek celkem

1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

11 527

11 990
0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

-5 011

-5 501

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

0

0

Krátkodobý majetek celkem

40

1 433

2 087

I.

Zásoby celkem

41

0

0

II.

Pohledávky celkem

51

570

441

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

71

808

1 572

IV.

Jiná aktiva celkem

79

55

74

82

7 949

8 576

B.

AKTIVA CELKEM

Číslo
řádku

PASIVA

Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
účetního období
dni účetního období

Vlastní zdroje celkem

1

6 614

6 699

I.

Jmění celkem

2

6 652

6 718

II.

Výsledek hospodaření celkem

6

-38

-19

Cizí zdroje celkem

10

1 335

1 877

I.

Rezervy celkem

11

0

0

II.

Dlouhodobé závazky celkem

13

100

0

III.

Krátkodobé závazky celkem

21

1 235

1 877

IV.

Jiná pasiva celkem

45

0

0

48

7 949

8 576

A.

B.

PASIVA CELKEM

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Ing. Alena Drlíková

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu
Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podníkání
Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
Název a právní forma účetní jednotky:
Oblastní charita Rokycany
Sídlo účetní jednotky:
Náměstí Josefa Urbana 52
Rokycany
337 01
Předmět činnosti účetní jednotky:
sociální činnosti

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ
48380199

Skutečnost k rozvahovému dni
Číslo
řádku

Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

Náklady

1

x

x

x

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

4506

0

4506

II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

0

0

0

III.

Osobní náklady

13

12240

0

12240

IV.

Daně a poplatky

19

19

0

19

V.

Ostatní náklady

21

66

0

66

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
29

490

0

490

VII.

Poskytnuté příspěvky

35

1

0

1

VIII.

Daň z příjmů

37

0

0

0

Náklady celkem

39

17322

0

17322

Výnosy

40

x

x

x

I.

Provozní dotace

41

11477

0

11477

II.

Přijaté příspěvky

43

542

0

542

III.

Tržby za vlastní výkony a zboží

47

4663

0

4663

IV.

Ostatní výnosy

48

611

0

611

V.

Tržby z prodeje majetku

55

10

0

10

61

17303

0

17303

A.

B.

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-19

0

-19

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-19

0

-19

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Ing. Alena Drlíková

Přehled dotací a darů přijatých Oblastní charitou Rokycany za rok 2020

Seznam dotací z ministerstev, ÚP, krajů, měst a obcí
Popis dotace

Přijato od

Částka

Provozní dotace (MPSV)

Plzeňský kraj

8 412 618,00

Provozní dotace - Covid - mimořádné

MPSV

1 486 361,00

Účelová finanční dotace

Plzeňský kraj

905 779,00

Provozní dotace

Město Rokycany - Městský úřad

450 000,00

Dotace na investice PLK

Plzeňský kraj

370 140,00

Dotace na mzdy

Úřad práce Rokycany

160 657,00

Provozní dotace - potravinová pomoc

Diecézní charita Plzeň - FEAD

Příspěvek na provoz sociálních služeb

Obec Dobřív

53 311,00
8 000,00

Celkem

11 846 866,00

Seznam přijatých finančních darů
Popis daru

Přijato od

Částka

Tříkrálová sbírka (z toho 33 tis.k rozpuštění v příštích letech)*
Diecézní charita Plzeň

208 243,00

Finanční dar na investice

Biskupství Plzeňské (DPCHP)

86 719,00

Finanční dar na desinfekce a hygienické potřeby Covid

Nadace ČEZ dary

50 000,00

Finanční dar na provoz

Ing. Krondl Martin

2 000,00

Finanční dar na provoz

Sloup Petr

2 000,00

Finanční dar na provoz

Obec Sirá

2 000,00

Celkem finanční dary

350 962,00

Seznam přijatých věcných darů
Popis daru

Přijato od

Dar v hodnotě

potraviny pro sociální výpomoc

Potravinová banka Plzeň, z.s.

246 495,00

kyslíkový koncentrátor

Charita Česká republika

27 951,00

ložní prádlo

JERRY FABRICS s.r.o.

18 159,00

ložní prádlo

JERRY FABRICS s.r.o.

8 389,00

mikrovlnná trouba, dětská židlička, konferenční stůl

Mgr. Jana Kovářová

5 000,00

respirátory

Ministerstvo vnitra

3 600,00

dezinfekce

DF Partner s.r.o.

1 196,00

Celkem věcné dary

310 790,00

* částečně či zcela použito na provoz v příštích letech

Všem přispěvatelům velice děkujeme.

Oblastní charita Rokycany

Zpráva o realizaci projektu DekaCert
za období: 1.1.- 31. 6. 2020
Nositel projektu:
Partneři projektu:

Diecézní katolická charita Hradec Králové
ACH Olomouc, DCH České Budějovice, DCH ostravsko-opavská, DCH Plzeň

Realizované aktivity:
1. byla zpracována a 30. 1. 2020 odeslána průběžná zpráva o realizaci projektu a finanční zpráva
za druhé pololetí 2019 Nadaci Renovabis
2. byl zpracován plán práce lektorů – kdo ve kterém zařízení a ve kterém období bude působit
3. 12 vyškolených lektorů zahájilo spolupráci s řediteli 29 farních a oblastních charit ve všech pěti
diecézích, které se do projektu zapojily, projednali s nimi podmínky práce s týmy, ve vzájemné
spolupráci byly sestaveny koncepty pro jednotlivé týmy, byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými
F/OCH
4. pokračoval výzkum pod vedením ThLic. Jakuba Doležela, Th.D. z Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého Olomouc
5. z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR kvůli COVID-19 byly pozastaveny veškeré aktivity
projektu a dne 30. 3. 2020 byla odeslána žádost na nadaci Renovabis o prodloužení trvání
projektu, potvrzeno mailem, že žádosti bude vyhověno
6. projekt byl prezentován v médiích a na sociálních sítích, byla vydána tisková zpráva, informace
o projektu jsou na webu i ve výroční zprávě realizátora
7. byl sestaven předběžný harmonogram práce lektorů pro druhé pololetí 2020, v červnu lektoři již
zahájili svoji činnost v charitních zařízeních
8. pracuje se na rozšířeném vydání publikace Dekacert
9. proběhlo jednání s vedením Slovenské katolické charity o možnostech realizace obdobného
projektu na Slovensku pod vedením prof. Elisabeth Jünemann

Na rok 2020 máme k dispozici zatím 426 745,- od Nadace Renovabis, je podána žádost o další platbu pro
letošní rok, počítáme dále se 150 000,- od DCHHK a všech partnerů projektu a platby z jednotlivých
F/OCH, ve kterých bude probíhat implementace. Předpokládáme v letošním roce náklady cca milion
korun.
Ve druhém pololetí 2020
1. budou probíhat setkání v charitních zařízeních
2. 25. 11. 2020 se uskuteční konference v Olomouci pod záštitou p. biskupa Graubnera – výměna
zkušeností z implementace programu Dekacert
3. bude zpracována a odeslaná zpráva Nadaci Renovabis za první pololetí 2020
4. projekt bude prezentován v médiích a na sítích realizátorem i partnery projektu
5. bude probíhat výzkum

Zprávu zpracovala Anna Maclová

Přehled výše přepočtených úvazků a přehled výsledků hospodaření za jednotlivá střediska
za Oblastní charitu Rokycany za rok 2020

Přehled výše přepočtených úvazků OCHR

celkem

vedoucí
provozu

vedoucí
oraganizace

ostatní
vedoucí

soc.
pracovníci

prac. v
soc.
službách

Krizové zařízení pro ženy

3,80

0,20

0,05

0,00

0,10

3,44

0,00

0,01

0,00

Byt sv. Lukáše - noclehárna pro muže

1,71

0,05

0,05

0,00

0,10

1,50

0,00

0,01

0,00

Osobní asistence

7,52

0,30

0,05

0,00

0,10

7,06

0,00

0,01

0,00

Domov pro seniory sv. Pavla

7,42

0,45

0,05

0,00

0,10

6,04

0,20

0,58

0,00

Sociálně terapeutické dílny Pohodička

4,14

0,25

0,20

0,00

0,25

3,21

0,00

0,02

0,21

Denní stacionář Pohodička

3,43

0,25

0,10

0,00

0,35

2,71

0,00

0,02

0,00

28,02

1,50

0,50

0,00

1,00

23,96

0,20

0,65

0,21

Služba - středisko

Celkem vč. DPČ a DPP (průměrný přepočtený
evidenční stav)
nepřímá práce
přímá práce
* uklízečky, údržbáři, pomocný obslužný personál apod.

**zaměstnaní klienti Sociálně terapeutické dílny Pohodička - pomocní dělníci

Přehled výsledků hospodaření za jednotlivá střediska

Ztráta/zisk

Částka v Kč

středisko č.1 – Krizové zařízení pro ženy

ztráta

206,18

středisko č.2 – Noclehárna pro muže

ztráta

2 032,29

středisko č .3 -Osobní asistence

ztráta

162,46

středisko č. 4 – Domov pro seniory

ztráta

2 975,53

středisko č. 5 – Sociálně terapeutické dílny

ztráta

7 975,99

středisko č. 7 – Stacionář

ztráta

6 140,95

Středisko

Středisko č. 8 – Potravinová pomoc, postní almužna

0,00

středisko č. 9 – Potravinová banka

0,00

Celkový výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření z předcházejícího období je převeden do vlastního jmění.

ztráta

19 493,40

ostatní
pomocní
zdrav.sestry pracovníci pracovníci
*
**

