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SLOVO NA ÚVOD

Mgr. Jana Fajstavrová
ředitelka Farní charity Holešovice

Vážení klienti, spolupracovníci, partneři a přátelé charity,

dovolte mi, abych Vám předložila, tak jako každý rok, zprávu o činnosti a výsledcích
naší organizace. Ačkoliv poskytování kvalitní péče je v oblasti sociálních služeb
každým rokem obtížnější a náročnější, s hrdostí, ale potřebnou dávkou pokory si
Vám dovoluji sdělit, že i v roce 2017 se kolektivu FCh Holešovice podařilo zachovat
vysokou úroveň poskytovaných služeb, na kterou jsou naši klienti zvyklí.
Svůj nezastupitelný podíl na tom má řada fungujících podporovatelů a partnerů,
kterým bych tímto ráda poděkovala. Bez Vás by naše práce byla výrazně
znesnadněna. Můj dík patří všem, kdo libovolným způsobem participoval na chodu
naší organizace a přispěl nejen finančně, ale i osobně k tomu, že můžeme pomáhat
všem, kdo naší pomoc potřebují. Věřím, že se nám podaří i v letech nadcházejících
plnit to, k čemu jsme se zavázali v našem poslání.
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O FARNÍ CHARITĚ
Farní charita Holešovice je nestátní zdravotnické zařízení věnující se své činnosti již
od roku 1993. Je řazena do rámce celorepublikové sítě farních, oblastních a
diecézních charit jako organizace s vlastní právní subjektivitou. Ve své činnosti se
soustřeďuje na poskytování terénních domácích zdravotních, pečovatelských a
odlehčovacích služeb.

Cíl
Hlavním cílem je komplexní domácí péče pro seniory a osoby se zdravotním, tělesným
či kombinovaným postižením, která jim pomůže se zajištěním základních životních
potřeb, zdravotní péči a odlehčovací službu v takové míře, aby klienti byli schopni si co
nejdéle udržet fyzickou soběstačnost.
Alternativa domácí péče nabízí pomoc lidem, kteří se o sebe z různých důvodů nedokáží
postarat sami nebo rodina potřebuje s péčí pomoci a to vše v jejich domácím prostředí.
Naše klienty povzbuzujeme v jejich obtížích, snažíme se udržovat jejich vztahy s
okolním světem, podporovat mnohdy nelehkou péči jejich rodin o ně. Pomáháme
našim klientům v aktivním vztahu k životu.
Komplexní domácí péče v sobě zahrnuje

Cílová skupina

ošetřovatelskou službu
pečovatelskou službu
odlehčovací službu

Hlavní cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním, tělesným či kombinovaným
postižením.

Působení
Farní charita Holešovice působí hlavně na Praze 6 a 7, avšak nadále svou činnost
významně rozšiřuje i do jiných částí Prahy.
Naše organizace usiluje hlavně o spokojenost klientů, snaží se zpříjemnit jim jejich
podzim života, podporovat je v jejich aktivitách, aby i nadále měli pocit sounáležitosti
k okolí a cítili, že se s nimi i nadále počítá. Naším důležitým úkolem je postupně měnit
smýšlení společnosti o stáří jako o problematice, která se nás netýká, protože všichni
jednou budeme staří a je možné, že jednou i my budeme potřebovat pomoc.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Cílem terénní pečovatelské služby je pomoc osobám s různým stupněm snížené
soběstačnosti a bezmocnosti, které v důsledku svého zdravotního stavu, postižení či
stáří si samy nemohou zabezpečit plnohodnotný život, ale chtějí setrvat ve svém
domácím prostředí. Jedná se o službu hrazenou klientem (zák. č. 108/2006 Sb., zákon
o sociálních službách).
Pečovatelská služba je poskytována Po – Ne
(služba není poskytována ve státní svátky).
Našim klientům nabízíme:
•
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při
podávání jídla, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc
při přesunu na lůžko)
•
pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
•
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo
donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
•
pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc
při zajištění velkého úklidu, donáška vody, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup,
praní a žehlení)
•
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých
do škol, k lékaři, na orgány veřejné moci)
Pečovatelská služba je financována hlavně prostředky získanými z grantů, dotací,
sponzorských darů a plateb klientů.
V roce 2017 pracovalo pro pečovatelskou službu 13 pracovníků v sociálních službách
a 1 sociální pracovník.
Počet klientů:
Počet návštěv:

75
7696
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OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Světovým trendem v poskytování zdravotní péče je zkrátit hospitalizaci na nezbytně
nutnou dobu a usilovat o co nejrychlejší návrat nemocného do domácího prostředí, kde
jej přebírá do péče terénní ošetřovatelská služba. Většina nemocných je mnohem
šťastnějších, jsou-li ošetřováni v domácím prostředí.
Snažíme se o to, abychom našim klientům navrátili zdraví nebo zmírnili jejich obtíže.
Snažíme se respektovat potřeby klienta a zachovat k němu úctu i v mezních situacích.
Ošetřovatelskou službu poskytují diplomované a registrované sestry s požadovanou
odbornou praxí. Tuto službu předepisuje praktický lékař. Ošetřovatelská služba je
hrazena zdravotními pojišťovnami.
Ošetřovatelská služba je poskytována Po – Ne.
Ošetřovatelskou službou se rozumí:
• podávání léčiv (aplikace injekcí, infuzní terapie, příprava a dohled
nad užíváním léků)
• kontrola zdravotního stavu
• měření fyziologických funkcí (krevního tlaku, pulzu, tělesné teploty)
• odběry biologického materiálu
• převazy různých defektů, hojení ran
• cévkování
• péče o stomie
• pomoc s osobní hygienickou péčí
• psychická podpora
• ošetřovatelská rehabilitace (nácvik chůze, vertikalizace,
procvičování sebeobsluhy)
.
V roce 2017 pracovalo pro ošetřovatelskou službu 12 zdravotních sester
Počet ošetřených pacientů:
Počet návštěv u pacientů:

180
9240
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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Terénní odlehčovací služba je určena seniorům a osobám se zdravotním a tělesným
postižením, o které je pečováno v domácím prostředí. Cílem odlehčovací služby je
umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Jedná se o službu hrazenou klientem
(zák. č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách).
Odlehčovací služba je poskytována v Po – Pá
(služba není poskytována ve státní svátky).
Našim klientům nabízíme:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při
podávání jídla, pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při
přesunu na lůžko)
• pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při
základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, pomoc
při přípravě jídla)
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení
dospělých do škol, k lékaři, na orgány veřejné moci)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik a upevňování
motorických dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)
Odlehčovací služba je financována hlavně prostředky získanými z grantů, dotací,
sponzorských darů a plateb klientů.
V roce 2017 pracovalo pro odlehčovací službu 4 pracovníků v sociálních službách a 1
sociální pracovník.
Počet klientů:
Počet návštěv:

8
2891
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PROJEKTY V ROCE 2017
❖ Kniha „Z charitní kuchyně- jak jsem se nakonec nezbláznila“ - Jedná se
o sbírku starých rodinných receptů našich klientů a humorných příběhů našich
zaměstnankyň. Část výnosu z prodeje knihy je věnována na financování obědů
našich klientů.
❖ Ovoce a zelenina pro seniory – Nadační fond „Osvojme si stáří“ každý
měsíc dopřává našim klientům větší množství vitamínů a to ve formě ovoce a
zeleniny.
❖ Nadační fond "Osvojme si stáří", který vznikl ve spolupráci Daramis s.r.o.,
Farní charita Holešovice a MČ Praha 7. Misí nadačního fondu je přispět k
zabezpečení zdravého, šťastného a aktivního života seniorů v Praze 7.
I v roce 2017 jsme díky NF mohli poskytnout sociální služby lidem, kteří je
potřebují, ale jejich finanční situace jim to bohužel neumožňuje.
Velmi bychom chtěli poděkovat společnosti Daramis, která je hlavním
přispěvatelem do nadačního fondu.
❖ Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám „FEAD“ - I v
tomto roce jsme díky projektu FEAD mohli pomoci spoustě potřebným lidem.
Součástí projektu jsme již od roku 2016.
Projekt potravinové a materiální pomoci cílí na spoluobčany, kteří se ocitli v nouzi
(rodiny s dětmi, lidé bez domova). Prostřednictvím Charity ČR a dalších
neziskových organizací je těmto lidem rozdáváno jídlo a další základní potřeby.
❖ Dárek pro každého - ve spolupráci s městskou částí Praha 7 (s OSPOD) jsme
pořádali již 4. ročník úspěšného projektu "Dárek pro každého". Společně s
dárci jsme udělali radost dětem ze sociálně slabých rodin, aby i ony našly pod
stromečkem dárky. Dárečky jsme rozdali i našim klientům.
❖ Tříkrálová sbírka 2017 - Farní charita Holešovice se jako každý jiný rok
účastnila Tříkrálové sbírky pořádanou Charitou ČR.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se zodpovědně a nadšeně starají o naše klienty.
Děkuji za spolupráci:
• DARAMIS s.r.o.
• Nadační fond „Osvojme si stáří“
• všem orgánům státní správy, díky nimž jsme měli finanční prostředky na provoz
organizace a to zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát Hl.M.
Prahy, Městská část Praha 7
Děkuji i všem ostatním, se kterými jsme v uplynulém roce spolupracovali. Zvláště
děkuji pracovníkům MČ Praha 7, Magistrátu Hl.m.Prahy, se kterými jsem měla tu čest
jednat a kteří nám naši práci velmi usnadňují.

Mgr. Jana Fajstavrová
ředitelka FCH Holešovice
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Přehled o peněžních příjmech a
výdajích v roce 2017
Příjmy
Výnosy celkem
provozní dotace
sbírky a dary
výnosy z vlastní činnosti
ostatní výnosy

v tis. Kč

Výdaje

10.519
6.194

Náklady celkem
materiál a energie

v tis. Kč
10.853
349

357

služby vč. oprav

951

3.963

mzdové náklady

6.556

zákonné pojištění

2.146

5

sociální náklady

158

odpisy majetku

103

ostatní náklady vč. daně z příjmu

320

