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SLUŽBY A ČINNOST

DCHP zastřešila v  roce 2015 provoz 53 registrovaných 
služeb, 17 neregistrovaných služeb, 2 humanitární projek-
ty a 8 charitních šatníků. Na těchto projektech se podílelo 
celkem 453 zaměstnanců ve všech charitách a  308 dob-
rovolníků, v době Tříkrálové sbírky cca. 3 600 dobrovolníků.
Podstatou charitní práce obecně je ochota věnovat lidem, 
kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, zna-
lostí a dovedností. Působení dobrovolníků, kteří jsou zapo-
jeni prakticky do všech charitních společenství a provozů 
DCHP, je nezbytnou součástí charitní služby. Za to patří 
všem velký obdiv a dík.

DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY

Kontaktní místa pro lidi hledající pomoc, základní poraden-
ství, provozování šatníků, sběr a odesílání šatstva do huma-
nitárních skladů, návštěvní služba a drobná pečovatelská 
služba u nemocných, postižených a osamělých, občanská 
výpomoc, gratulace a drobné dárky jubilantům, organizová-
ní klubů pro seniory, sbírkové akce, organizování Tříkrálové 
sbírky, pořádání přednášek, kulturních a společenských akcí, 
benefiční akce, asistence u zdravotně postižených, zajištění 
pohřbu osamělým a pomoc s vyklízením bytů, spolupráce 
s partnerskými organizacemi v ČR a v cizině, poskytování 
jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze, dopi-
sování si s vězni atd.

Pomoc lidem v tísni, ohrožení a nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství 
nebo státní a politickou příslušnost. Poskytování charitativních, sociálních a zdravotních 
služeb a humanitární pomoci.

Poslání
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Drazí přátelé služby Charity, všichni, kdož budete číst naši VZ jako malé zrcadlo naši společné služby!
Na podzim to bude 1. 11. 2016 již krásných 23 let, co byla Charita v naši tehdy nové diecézi založena. Kolik to bylo potu, radosti a nasazení poctivé práce mnoha za-
městnanců, dobrovolníků, dárců, pomoci samosprávných celků, pracovníků ministerstev, tolika dobrých lidí uvnitř církve i mimo ni, mnoha kněží a lidí nemocných, kteří se 
za dílo modlí a obětují svoje bolesti. Vše vnímám v podobě mnoha konkrétních jmen a já jsem mohl být díky Bohu všemu hodně blízko. Proto vím, že je potřebné nejen se 
ohlížet zpět, ale je to především vděčnost, jako tzv. vitamín V, který je zdrojem pro povzbuzení a tvrzení týmu. Moc vám všem ze srdce děkuji za tato léta společné práce. 
Je nás docela hodně kolem 700 lidí ve službě a kolem 1000 dobrovolníků ve farních charitách a jinak podporujících charitu a moc důležitou Tříkrálovou sbírku. I ta nám 
dělá velkou radost, jako příležitost vzájemné pomoci člověka člověku, jako možné naslouchání potřebám ve společnosti a konkrétní odpovědi Charity jako organizace, 
která je vždy ochotna pomoci v řešení těžké situace člověka. Přátelství roste v rámci charit v Německu zejména naši partnerské Charitě v Řezně, ale též v Pasově, Plavně, 
Centrále Charity Mnichov, Charitě v Rakousku, Linzi a Sant Pölten a dalšími, které jsou ochotné budovat mosty přátelské pomoci a pochopení.
Chci poděkovat za 23 let služby našeho otce biskupa Františka a máme radost, že se otec biskup stal od 1. 5. 2016 prezidentem DCH Plzeň, duchovním koordináto-
rem duchovní podpory našich zaměstnanců, dobrovolníků, rovněž koordinátorem duchovní pomoci pro ty, kdož o podporu požádají a jsou v našich službách. V této 
chvíli bych jménem našeho týmu poděkoval i dosavadnímu prezidentu DCH Plzeň Mons. Vladimíru Bornovi za mnoho let podpory a starostlivosti, rady a naslouchání. 

Děkuji všem kněžím naši diecéze za naslouchání a účinné nesení společné služby Charity a zejména otci Martinovi Sedloňovi OMI, za vedení duchovních rekolekcí a duchovních shromáždění, 
jáhnovi a viceprezidentovi Ladislavu Legovi za veškerou službu lásky. Prosím o to, aby vše co je obsahem naši výroční zprávy potěšilo i spolupracující zástupce města a obcí a krajů. Budeme 
vděční za vaše poznatky, komunikaci, přátelství a rady.

Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň

[SLOVO BISKUPA]

[SLOVO ŘEDITELE DCHP]

Charita je vedle církevního školství a církevního umění jakousi výkladní skříní církve pro veřejnost. Naplňuje se v ní povinnost církve ke službě sociálně a zdravotně po-
třebným lidem. Církev k tomuto účelu provozuje odborná zařízení a tato zařízení jsou sdružena a vedena v rámci charity na různých úrovních, od farní až po diecézní.
Kromě odborně vedených institucí s placenými zaměstnanci sdružuje Diecézní charita i práce a služby dobrovolníků. Ideálně by se měly aktivity obou potkávat 
a doplňovat.
Velkým problémem vždy bývá financování všech potřebných zařízení a jejich činností. Vedení charity se často setkává s námitkou, že by se na něm měla značnou 
měrou podílet církev, konkrétně plzeňská diecéze, protože v restituci dostala a dostává majetky a finance. Námitka je pravdivá, bohužel poněkud předčasná, 
protože restituovaných majetků v rámci diecéze není tolik, aby dokázaly být potřebným finančním zdrojem, a finanční náhrady je potřeba nejdříve investovat, aby 
se z nich dostatečný finanční zdroj stal. Jak pro provoz diecéze samotné, tak i pro její podíl na financování charity, škol i na opravy církevních památek. Takový 
finanční zdroj musí v nejbližších patnácti letech, kdy definitivně skončí financování provozu církve ze strany státu, dosáhnout v rámci plzeňské diecéze výnosu 
řádově přes sto milionů korun ročně. Což je značná částka, na jejíž získání je třeba investovat naprostou většinu obdržených finančních náhrad a nelze je už 
teď rozdat, byť k nepochybně dobrým účelům v charitě, školství či v opravách církevních památek. Přesto se diecéze snaží pomáhat a fakticky pomáhá už teď, 
spíše však v rámci investic (školství, opravy kostelů a také charitních zařízení), zatímco na provozu se podílí jen částečně financováním pastoračních pracovníků, 

duchovně působících v sociálních a zdravotnických zařízeních charitních i jiných. Za loňský rok byl jejich objem platů v rámci plzeňského biskupství víc jak 1,8 milionu Kč. Ve srovnání s finančními 
objemy diecézní charity je to zatím malá částka. Je omezená především malým počtem těchto pracovníků. Pokud se jich podaří získat víc a jejich velice potřebná služba se tak rozšíří ve prospěch 
všech potřebných, bude i tento finanční objem větší.
Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem zaměstnancům Diecézní charity Plzeň za jejich obětavou službu, která je motivována především jejich láskou ke všem svěřeným klientům. A právě 
touto láskou se všechna charitní zařízení zřetelně vyznačují.

+ František Radkovský, apoštolský administrátor plzeňské diecéze
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Zaměstnanci (Z), dobrovolníci (D)

14 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH 
Bor, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, 
OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH 
Plzeň, FCH Plzeň-západ, OCH Rokycany, FCH Stráž 
u Tachova, FCH Stříbro, FCH Sokolov.

FCH Aš, Klicperova 4, 352 01
Ředitel Ing. Aleš Klůc, tel. 354 528 808, 773 697 010, 

ales.kluc@as.charita.cz, www.farcaritas.cz, Domov pro 
matky s dětmi v tísni, charitní šatník, 0 D, 4 Z.

OCH Bor u Tachova, 5. května 31, 348 02
Ředitelka Marie Macošková, tel. 731 433 005, 

marie.macoskova@dchp.charita.cz , kulturní akce, huma-
nitární pomoc, dítě v adopci na dálku, 5 D.

FCH Cheb, Kostelní nám. 15, 350 02
Ředitelka Ing. Eva Kolafová, tel. 354 422 458, 

731 619 729, charita@farnostcheb.cz,  
charita.farnostcheb.cz, Dobrovolnické centrum, Kontaktní 
místo Charity, dluhové poradenství, svépomocná skupina 
pro rodiče dětí s postižením, návštěvní služba, spolupráce 
s Hospicem Sv. Jiří o.p.s., 48 D.

FCH Chodov, Staroměstská 38, 357 35,
Ředitel Ing. Jiří Lodr, místní koordinátor Jiří Lášek, tel. 

731 619 721, lasek.jiri@seznam.cz, šatník, senioři, huma-
nitární sbírky a pomoc. 4 D.

FCH Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17
Ředitel Ing. Aleš Klůc, tel. 353 434 211, fax 353 434 213, 

731 433 033, ales.kluc@kv.charita.cz, farni@kv.charita.cz, 
www.charitakv.cz, Týdenní stacionář – certifikované 
pracoviště pro osoby s Alzheimerovou nemocí, Poradna 
s kontaktním místem České alzheimerovské společnosti, 
Denní stacionář pro mentálně postižené, Sociálně terape-
utické dílny, Domov pro matky s dětmi v tísni, Dům na půl 
cesty, 1 D, 31 Z.

OCH Klatovy, Měchurova 317, 339 01, kontaktní adresa:
Klatovy, Václavská 12
Ředitelka Bc. Marie Malkusová, tel. 376 340 112, 

731 433 080, marie.malkusova@klatovy.charita.cz,  
www.charitakt.cz, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy, 
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Klatovy, Do-
mov pokojného stáří Naší Paní Klatovy, Pečovatelská služ-
ba Plánicko, Švihovsko, Chudenicko, Měčínsko, Janovicko 
a Klatovy, Sociální poradna, Osobní asistence těžce tělesně 
postižených, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – 
klub Chapadlo a Budík, charitní šatník, 16 D, 60 Z.

FCH Kraslice, kap. Jaroše 321/2, 358 01
Ředitel Mgr. Pavel Janouškovec, tel. 377 440 862, 

reditelstvi@mchp.charita.cz, rekreační centrum Stříbrná, 
www.mchp.cz/fara-stribrna/, humanitární sbírky, šatník, 
v adopci na dálku 5 dětí, drobná pečovatelská pomoc, 
kulturní a společenské akce, 5 D.

MCH Plzeň, Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň
Ředitel Mgr. Pavel Janouškovec, tel. 377 440 862, 

377 455 043 (osobní odd. + mzdová účetní), 377 455 109 
(ekonomka), e-mail: reditelstvi@mchp.charita.cz (ředitel-
ství), vedeni@mchp.charita.cz (vedoucí středisek),  
www.mchp.cz, Charitní ošetřovatelská služba (Plzeň, 
Stříbro, Bor u Tachova, Tachov), Charitní pečovatelská 
služba (Plzeň, Dýšina, Třemošná), Domov sv. Aloise – 
domov se zvláštním režimem (Plzeň), Domov sv. Františka: 
azylový dům, nízkoprahové denní centrum, noclehárny 
a terénní program (Plzeň); Osobní asistence Plzeň, Domov 
sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice), 
Tísňová péče (Plzeň), Domov pro seniory sv. Jiří (Plzeň), 
Domov sv. Zity – chráněné bydlení (Plzeň), poradna 
Čs. alzheimerovské společnosti, práce s dobrovolníky, kul-
turní a společenské akce, sociální pomoc lidem ve výkonu 
trestu, 150 Z, 90 D.

FCH Plzeň-západ, Francouzská tř. 40a, 326 00 Plzeň
Ředitel Mgr. Pavel Janouškovec, tel. 377 440 862, 

reditelstvi@mchp.charita.cz, Krizové a sociální centrum 
Vochov, tel. 377 488 993

OCH Ostrov, Lidická 1036, PS 89, 363 01 Ostrov
Ředitel Mgr. Tomáš Fexa, tel. 353 821 821, 777 767 050, 

tomas.fexa@ostrov.charita.cz, info@ostrov.charita.cz,  
caritas-ostrov@seznam.cz, www.ostrov.charita.cz, Domov 
pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně, Domov pokojné-
ho stáří a Denní stacionář v Ostrově, rozsáhlá Dobrovolnic-
ká služba Tereza, velký šatník Veronika, Kontaktní místo sv. 
Vojtěcha, Humanitární sklad použitého nábytku, 23D, 38Z.

OCH Rokycany, Kozlerova 791/II, 337 01
Ředitelka Ing. Alena Drlíková, tel. 371 726 129, 

734 435 091, ochrokycany@seznam.cz,  
alena.drlikova@rokycany.charita.cz, Byt sv. Lukáše pro 
muže bez domova (noclehárna), Krizové zařízení pro ženy 
(oběti domácího násilí, matky s dětmi v tísni), Osobní asi-
stence pro lidi s mentálním a kombinovaných postižením 
a seniory, Domov pro seniory sv. Pavla (tel. 371 594 641, 
731 646 981), Sociálně terapeutické dílny a stacionář 
Pohodička (tel. 371 594 970, 731 646 980), 33 Z.

FCH Sokolov, J. K. Tyla 531/ 4, 356 01
Ředitel Bc. Jan Sebján, tel. 725 057 787, sebisov@volny.cz, 

provoz charitního šatníku, provoz Domácího hospice Motýl, 
provoz ubytovny Pro lidi bez vlastního bydlení v Oloví, adop-
ce na dálku 2 studentů z Bolívie + jednoho z Indie návštěvní 
služba seniorů a nemocných v LDN a DPS, finanční a věcné 
dary pro Azyl a Nízkoprahové centrum pro bezdomovce 
Sokolov, příspěvky na sbírky vyhlášené charit. organizacemi 
při živelných a válečných pohromách, 11 D.

FCH Stráž u Tachova, čp. 100, 348 05
Ředitelka Jitka Čadková, tel. 607 734 291, šatník, zasílání 

humanitární pomoci, návštěvní služba, podpora projektu 
v Boru, dítě v adopci na dálku, 4 D.

FCH Stříbro, Jiřího z Poděbrad 78, 349 01
Ředitelka Ing. Teresa Kupcová, tel. 374 622 229, 

777 767 070, teresa.kupcova@stribro,charita.cz,  
stacionar.stribro@volny. cz, Domov pro seniory sv. Jana 
Pavla II., kulturní akce, šatník, půjčování inv. vozíků a zdra-
votních pomůcek, podpora misijního díla, 10 D , 10 Z.

[ADRESÁŘ CHARIT DIECÉZE PLZEŇSKÉ]
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9 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dol-
ní Bělá, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, 
FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, 
FCH Staňkov, FCH Zbiroh.

FCH Blovice, Americká 53, 336 01, kontaktní adresa: Hu-
sova 273, 336 01 Blovice

Ředitelka Irena Velhartická, tel. 731 433 029, akce pro 
seniory, drobná návštěvní služba, dítě v adopci na dálku – 
Indie, 6 D.

FCH Dolní Bělá, čp. 41, 331 52
Ředitelka Halina Vetenglová, tel. 377 955 017 (byt ředite-

le), drobná péče a návštěvy osamělých a nemocných lidí, 
dětí z dětských domovů, 4 D.

FCH Horšovský Týn, Nám. Republiky 3, 346 01,
Ředitelka Svatava Rabasová, tel. 776 688 835,  

charitatyn@centrum.cz, s.rabasova@centrum.cz, Tříkrálo-
vá sbírka, programy s dětmi nejen z farnosti, 20 D.

FCH Chlum Sv. Maří, nám. J. W. Goetha 1, 357 09
Ředitelka Marie Josefová, tel. 352 682 891 (FÚ), 

731 433 148, farnostchlumsvmari@seznam.cz, 
mariejosefova@seznam.cz, drobná pečovatelská a ná-
vštěvní služba, adopce na dálku, provoz šatníku, 2 D.

FCH Mariánské Lázně, Nehrova 26, 353 01
Ředitelka Ing. Rita Urbanová, tel. 731 433 070,  

fch.ml@seznam.cz, velké humanitární sbírky, Klub seniorů, 
šatník, spolupráce s humanitární organizací AWO Bad-
-Doberan, drobná pečovatelská služba, dítě v adopci na 
dálku, kulturní a společenské akce, 29 D.

FCH Plasy, Žebnická 559, 331 01
Ředitel Bc. Ladislav Lego, tel. 731 433 077,  

ladislav.lego@dchp.charita.cz, společně s farností návštěvy 
nemocných, organizace Tříkrálové sbírky, 6 D.

FCH Přeštice, Hlávkova 30, 334 01
Ředitelka Ludmila Sekerková, tel. 731 433 146, drobná 

pečovatelská a návštěvní služba u nemocných, humanitární 
sbírky, dítě v adopci na dálku, podpora misií, kulturní a spole-
čenské akce, podpora dětí ze sociálně slabých rodin, 16 D.

FCH Staňkov, B. Němcové 3/2, 345 61
Ředitelka Ludmila Petrašovská, tel. 379 492 919 (byt 

ředitele), 731 433 147, šatník, drobná návštěvní služba, 

[MAPA MÍST S CHARITNÍMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI 
V RÁMCI DIECÉZE PLZEŇSKÉ]
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farní Charita (FCH)

kulturně-společenské akce, podpora dětí ZŠ ze sociálně 
slabých rodin, dítě v adopci na dálku, 6D.

FCH Zbiroh, Zbiroh 133, 338 08
Ředitelka Ing. Hana Skalková, tel. 371 794 559 (byt ředi-

telky), adopce na dálku, dobročinné akce, 2 D.
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[DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ SV. ALŽBĚTY V PLZNI]

Adresa: Hlavanova 15 a 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 379 209 311, 731 433 004
E-mail: eliska.fundova@dchp.charita.cz,

dpsalzbeta@dchp.charita.cz
Vedoucí: Eliška Fundová
Provoz: nepřetržitý

Služba je registrována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách jako domov pro seniory.

Službu podporují finančně město 
Plzeň a Plzeňský kraj.

Prostory pro klienty financovaly Nadace EVZ a Živá paměť.

Posláním Domova je poskytování podpory, pomoci a laska-
vé péče seniorům nad 65 let, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními sila-
mi, včetně komplexní ošetřovatelské a pečovatelské péče.

DOMOV SV. ALŽBĚTY POSKYTUJE TYTO SLUŽBY:
■ Ubytování a zajištění celodenního stravování.
■ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní oso-

bu.
■ Pomoc při osobní hygieně.
■ Zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím.
■ Sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti.
■ Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při

obstarávání osobních záležitostí.
■ Základní ošetřovatelské úkony.

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
■ Vytvoření spokojeného domova a klidného bydlení

v malé skupině vrstevníků.
■ Naplňování individuálních potřeb klientů tak, aby zů-

stali součástí přirozeného společenství.
■ Podpora soběstačnosti a samostatnosti individuálním

přístupem.
■ Aktivní spolupráce s rodinou včetně neomezených ná-

vštěv.

Klienti mohou využívat nabídky různých aktivit, např. kon-
diční skupinové cvičení, trénování paměti pod vedením 
certifikované trenérky paměti, canisterapie, výtvarné dílny, 
pečení, muzikoterapie, hraní společenských her, promítání 
filmů. Případně se účastnit besed, přednášek, výletů, vy-
stoupení dětí z MŠ, ZŠ a SŠ. Spolupracujeme též s Nada-
cí pro transplantace kostní dřeně. 

Pro klienty je zajištěno duchovní doprovázení a pravidelně 
1x týdně je v Domově sloužena mše svatá.

Ke společnému setkávání, kulturním akcím i odpočinku jsou 
k dispozici společné prostory v přízemí Domova. V Domo-
vě je možnost využít služeb pedikérky, kadeřnice a ma-
sérky.

K  využití je společenská místnost a přilehlý dvorek s per-
golou a venkovním grilem. Díky finanční podpoře Nadace 
EVZ a Živá paměť mohou klienti trávit volný čas i v kuchyň-
ce s obývákem ve stylu retro.

Celková kapacita dvou budov je 30 lůžek, z toho kapacita 
sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. je 27 míst, 3 lůž-
ka jsou určena pro osoby zasažené povodní v r. 2002. 

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kuchyň-
skou linkou a samostatným sociálním zařízením.

V  průběhu roku 2015 bylo přijato 6 klientů, 7 klientů 
zemřelo. Celkem jsme poskytli péči 33 klientům, při-
čemž věkový průměr klientů byl 87 let. 

Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo 
na webových stránkách www.dchp.cz.
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Adresa: Přimdská 501, 348 02 Bor
Telefon: 374 789 128, 731 433 005
E-mail: marie.macoskova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Marie Macošková
Provoz: nepřetržitý

Služba je registrována podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách jako domov pro seniory.

Službu podporují finančně město Bor a Plzeňský kraj. 

Domov pro seniory v Boru je určen pro dospělé občany ve 
věku od 65 let věku, kteří jsou z důvodu snížené soběstač-
nosti, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu odká-
záni na pomoc druhé osoby. Jejich zdravotní stav vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné osoby a neumožňuje jim setrvávat 
v domácím prostředí za pomoci rodiny nebo za pomoci 
dostupných terénních služeb.

Posláním Domova je zajištění důstojného, kvalitního a plno-
hodnotného života seniorů při zachování samostatnosti 
a běžných společenských aktivit. Senioři mohou prožívat 

svůj život svým navyklým stylem podle svých přání a po-
třeb, s  individuálními zvyklostmi, při zachování lidských 
práv a svobod.

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
■ Vytvoření bezpečného a příjemného domácího pro-

středí poskytováním ošetřovatelské, pečovatelské 
a sociální péče a ubytováním. 

■ Zaměření se na zlepšení podpory soběstačnosti klien-
tů prostřednictvím individuálního plánování služeb. 

■ Respektování vůle, důstojnosti, soukromí a všech práv
klientů.

■ Zajištění kvalitního a aktivního života klientů, včetně je-
jich důstojného závěru života.

■ Spolupráce s rodinou.

Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na udr-
žení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta. Posky-
továny jsou podle individuálních potřeb klientů. Každý 
klient má zpracovaný osobní plán služeb a přiděleného 
klíčového pracovníka. Služby jsou naplňovány podle stan-
dardů poskytovaných sociálních služeb.

SLUŽBY ZAHRNUJÍ:
■ Ubytování, podávání stravy, pomoc při zvládání běž-

ných úkonů péče o vlastní osobu.
■ Pomoc při osobní hygieně.
■ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
■ Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
■ Pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
■ Základní ošetřovatelské úkony, sociálně terapeutické

činnosti a aktivizační činnosti.

Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti pl-
nohodnotně trávit svůj volný čas. Mezi pravidelné aktivity 
patří zejména procvičování paměti, kondiční skupinové 
cvičení, pečení a vaření, vycházky a výlety, ruční práce, 
společenské hry a další motivační a aktivizační programy.

Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi. Pravidelně jsou 
pořádány akce s dětmi ze ZŠ, MŠ Bor, LŠU Tachov a s 
dobrovolnickým sdružením Totem.

V prostorách Domova je dvakrát měsíčně sloužena mše sva-
tá, kterou klienti navštěvují podle své svobodné vůle. Na 
přání klientů dochází duchovní i k jejich lůžku.

Kapacita zařízení je 15 klientů. Ubytování je poskytováno 
v sedmi jednolůžkových a čtyřech dvoulůžkových pokojích 
se společným sociálním zařízením. Společně mohou být 
ubytovány manželské páry nebo rodinní příslušníci. Přímo 
ke klientům do Domova docházejí kadeřnice a pedikérka.

V roce 2015 využilo služeb Domova pro seniory v Boru 
18 klientů s věkovým průměrem téměř 81 let.

Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo 
na webových stránkách www.dchp.cz.

[DOMOV PRO SENIORY BOR]
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Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 320 621, 731 433 018
E-mail: veronika.lukesova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Bc. Veronika Lukešová

Provozní doba SSR:
Pondělí, středa:  7:15 – 12:00 a 13:00 – 14:45
Úterý, čtvrtek: 7:15 – 12:00 a 13:00 – 17:45
Pátek: 7:15 – 12:00 a 13:00 – 13:45

Otevírací doba Humanitárního skladu
(šatník/sklad nábytku) pro veřejnost:
Pondělí, středa:  9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30
Úterý, čtvrtek: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Pátek: 9:00 – 12:00

Sociální výdeje:
Úterý: osoby s dětmi
Středa: jednotlivci
Doba výdeje:  9:30 – 11:30 a 13:00 – 14:00

Služba je registrována podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Službu podporují finančně město Plzeň a Plzeňský kraj.

Od 1. 1. do 30. 9. 2015 byla služba financována z IP „Pod-
pora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“.

Projekt Středisko sociální rehabilitace (SSR) je určen oso-
bám bez přístřeší a lidem z etnické či národnostní men-
šiny, kteří jsou znevýhodněni v  uplatnění na pracovním 
trhu nebo mají chybějící či narušené vazby na trh práce 
a osoby v krizi. Tzn. lidé, kteří se ocitnou v obtížné životní 
situaci např. pracovní nebo sociální krizi, kterou nemohou 
přechodně vlastními silami řešit, protože jejich vlastní síly 
jsou nedostatečné.

Cílem projektu je pomoci uživatelům služby k  návratu na 
trh práce a úspěšnému zařazení do majoritní společnosti 
pomocí legálního příjmu a eliminovat tím rizika sociálního 
vyloučení.

PROSTŘEDKEM K TOMUTO CÍLI JE PROGRAM 
REHABILITAČNÍ PRACOVNÍ AKTIVIZACE, KTERÝ 
ZAHRNUJE:
■ Přímé zaměstnávání uživatelů služby v  dílnách a na

pracovištích projektu. 
■ Socioterapeutickou podporu uživatelů služby.

NÁPLNÍ PRÁCE UŽIVATELŮ JE: 
■ Úklid tramvajových zastávek a kolejišť, sezónní čištění

označníků.
■ Doprovod zdravotně postižených osob v bezbariérové

přepravě ve spolupráci s Magistrátem města Plzně. 
■ Další činnosti souvisejí s provozem Humanitárního

skladu Diecézní charity Plzeň: svozy a rozvozy darova-
ného nábytku, příjem materiálních darů, třídění textilu, 
řezání a lisování textilního odpadu atd.

V roce 2015 pokračovala spolupráce se společností Dima-
tex, která se věnuje zpracování a recyklaci textilu. V Plzni 
již obhospodařujeme 27 kontejnerů, jejichž obsah svážíme 
do Humanitárního skladu.

Pracovníci SSR se dále starají o zdravotní pomůcky (poloho-
vací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány 
široké veřejnosti.

V roce 2015 se zapojilo do projektu celkem 19 uživate-
lů, z toho 8 žen a 11 mužů. 

DŮM SVATÉHO VINCENCE
Dům sv. Vincence, který se nachází v Plzni-Koterově, před-

stavuje tzv. sociální bydlení. Osobám v nouzi je zde k dis-
pozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty 
velikosti 1+1. Bydlení je určeno především pro uživatele 
SSR a dále osoby, které úspěšně prošly jiným charitním 
projektem. V průběhu roku 2015 se zde vystřídalo 5 uži-

vatelů SSR. Současně zde bylo ubytováno 7 osob přichá-
zejících mimo SSR.

HUMANITÁRNÍ SKLAD
Během roku 2015 bylo z Humanitárního skladu bezplatně 

vydáno 516 osobám v nouzi 6 593 kusů ošacení.

PŘÍBĚH UŽIVATELKY: 
Paní Olga, 45 let, žila od roku 1997 na ulici. Z domova ode-

šla kvůli neshodám s otcem. Nějakou dobu žila v opuště-
né chatce v lese. Oblečení a jídlo si získávala z popelnic a z 
toho co dostala od lidí. Od roku 2010 bydlela v azylovém 
Domově sv. Františka. Odtud přišla v říjnu 2015 do našeho 
střediska. Během let živoření na ulici navršila dluhy hlavně 
na zdravotním pojištění a za černé jízdy v MHD. Ihned po 
nástupu do projektu jsme s ní začali intenzivně spolupra-
covat na řešení její situace. Sociální pracovnice jí pomáhá 
s řešením dluhové problematiky. Své závazky již začala 
splácet. Jedním z prvních úkolů bylo založení Plzeňské 
karty a její pravidelné dobíjení, abychom předcházeli dal-
ším zbytečným dluhům. Poté co se paní Olga osvědčila 
v projektu, bylo jí nabídnuto přechodné místo v Domě sv. 
Vincence. S uživatelkou dále pracujeme na získání stálého 
zaměstnání a bydlení. Věříme, že stanovené cíle se naplní, 
protože paní Olga po dlouhých letech převzala zpět do 
vlastních rukou odpovědnost za svůj život.

[STŘEDISKO SOCIÁLNÍ REHABILITACE PLZEŇ]
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Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 441 736, 731 433 096
E-mail: poradna@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Klára Zachová

Konzultační hodiny:
Cukrovarská 16, Plzeň:
pondělí, úterý, čtvrtek: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
středa:  8:00 – 12:00, 13:00 – 19:00
pátek:  8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

Slovanská alej 26, Plzeň
pondělí, středa  9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Služba je registrována podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Službu podporují finančně město Plzeň, Plzeňský kraj a Mi-
nisterstvo vnitra ČR.

[PORADNA PRO CIZINCE A UPRCHLÍKY PLZEŇ]

NAŠE ČINNOST
Hlavním předmětem činnosti Poradny pro cizince a uprchlíky 

(PCU) je poskytování základního a odborného sociálního 
poradenství uživatelům, kteří se ocitli v takové osobní si-
tuaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních 
zdrojů. Poradenství je poskytováno cílové skupině PCU, tj. 
cizincům, jejich rodinným příslušníkům a občanům České 
republiky s vazbou na cizince. 

Cílem pracovníků poradny je umožnit cizincům nalézat řeše-
ní složité osobní situace, posílit jejich samostatné schop-
nosti, informovanost a orientaci v českém sociálním a in-
stitucionálním prostředí. Rovněž jim pomáháme sociálně 
se začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné 
zdroje, sítě, služby a žít běžným životem. Služba je posky-
tována formou ambulantní, terénní, písemnou, telefonic-
kou i e-mailovou.

Uživatelům služby jsou dle jejich individuálních potřeb posky-
továny informace, pomoc s vyřizováním administrativních 
záležitostí a doprovody na úřady a jiné instituce. Dále je 
zajišťována jazyková asistence nebo specializované právní 
poradenství zaměřené zejména na pracovněprávní vzta-
hy a na právní normy související s životem cizince v ČR. 
V odůvodněných případech je poskytována materiální po-
moc, nejčastěji v podobě základních potravin či oblečení.

Pracovníci poradny se také snaží přispět ke zvýšení informo-
vanosti většinové společnosti, napomáhat rovnému pří-
stupu při řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat 
na nedostatky legislativních norem pro cizince.

V roce 2015 bylo poskytnuto 2447 intervencí a 19 kontaktů. 
Nejpočetnějšími skupinami uživatelů služeb se stali cizinci 
z Ukrajiny, Bulharska, Slovenska, Rumunska a občané ČR 
s vazbou na cizince.

V uplynulém roce jsme se také věnovali tématu uprchlíků 
a zapojili se do organizování pomoci, spolupracovali jsme 
s Charitou ČR, Ministerstvem vnitra ČR i dalšími instituce-
mi a organizacemi.

ASISTENČNÍ SLUŽBY NA PRACOVIŠTI OAMP MV ČR 
V PLZNI
V roce 2015 jsme v rámci nového projektu „Asistenční služby 

na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni“ začali přímo na praco-
višti Oddělení pobytu cizinců v Plzni poskytovat cizincům 
ze třetích zemí poradenství v otázkách pobytu na území, 
pomoc s vyplňováním formulářů, tlumočení z/do ruského 
a ukrajinského jazyka a asistence při jednání s pracovníky 
Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky 
(OAMP).

KURZY ČEŠTINY PRO CIZINCE
K pravidelné činnosti PCU patří také pořádání kurzů české-

ho jazyka pro cizince. Nízkoprahové kurzy češtiny probí-
hají tradičně ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. 
Na základě mimořádných finančních prostředků získa-
ných z charitativního prodeje obrazu z projektu Tvář Plzně 
v rámci Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury, jsme 
mohli zareagovat na zvýšenou poptávku po kurzech a od 
října 2015 otevřít další dva kurzy – gramaticko-konverzač-
ní kurz češtiny pro začátečníky a pro pokročilé. Během 
roku 2015 kurzy navštívilo celkem 650 účastníků.

BESEDY A MULTIKULTURNÍ AKCE
Také v tomto roce PCU realizovala besedy se studenty pl-

zeňských středních a vyšších odborných škol zaměřené 
na témata migrace, uprchlictví a života cizinců v České 
republice. Jejich cílem je zvýšit informovanost studentů 
v  této oblasti a přispět k překonání předsudků a stereo-
typů. V roce 2015 se uskutečnilo 18 besed a také 2 mul-
tikulturní akce. V srpnu proběhla tradiční letní zahradní 
slavnost, v prosinci se pak uskutečnilo každoroční Vá-
noční multikulturní setkání pro cizince v Plzni, které bylo 
financováno Odborem sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně. Multikulturních akcí PCU se v průběhu roku zúčast-
nilo přibližně 195 osob. 
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Adresa: 5. května 663, 336 01 Blovice
Zázemí pro pečovatelku v DPS Vlčice:

Vlčice 70, 336 01 Blovice
Telefon: 731 433 025, 371 522 156
E-mail: zdenka.palacka@dchp.charita.cz
Vedoucí: Zdenka Palacká
Blovice a spádové obce, Vlčice
po–pá  7:00-15:00
so–ne 8:00-12:00 (rozvoz obědů)
Spálené Poříčí a spádové obce
po–pá 7:00-13:00
so–ne 8:00-12:00 (rozvoz obědů)

Služba je registrována dle § 40 zákona 108/2006 Sb. o so-
ciálních službách jako pečovatelská služba.

Službu  podporují finančně město Blovice a Plzeňský kraj.

Poskytujeme základní poradenství a pomáháme napří-
klad s hygienou, s oblékáním a svlékáním, při přesunech 
z  lůžka na vozík, úklidem domácnosti, pereme a žehlíme 
prádlo, rozvážíme obědy i o víkendu a poskytujeme dal-
ší činnosti dané zákonem. Naší snahou je, aby senioři žili 
co možná nejdéle ve svém domácím prostředí, a aby byli 
s naší podporou co nejvíce soběstační.

V roce 2015 jsme se starali o 146 uživatelů.

PŘÍBĚH NAŠÍ KLIENTKY SLÁVKY
Paní Slávka žila aktivním životem do doby, než u ní došlo 

k náhlému zhoršení zdravotního stavu v důsledku cév-
ní mozkové příhody. Od té chvíle byla upoutána na lůžko 
a dlouhodobě hospitalizována. 

Před jejím propuštěním do domácí péče se manžel snažil při-
pravit domácnost tak, aby se v ní cítila pohodlně. Upravil 
jejich rodinný domek a zahradu na bezbariérové a zároveň 
kontaktoval naši pečovatelskou službu a rehabilitační ses-
třičku. Ta s ní nyní cvičí tak, aby mohla opět chodit.

Charitní pečovatelská služba pomáhá paní Slávce s ranní hy-
gienou, koupáním, úpravou vlasů a nehtů. Manžel zajišťuje 
nákupy a vše potřebné. Pečovatelky pomáhají s nákupy 
drobné kosmetiky. 

Společným cílem manželů je, aby mohli opět jezdit na výlety, 
třeba i do zahraničí, tak jako dřív.

[CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLOVICE, SPÁLENÉ POŘÍČÍ]

[DŮM PRO OBČANY BEZVLASTNÍHO BYTU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ]

Adresa: U Pily 706, 353 01 Mariánské Lázně 
Telefon: 354 694 704, 731 433 012 
E-mail: jan.havel@dchp.charita.cz 
Vedoucí: Ing. Jan Havel 

Službu podporuje finančně město Marián-
ské Lázně.

POPIS SLUŽBY
Dům pro občany bez vlastního bytu je neregistrovaná služ-

ba poskytující možnost ubytování přednostně občanům 
Mariánských Lázní, kteří se z  nejrůznějších příčin dostali 

do bytové nouze a nejsou schopni si v určité době zajistit 
svými silami vlastní ubytování. 

Podle naplněnosti je možné ubytovat i zájemce z jiných míst. 
Kromě neplatičů z městských bytů jsou zde ubytováni i tě-
lesně nebo duševně handicapovaní jedinci a dále pak lidé 
bez domova, kteří jsou evidováni k  trvalému pobytu na 
městském úřadu. Objekt je majetkem města Mariánské 
Lázně, město také zajišťuje dodávku služeb spojených 
s  ubytováním. Od roku 2009 je provozovatelem tohoto 
zařízení Diecézní charita Plzeň, která vybavuje ubytovnu 
nábytkem a dalším zařízením potřebným pro provoz (lůž-
koviny, zařízení kuchyně, pračka apod.  

KAPACITA 
V DOVB je možné v případě nutnosti ubytovat až osmnáct 

klientů, obvykle se obsazenost se pohybuje kolem sedm-
desáti až osmdesáti procenty. Ubytování se poskytuje na 
omezenou dobu, nejdéle na jeden rok, to platí především 
pro klienty v ekonomicky aktivním věku. U některých kli-
entů, jejichž možnosti a schopnosti zabezpečit si vlastní 
bydlení jsou ze zdravotních důvodů nebo s ohledem na 
věk velmi omezené, je délka pobytu prodloužena. V DOVB 
jsou ubytováni muži i ženy. Ubytovna disponuje jedním 
jednolůžkovým pokojem, ostatní pokoje jsou dvoulůžkové. 

V roce 2015 využilo služeb zařízení 14 klientů.
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Adresa:  náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Telefon:  731 433 020
E-mail:  ivana.havlickova@dchp.charita.cz
Zástupce vedoucí: Lenka Eisenhamerová, DiS.
E-mail:  lenka.eisenhamerova@dchp.charita.cz
Telefon: 731 433 019

SOS Domažlice je registrována podle zákona č. 108/2006 
o sociálních službách jako sociální rehabilitace poskytova-
ná v terénní a ambulantní formě. 

Služba podporují finančně město Domažlice a Plzeňský kraj.

Služba má nízkoprahový charakter a je určena pro širo-
ké spektrum uživatelů. Zájemci o službu přicházejí sami 
nebo je jim kontakt zprostředkován institucí tehdy, pokud 
se ocitli v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou 
neumějí vyřešit vlastními silami. Kontakt zprostředkovávají 

nejčastěji obecní a městské úřady, policie, lékaři a úřady 
realizující státní sociální politiku. Dlouhodobě spolupracu-
jeme s psychiatrickými léčebnami. Pro stabilizované kli-
enty zajišťujeme pomoc v prvních dnech po propuštění, 
zprostředkováváme poradenství rodině klienta, pomáhá-
me hledat možnosti bydlení. Dlouhodobě doprovázíme při 
zvládání běžných životních situací, pomáháme zorganizo-
vat režim dne a najít pro uživatele smysluplné činnosti.

AMBULANTNÍ FORMA SLUŽBY
Provozní hodiny:
Pondělí: 10:30 – 15:30 hodin
Čtvrtek:  7:30 – 11:00 a 13:00 – 16:30 hodin

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY
Je zajišťována na území na ORP Domažlice, Horšovský Týn, 

Klatovy, Stříbro a Tachov.
Provozní hodiny:
Pondělí – pátek:  8:00 -18:00

Celkový počet uživatel v  terénní a ambulantní formě 
za rok 2015: 121

POBYTOVÁ FORMA SLUŽBY – DOMOV SV. VAVŘINCE
Adresa:  Meclov 1, 345 21
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
E-mail:  Ivana.havlickova@dchp.charita.cz
Telefon:  731 433 020
Nepřetržitý celoroční provoz.

Pobytová forma Domov sv. Vavřince je registrována podle 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako soci-
ální rehabilitace. 

Posláním Domova sv. Vavřince je dlouhodobé poskytování 
pobytové služby lidem s  psychickým handicapem, po-
moci jim obnovit nebo získat sociální schopnosti a do-
vednosti, které v  důsledku nemoci ztratili a připravit je 
k začlenění do běžné společnosti. Naším cílem je, aby ti, 
kterým poskytujeme služby, mohli dělat práci, kterou vní-
mají jako smysluplnou, užitečnou a na kterou stačí, aby si 

našli volnočasové aktivity a aby byli podle svých možností 
soběstační, ale zároveň našli celodenní pomoc v případě 
potřeby. V zařízení je realizován komunitní styl práce, kte-
rý umožňuje zapojit klienty do průběhu služby a omezuje 
riziko vzniku nebo zvyšování závislosti na sociální službě – 
klienti zde minimálně recidivují.

V roce 2015 využilo pobytovou službu 15 uživatelů.

[SOS DOMAŽLICE – AMBULANTNÍ, TERÉNNÍ 
A POBYTOVÁ FORMA SOCIÁLNÍ REHABILITACE]
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Adresa: Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Telefon: 731 433 042
E-mail: andrea.kopova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Andrea Kopová, DiS. 

Služba je uživatelům zajišťována v průběhu celého kalendář-
ního roku. 

Po 10:30 – 16:30
Út 13:00 – 16:30
St  13:00 – 16:30
Čt 13:00 – 16:30
Pá 13:00 – 15:30 (liché týdny)

Po dohodě je možné využívat službu i individuálně v jiných 
sjednaných termínech.

Služba je registrována podle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách jako sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením.

Službu podporují finančně město Domažlice a Plzeňský kraj

Projekt umožňuje klientům lepší začlenění do přirozené ko-
munity, naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí. 

POSLÁNÍ SLUŽBY
Projekt zahrnuje dva volnočasové kluby. Jeden je určen 

mentálně postiženým mladistvým a dospělým uživatelům 
(možno po individuální domluvě zařadit děti od staršího 
školního věku). Druhý lidem s psychickými problémy nebo 
s psychickým handicapem (psychiatrickou diagnózou), 
kteří jsou sice kompenzováni, ale pro určité odlišnosti 
v chování těžko navazují přirozené vztahy v komunitě.

Základní ideou programů v obou klubech je prevence sociál-
ního vyloučení těchto lidí, vytvoření podmínek pro uspoko-

jení potřeby seberealizace a nabídka možnosti trávit volný 
čas, podobně jako vrstevníci a ostatní lidé.

CÍLOVÉ SKUPINY
Služba je určena především pro uživatele z domažlického re-

gionu a přilehlých regionů – Klatovsko, Tachovsko a Hor-
šovskotýnsko.

Služba je určena osobám s tělesným, mentálním, zrakovým, 
duševním handicapem a s kombinovaným postižením.

CÍLE SLUŽBY
■ Klub pro mentálně postižené mladistvé a dospělé:

Hlavním cílem služby je podporovat sociální doved-
nosti uživatelů a vytvořit alternativu trávení volného 
času, jako u zdravých jedinců.

■ Klub pro lidi s psychiatrickou diagnózou: Hlavním cí-
lem služby je uspokojování společenských a kulturních 
potřeb dospělých uživatelů převážně s  psychickým 
handicapem.

METODY A FORMY PRÁCE
Základem řešení situace je skupinová práce s uživatelem 

(výtvarné techniky, práce s přírodním materiálem, pohybo-
vé a dramatické techniky).

Na základě zpracované sociální analýzy situace uživatele 
(besedy, přednášky, kulturní akce, plesy, výlety) zajišťova-
né mimo prostory kde je poskytována služba.

Nedílnou součástí jsou i individuální činnosti s uživateli (roz-
hovor, pozorování, formulace přání, dotazník (je stanoven 
individuální plán) osobní plán.

Vhodnou formou je také individuální či skupinová arteterapie, 
muzikoterapie a taneční terapie.

Pro navázání a udržení sociálních vztahů jsou nezbytné 
i společné akce (výlety, táboráky) a společné oslavy naro-
zenin a svátků. Velmi důležitá je i zpětná vazba. Tu získá-
váme při každém kontaktu s uživateli nebo s jejich rodin-
nými příslušníky.

Každý klub má kapacitu 15 uživatelů.
Forma poskytování služby: ambulantní.

[VOLNOČASOVÉ KLUBY DUHA DOMAŽLICE]
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Adresa: Havlovice 5, 344 01 Domažlice
Telefon: 379 776 388, 731 433 006
E-mail: dmd.havlovice@dchp.charita.cz
Vedoucí: Dagmar Řezáčová, DiS.
Provoz: nepřetržitý

Služba je registrována podle § 57 zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách jako azylový dům.

Od 1. 1. do 30. 9. 2015 byla služba financována z  Indivi- 

Poskytujeme pomoc při vedení domácnosti, péči o děti a je-
jich výchově, při jednání s úřady např. při vyřizování soci-
álních dávek, uplatňování práv a oprávněných zájmů, při 
hledání vhodných školských zařízení pro děti, při hledání 
možnosti dalšího vzdělávání, při hledání zaměstnání, při 
hledání dalšího bydlení apod. 

Snažíme se upevňovat citovou vazbu matky a dítěte, aby děti 
měly pro další život správný vzor chování. Děti se v klidném 
prostředí Domova cítí dobře, neboť ve většině případů jejich 
předchozí život tvořily převážně negativní zážitky. 

Těhotné ženy mají možnost se u nás v klidu a bezpečí připra-
vit na porod, následně si dítě ponechat ve své péči, než se 
jim podaří najít jiné vhodné ubytování. 

Pro děti a maminky jsou pořádány nejrůznější akce – maš-
karní karneval, pálení čarodějnic, oslavy Dne matek, Dne 
dětí, v létě táboráky s opékáním buřtů, Mikulášská a vá-
noční besídka. V létě koupání, v zimě stavění sněhuláků, 
sáňkování, a další aktivity – návštěvy kina, ruční práce, 
malování, zpívání, besedy.

Během roku 2015 poskytlo zařízení pomoc a podporu 
19 maminkám a 30 dětem.

duálního projektu „Podpora sociálních služeb v  Plzeň-
ském kraji – 3. etapa“.

Službu podporují finančně město Domažlice a Plzeňský kraj. 

Posláním Domova je pomoc matkám s dětmi a těhotným 
ženám, které z jakéhokoli důvodu ztratily bydlení. 

Službu mohou využít těhotné ženy a matky s dětmi do 18 let 
(případně do 26 let dítěte, pokud se připravuje na budoucí 
povolání), dále také nezletilé matky a nezletilé těhotné ženy.

Našim uživatelkám nabízíme bezpečné ubytování, zázemí, psy-
chickou podporu a pomoc při získávání a prohlubování do-
vedností, které je povedou v následném samostatném životě. 

V průběhu pobytu si uživatelka vytvoří individuální plán, ve 
kterém si stanoví co a jakým způsobem by chtěla ve svém 
životě změnit. Na plnění cílů individuálního plánu pak pra-
cuje společně s pracovnicemi Domova. Snažíme se, aby 
se uživatelky co nejvíce osamostatnily, orientovaly se ve 
společnosti a věděly kde a jak uplatnit svá práva. 

[DOMOV PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI – DOMAŽLICE]
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[SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SV. JOSEFA]

ADRESA DÍLNY PRO OSOBY S KOMBINOVANÝMI 
VADAMI DOMAŽLICE:
Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Telefon: 731 433 020
Telefon kontaktní: 731 433 076
E-mail:  ivana.havlickova@dchp.charita.cz
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Zástupce:  Jitka Horalová DiS.
E-mail:  jitka.horalova@dchp.charita.cz
Telefon: 731 433 062
Provozní hodiny:
Pondělí – pátek: 8:30 – 16:30

ADRESA DÍLNY PRO OSOBY S PSYCHIATRICKÝM 
ONEMOCNĚNÍM MECLOV:
Meclov 1, 345 21
Telefon kontaktní: 731 433 068
Vedoucí: PhDr. Ivana Havlíčková
Zástupce:  Jitka Horalová DiS.
E-mail:  jitka.horalova@dchp.charita.cz
Telefon: 731 433 062
Provozní hodiny:
Pondělí – pátek: 8:30 – 16:30
Další kontakty: 731 433 009

Služba je registrována podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015 byla služba financována z pro-
středků EU – Operační program Lidské zdroje a zaměst-
nanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb, prioritní osa 3 Sociální integrace a rov-
né příležitosti (č. rozhodnutí: OPLZZ – ZS 824 - 184/2013, 
č. projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00033).

Službu podporují finančně město Domažlice a Plzeňský kraj.

PRACOVIŠTĚ DOMAŽLICE
Na pracovišti v  Domažlicích je dílna zaměřena na výrobu 

ručního papíru a jeho další zpracování na různá přání, jme-
novky, vizitky, obálky, dárkové tašky. Činnosti prováděné 
při výrobě ručního papíru – trhání, stříhání novin, mixová-
ní, nanášení papírové hmoty na síto, lisování, zdobení –  
umožní procvičování zejména motorických schopností 
uživatelů a přizpůsobení pracovních úkolů individuálním 
možnostem klientů. 

PRACOVIŠTĚ MECLOV
Na pracovišti v Meclově je možno využít textilní dílnu a po-

lytechnickou dílnu. Textilní dílna je zaměřena na výrobu 
drobných textilních doplňků do domácnosti i jiných inte-
riérů (veřejných prostor, restauračních provozů, kaváren, 
cukráren atp.), na výrobu drobných módních doplňků 
z  textilií, vlny a přírodních materiálů, na zpracování zbyt-
kového textilu k dalšímu použití. Dále je vybavena tkalcov-
skými stavy na výrobu tkaných koberečků, polštářů i jiných 
doplňků (tašky, šály aj).

Polytechnická dílna je zaměřena na drobnou dřevovýrobu – 
různé dekorativní doplňky do domácnosti i jiných interiérů. 
Dále na malování vitráží, výrobu šperků a dekorativních 
předmětů technikou fusingu, výrobu šperků z  kovu, korál-
kování a výrobu dekorativních předmětů a šperků z kůže. 
Dle aktuální situace a možností klientů se zde vyrábí užit-
kové předměty (dřevěné hračky či jednoduchý nábytek), 
šperky a dekorativní předměty. Součástí dílen je i odpo-
vídající sociální zázemí a dle zájmu zajištěno stravování 
nebo podmínky pro přípravu stravy.

V roce 2015 využilo službu 27 klientů.
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Adresa: Kozinova 177, 344 01 Domažlice
Telefon: 731 433 050
E-mail: ad.domazlice@dchp.charita.cz
Vedoucí: Bc. Pavel Weber

Služba je registrována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách jako azylový dům.

Od 1. 1. do 30. 9. 2015 byla služba financována z IP „Pod-
pora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“.

Službu podporují finančně město Domažlice a Plzeňský kraj.

AZYLOVÝ DŮM
V roce 2015 byla kapacita Azylového domu 29 lůžek. 

Během tohoto roku jsme poskytli sociální službu 
celkem 71 osobám, z  toho 39 mužům, 23 ženám 
a 9 dětem.

Přesto, že prostředí není ideálním místem pro výchovu dětí, 
se podařilo sociální situaci rodin s dětmi stabilizovat a ve 
většině případů vyřešit. 

Službu jsme poskytovali osobám, které jsou bez přístřeší 
a jejich celková sociální situace je nepříznivá. Jedná se 
zejména o osoby důchodového věku, osoby s  různými 
typy onemocnění, rodiče samoživitele, osoby dlouhodobě 
nezaměstnané, osoby, kterým byl ukončen výkon trestu, 
osoby zatížené různými druhy závislostí, zadlužením nebo 
problémovou rodinnou situací. 

V některých případech o službu žádali lidé, kteří službu vyu-
žívali již minulosti. 

Klienti se obraceli na naši službu nejčastěji s problematikou 
hledání zaměstnání a bydlení, dále s problémy závislostí, 
zadlužením, rodinnými problémy, zdravotním – fyzickým 
i psychickým hendikepem. 

Základním pilířem naší práce je Individuální plánování. Pra-
covník společně s uživatelem popíší problémy a stanoví 
cíle, kterých chce uživatel dosáhnout. Zároveň naplánují 
kroky, kterými se budou naplňovat dané cíle. Tyto cíle a 
kroky pravidelně vyhodnocují a aktualizují. Na řešení své 
situace mají uživatelé zpravidla 1 rok. 

STATISTIKA ROKU 2015
■ 30 osobám se podařilo ve spolupráci s  pracovníky

Azylového domu najít vhodné bydlení.
■ 15 osobám se podařilo díky pracovníkům Azylového

domu najít vhodné zaměstnání.
■ Všem osobám byla poskytnuta základní stabilizace

[AZYLOVÝ DŮM DOMAŽLICE]

kritické životní situace spojené se ztrátou přístřeší. Po-
máhali jsme zkontaktovat odborníky v případě řešení 
závislostí, zdravotních a jiných problémů klientů.

■ Na konci roku jsme zprovoznili klubovnu pro práci
s dětmi a mládeží.

■ Podařilo se dokončit ve spolupráci s městem Domaž-
lice rekonstrukci odpadního potrubí.

■ Díky daru České spořitelny jsme obnovili část vnitřního
vybavení: interiérové dveře a podlahu kontaktní místnosti, 
dále jsme zakoupili nové lednice a sporáky pro klienty. 

■ V  červnu jsme zrealizovali rozvojový audit Azylového
domu zaměřený na metodiku, plnění standardů kvality 
a spolupráci týmu.

■ Uskutečnili jsme adventní setkání uživatelů s jáhnem
farnosti Domažlice.

SOCIÁLNÍ UBYTOVNA
Sociální ubytovna posloužila během roku 2015 dvěma rodi-

nám s dětmi, jedné matce samoživitelce s dítětem. Cel-
kem ubytovna posloužila šesti dětem.

Během roku jsme došli k  závěru, že osoby, které se ocit-
ly v tíživé životní situaci a bez přístřeší, nepotřebují pouze 
ubytování, které jsme jim poskytli. Stále více potřebovali 
profesionální pomoc sociálních pracovníků, kterou jim mo-
hou nabídnout pouze pracovníci azylového domu. Proto 
jsme se rozhodli sociální ubytovnu ke konci roku 2015 zru-
šit a směrovat žadatele přímo do azylového domu. 

PŘÍBĚH S DOBRÝM KONCEM
Uživatelka v důchodovém věku se kvůli svým dětem dosta-

la do značných finančních dluhů. Poté, co jí byl bankou 
zabaven její byt, se obrátila na naši službu. Po odeznění 
traumatických událostí z předchozích měsíců jsme s ní za-
čali pracovat na získání vhodného bydlení. Podařilo se za-
žádat o insolvenci, která jí byla schválena. Její nízký příjem 
jí však nedovoloval hradit pravidelný měsíční nájem v ko-
merčním bytě. Podařilo se vyhledat rodinu, která sháněla 
pečující osobu a zároveň má prostor tuto osobu ubytovat. 
Uživatelka tak může nabídnout své schopnosti při péči 
o jiné osoby a pomoc s úklidem domu, a zároveň bude
moci u této rodiny bydlet.
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Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (pohotovost)

731 433 013 (vedoucí)
E-mail: krize@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Jan Jung
Provoz: nonstop – pohotovost na telefonu

Služba je registrována podle § 60 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Službu podporuje finančně město Plzeň a Plzeňský kraj.

Terénní krizová služba poskytuje krizovou pomoc lidem v ob-
tížné životní situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a na-
léhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout vlastními 
silami a psychosociální pomoc osobám zasaženým indivi-
duálním nebo hromadným neštěstím.

Služba nabízí uživateli okamžitou a bezplatnou intervenci, 
poradenství a podporu při řešení jejich situace. Uživate-
lé služby jsou intervencemi vedeni k tomu, aby byli sami 
schopni hledat řešení situace, hledali své zdroje podpo-
ry a aby využívali své přirozené prostředí (rodina, přátelé, 
spolupracovníci) a síť komunálních institucí. 

Pracovníci TKS pomáhají klientům při jednání s úřady, za-
jišťují klientům základní sociálně-právní poradenství, 
zprostředkovávají důležité informace, kontakty nebo ná-
slednou pomoc dle potřeby. V nutných případech zajišťu-
je TKS rovněž nezbytnou materiální pomoc (potravinový 
a hygienický servis, pomoc při zajištění náhradního ubyto-
vání, pomůcky na likvidaci škod).

Mezi nejčastěji řešené případy patří osobní krizové situa-
ce, jakými jsou vztahové problémy, problémy s bydlením 
a krize spojené s finanční situací klientů. TKS také pracuje 
s rodinami pozůstalých po tragických událostech, jakými 
jsou nehody, sebevraždy a násilné trestné činy. Terénní 
krizová služba také zajišťuje duchovní pomoc nemocným 
a umírajícím do nemocnic. Úzce spolupracuje se sociální-

Charkater případu celk. typ poč.

tragické úmrtí 2
havárie 1
ostatní –

humanitární pomoc 43
Cizinecká PČR 1
FN Plzeň 20
Privamed 4
osobní 18

duchovní pomoc 27
FN Plzeň 13
Privamed 5
hospic 6
jiné 3

oběti trestných činů – 
mimo DN

0

transport klientů 2

PŘÍBĚH KLIENTA 
Jedním z klientů Terénní krizové služby je osmapadesátiletý 

Stanislav. Stanislav se stará o dvacetiměsíční chlapecká 
dvojčata, která mu byla svěřena soudním rozhodnutím do 
péče. Matka dětí, jeho družka, je totiž závislá na alkoholu 
a zanedbává péči. Protialkoholní léčení ale už několikrát 
odmítla. Dvojčata jsou citově velmi vázaná na otce a mat-
ku odmítají. Stanislav pobírá částečný invalidní důchod ve 
výši kolem 4 000 korun a rodičovský příspěvek necelých 
10 000 korun. Do doby než byl příspěvek přepsán na něj, 
ho zneužívala družka na koupi alkoholu. Pozitivní je, že 
Stanislav se snažil svoji krizi vyřešit aktivně. Hnacím mo-
torem je pro něj především osud jeho dětí, které by mu 
sociální služba odebrala v případě, že by se ocitl na ulici. 
TKS Stanislavovi mj. pomáhala při jednání s úřady. Zkvalit-
nění životní úrovně rodiny je dlouhodobým procesem, ale 
aktivita klienta dává dobrou perspektivu do budoucna.

mi odděleními FN Plzeň a Cizineckou PČR v oblasti akutní 
humanitární pomoci. 

V oblasti mimořádných událostí řešila TKS nejvíce tragická 
úmrtí. V oblasti mimořádných událostí TKS DCHP spo-
lupracuje s HZS, PČR, FN Plzeň, Cizineckou PČR, ZZS, 
MMP. A to většinou při řešení neštěstí a mimořádných 
událostí. TKS je součástí a složkou IZS na území Plzeň-
ského kraje.

V oblasti osobních krizových situací spolupracujeme s další-
mi krizovými službami na území Plzeňského kraje a dále i s 
ostatními sociálními službami.

TKS se podílí na pořádání vzpomínkového aktu ke Světové-
mu dni obětí dopravních nehod.

Na webových stránkách DCHP (www.dchp.cz/krize) jsou 
ke stažení informační materiály pro různé krizové životní 
situace. 

TKS poskytla v roce 2015 podporu a poradenství cel-
kem 159 unikátním klientům. Průměrně pracovala 
služba s 15 klienty měsíčně.

STRUKTURA PŘÍPADŮ TERÉNNÍ KRIZOVÉ SLUŽBY

Charkater případu celk. typ poč.

osobní krize 83
vztahové 
problémy

20

bydlení 15
finanční problémy 11
práce s 
pozůstalými

8

sebevražedné 
sklony

3

jiné – ostatní 26
mimořádná událost 4

požár 1
povodeň –
dopravní nehoda –

[TERÉNNÍ KRIZOVÁ SLUŽBA]
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Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 777 167 004 (pohotovost),

731 433 013 (vedoucí)
E-mail: krize@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Jan Jung
Provoz: ambulance
po – pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

terénní služba
po, út, st: 8:00 – 12:00, 13:30 – 17:30
čt, pá: 8:00 – 16:00

Služba je registrována podle § 60a zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Od 1. 1. do 30. 9. 2015 byla služba financována z Indivi- 
duálního projektu Plzeňského kraje – 3. etapa. 

Službu podporuje město Plzeň a Plzeňský kraj.

Intervenční centrum poskytuje pomoc a podporu osobám 
ohroženým domácím násilím. Stejnou službu poskytuje 
i jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace 
spojené s domácím násilím. 

Pomoc intervenčního centra je také poskytována v souvis-
losti s institutem vykázání Policie České Republiky. 

Intervenční centrum pomáhá lidem s orientací v situaci, in-
formuje o možnostech jejího dalšího řešení, nabízí základní 
sociálně právní poradenství, zprostředkování návazné od-
borné služby, např. psychologické, právní, lékařské nebo 
v  případě potřeby zajistí azylové ubytování nebo dopro-
vodí při jednáních s úřady. Nedílnou součástí práce IC je 
psychická podpora a krizová intervence, která směřuje 
k posílení ohrožených osob, aby byli schopné se rozho-
dovat jak situaci řešit.

Intervenční centrum spolupracuje a koordinuje svoji činnost 
zejména s Policií ČR a orgány sociálně právní ochrany dětí. 
Dále spolupracuje s Probační a mediační službou ČR, soudy 
a dalšími neziskovými organizacemi (krizová centra, Azylové 
domy). Neméně důležitou je spolupráce a koordinace čin-
nosti IC s ostatními intervenční mi centry v České republice. 

V roce 2015 poskytlo IC v Plzeňském kraji podporu 
a pomoc 107 lidem (97 žen a 10 mužů), z toho se ve 
36 případech jednalo o vykázání násilné osoby Po-
licií ČR ze společného obydlí. V 56 případech bylo 
v domácnosti, kde docházelo k domácímu násilí pří-

[INTERVENČNÍ CENTRUM PLZEŇSKÉHO KRAJE]

tomno nezletilé dítě. V 11 případech pak byli ohrože-
né osoby starší 60 let.

PŘÍBĚH KLIENTKY
Intervenční centrum zahájilo po obdržení úředního záznamu 

Policie ČR spolupráci s klientkou Lenkou ve formě tele-
fonických a osobních ambulantních konzultací a krizové 
intervence. Paní Lenka bojuje o dlouhodobější vykázání 
manžela ze společné domácnosti a to z důvodu zvýšené-
ho rizika pokračování fyzického a psychického násilí z jeho 
strany. Kvůli opakovaným fyzickým útokům byla klientka 
v  minulosti několikrát v  lékařské péči a čeká ji operace 
nosu. Při konzultacích vyšlo mj. najevo, že násilným jedná-
ním byla ohrožena i její sedmiletá nezletilá dcera. Dcera má 
sice dvakrát týdně stanoven asistovaný kontakt s otcem, 
ten ale odmítá. Má z otce strach a projevily se u ní po-
ruchy výkonnostní koncentrace ve škole, poruchy spán-
ku, psychosomatické symptomy, strach, napětí, emoční 
destabilizace, plačtivost a citlivost. I přesto, že manžel byl 
dvakrát krátkodobě vykázán ze společné domácnosti, po-
kračovalo z jeho strany další neadekvátní a rizikové chová-
ní: zásah do signalizačního zařízení jejich rodinného domu, 
ovlivňování svědků, nepravé výpovědi, porušování 200 m 
vzdálenosti přibližování, poškozování automobilu klientky. 
Vzhledem k tomu, že paní Lenka prožívá náročné krizové 
období s nepříznivým vlivem na její psychický stav i fyzické 
zdraví, pokračuje s ní Intervenční centrum ve spolupráci 
formou podpůrného provázení, emoční podpory přes te-
lefonické a ambulantní konzultace. Po praktické stránce 
jde především o sociálně-právní poradenství. Dále jí Inter-
venční centrum zprostředkovalo kontakt na ženu, která se 
v oblasti domácího násilí začala angažovat i v politice a je 
autorkou řady pomáhajících kampaní. Příběh paní Lenky 
by měl být i vhodnou formou medializován.
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Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 079, 731 433 090
E-mail: alena.samuelova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: pondělí – neděle: 24 hodin denně.

Služba je registrována podle § 60 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

Kapacita služby: 3 lůžka s možností přistýlky.

Do 30. 4. 2015 byl projekt financován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Od 1. 5. 2015 službu finančně podporují město Cheb a Kar-
lovarský kraj. 

SLUŽBY
■ Bezpečné bydlení v maximální délce 7 dnů.
■ Pomoc psychologa.
■ Pomoc při hledání dalšího ubytování či zprostředková-

ní jiné pomoci.
■ Možnost ošacení a praní prádla.
■ Pomoc se zajištěním stravy.
■ Pomoc při kontaktu s úřady, s policií atd.

Všechny služby jsou určeny mužům, ženám a dětem (děti 
pouze v doprovodu pečující osoby starší 18 let), kteří se 

nacházejí v  neočekávaně vzniklé životní situaci ohrožení 
zdraví nebo života spojené s náhlou ztrátou možnosti za-
bezpečit si bydlení.

CÍLE
Mezi hlavní cíle krizové pomoci patři poskytnutí krizové in-

tervence a poskytnutí bezpečného prostředí k bydlení po 
dobu max. 7 dnů. Dále pak stabilizace sociální situace uži-
vatele, její vyjasnění a nalezení nejvhodnějších způsobů ře-
šení, které odpovídají potřebám uživatelů. Dále zprostřed-
kování navazujících sociálních služeb – vhodné bydlení, 
odborné služby aj.

V  roce 2015 využilo službu 35 dospělých osob 
(z toho jedna žena opakovaně) a 16 dětí. 
Klientům (včetně dětí) bylo poskytnuto 270 noclehů.

Adresa:  Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň 
Telefon:  731 433 137 
E-mail:  jaroslava.medunova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Medunová
Konzultační hodiny:

pondělí, úterý: 8:45 – 15:15 
středa: 8:00 – 15:00

Službu podporuje finančně město Plzeň.

Hlavním předmětem činnosti Job centra je poskytování pra-
covně-právního poradenství uživatelům, kteří se ocitli v ta-
kové pracovně-právní situaci, kterou nedokáží řešit vlast-
ními silami a z vlastních zdrojů. 

počítačem, aby se zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce, 
k tomu měli v Job centru příležitost. 

Pokud byli klienti v tíživé sociální situaci, byly jim ze strany 
Job centra poskytnuty kontakty na vhodné sociální služby 
v regionu popř. jim byla domluvena schůzka ve vhodném 
zařízení. Služba byla poskytována formou ambulantní, pí-
semnou, telefonickou i e-mailovou. 

V roce 2015 navštívilo Job centrum 76 osob. Nejpočet-
nějšími skupinami uživatelů služeb se stali lidé dlouhodobě 
nezaměstnaní, dále lidé bez domova, invalidní důchodci, 
cizinci a lidé se záznamem v rejstříku trestů. V tomto roce 
proběhlo také setkání s dlouhodobě nezaměstnanými 
z úřadu práce. Zájemci byli seznámeni s nabídkou služeb 
Job centra.

Poradenství je poskytováno cílové skupině sociálně vylouče-
ných osob popř. osob ohrožených sociálním vyloučením, 
do které spadají bezdomovci, cizinci, invalidní důchodci, 
lidé se záznamem v trestním rejstříku a dlouhodobě neza-
městnaní občané. 

Cílem Job centra je pomáhat nezaměstnaným občanům, kteří 
hledají práci, zorientovat se v jejich osobní situaci z hlediska 
pracovně právního. Job centrum pomáhalo lidem s řešením 
nevyhovujících pracovně právních vztahů, seznamovalo je 
s možnostmi a požadavky pracovního trhu, pomáhalo jim 
uvědomit si vlastní pracovní možnosti, zpracovat pracovní 
životopis, vyhledat vhodné pracovní nabídky, zprostředko-
vat práci a v případě potřeby také komunikovat s potenci-
álním zaměstnavatelem. Ti, kteří se chtěli zlepšit v práci s 

[JOB CENTRUM]

[KRIZOVÁ POMOC CHEB]
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Adresa:  Komorní 2467/3, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 090
E-mail: alena.samuelova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba:

Pondělí – pátek: 20:00 – 8:00
Sobota – neděle: 20:00 – 6:00

Služba je regostrována podle § 63 zákona č. 108/2006 
o sociálních službách.

ho typu ubytování (Azylový dům Betlém Cheb, ubytovna, 
podnájem, pronájem apod.) Je zřejmé, že ztráta bydlení 
je nejvýznamnější faktor, který odsune člověka na okraj 
společnosti. Vzhledem k situaci na trhu s byty lze každé 
přestěhování klienta považovat za významný úspěch. Vý-
znamnou kapitolou je návaznost na službu Nízkoprahové-
ho denního centra Cheb, kde dochází k  intenzivnější do-
pomoci klientům v řešení jejich nepříznivé sociální situace.

V roce 2015 využilo službu 87 klientů (72 mužů a 15 žen). 
Klientům bylo poskytnuto 2 118 noclehů.

Službu podporují finančně město Cheb a Karlovarský kraj

SLUŽBY
■ Přespání za 40 Kč za noc.
■ Vykonání hygieny.
■ Možnost přípravy stravy.
■ Základní sociální poradenství.

Všechny tyto služby jsou určeny osobám bez přístřeší star-
ším 18 let, zejména občanům Chebu a Karlovarského kra-
je (v případě volné kapacity i s trvalým pobytem v celé ČR) 
ohroženým sociálním vyloučením z důvodů:
■ Ekonomických (např. neschopnost platit nájem, exe-

kuce apod.) 
■ Návratu z výkonu trestu.
■ Opuštění ústavní péče (např. dětského domova po

dosažení plnoletosti, protialkoholní nebo psychiatrické
léčby apod.)

■ Sociální nepřizpůsobivosti (žijící způsobem života ve-
doucím ke konfliktu se společností, v ohrožení zejmé-
na v důsledku zneužívání návykových látek, zdravotní-
ho stavu za současného nevyužívání zdravotní péče,
získávání obživy společensky neakceptovaným způ-
sobem apod.)

■ Rozvodu nebo opuštění společné domácnosti.
■ Snížené soběstačnosti v základních životních doved-

nostech (snížené možnosti si zajistit hygienickou péči,
využívání veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou
a rodinou, schopnosti uplatňovat svá práva a nároky).

PODMÍNKY PŘIJETÍ
■ Věk nad 18 let.
■ Platný průkaz totožnosti.

Jedním z trvalých cílů Noclehárny Betlém Cheb je podpořit 
klienty v tom, aby si našli bydlení a přestěhovali se do jiné-

[NOCLEHÁRNA BETLÉM CHEB]
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Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
K Nábřeží 14, 350 02, Cheb

Telefon: 731 433 079, 731 433 090
E-mail: alena.samuelova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: pondělí – neděle – 24 hodin denně

Služha je registrována podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
■ Věk nad 18 let.
■ Platný průkaz totožnosti.
■ Trvalý pobyt v ČR.
■ Stálý oficiální zdroj příjmu.
■ Doložení vyplněné žádosti, potvrzení o zdravotním sta-

vu, potvrzení o příjmu.

Klienti jsou ubytováni na dvou-čtyřlůžkových pokojích (muži 
a ženy odděleně), rodiče s dětmi pak v samostatných dvou 
nebo třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Klientům je k dispozici kulturní místnost a počítačová míst-
nost se dvěma počítači s internetovým připojením.  

Klienti Azylového domu mají možnost připravit si teplou stra-
vu v oddělené kuchyni nebo v malé kuchyňce. V budově 
K Nábřeží 14 jsou k dispozici dvě kuchyně.  

CÍLE
Mezi hlavní cíle azylového domu patří přispět k  tomu, aby 

se klienti přestěhovali do jiného typu ubytování (ubytov-
na, podnájem apod.) a vyřešili či alespoň zlepšili svou 
sociální situaci. Tento cíl se daří realizovat. Za významný 
úspěch je možno považovat to, že DCHP má k  dispo-
zici čtyři malometrážní sociální byty, do nichž se klienti, 
splní-li stanovené podmínky, mohou přestěhovat. V bytě 
bydlí jeden rok na základě podnájemní smlouvy, po celou 
dobu jsou v kontaktu s pracovníkem DCHP a podporováni 
v adaptačním procesu. Zkušenosti z minulých let jsou vel-
mi pozitivní. Dosud mělo možnost nastěhovat se do bytů 
celkem 12 klientů. 

AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB V ROCE 2015:
Kapacita služby: 44 (z toho 23 pro jednotlivce), celkový 

počet lůžko dnů u jednotlivců: 5 792, celkový počet lůžko 
dnů u osamělých rodičů s dětmi: 4 503, nově podepsané 
smlouvy (jednotlivci): 39, nově podepsané smlouvy (osa-
mělí rodiče s dětmi): 13, počet klientů, kteří odešli do jiné-
ho bydlení (jednotlivci): 40, počet klientů, kteří odešli do 
jiného bydlení (osamělí rodiče s dětmi): 11.

Od 9. 9. 2014 do 8. 9. 2015 byl tento projekt financován 
z  prostředků Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Službu podporují finančně město Cheb a Karlovarský kraj.

SLUŽBY
■ Základní sociální poradenství.
■ Ubytování za 120,- Kč za den pro jednotlivce.
■ Ubytování za 90,- Kč za den pro rodiče a 60,- Kč za

dítě.
■ Podmínky pro vykonání hygieny.
■ Možnost praní prádla.
■ Možnost přípravy stravy.

Všechny tyto služby jsou určeny osobám bez přístřeší a osa-
mělým rodičům s dětmi ohroženým sociálním vyloučením 
například z důvodů: 
■ Ekonomických (např. neschopnost platit nájem, exe-

kuce apod.) 
■ Návratu z výkonu trestu.
■ Opuštění ústavní péče (např. dětského domova po do-

sažení 18 let, protialkoholní nebo psychiatrické léčby
apod.)

■ Sociální nepřizpůsobivosti (způsob života vedoucí ke
konfliktu se společností, v ohrožení zejména v důsled-
ku zneužívání návykových látek, zdravotního stavu za
současného nevyužívání zdravotní péče, získávání
obživy společensky neakceptovatelným způsobem
apod.)

■ Rozvodu nebo opuštění společné domácnosti.
■ Nesoběstačnosti v základních životních dovednostech

(snížené možnosti si zajistit hygienickou péči, využívání
veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou a rodi-
nou, schopnosti uplatňovat svá práva a nároky).

[AZYLOVÝ DŮM BETLÉM CHEB]
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Adresa:  Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon:  731 433 021
E-mail:  pavel.bartak@dchp.charita.cz
Vedoucí:  Pavel Barták
Provozní doba: pondělí – pátek: 8:00 – 16:30

Služba je registrována podle § 70 zákona č. 108/2006 o so-
ciálních službách.

Službu podporuje finančně město Cheb.

Služba je určena lidem bez přístřeší, kteří jsou ubytováni 
v  Azylovém domě Betlém Cheb a nemají trvalý pracovní 
poměr. Dále lidem, kteří se v důsledku dlouhodobé neza-
městnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohro-
ženi sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vylou-
čeni (tyto osoby jsou doporučeny Úřadem práce Cheb). 
Kapacita pro osoby z Azylového domu je 9 uživatelů a pro 
osoby doporučené Úřadem práce je to uživatelů 13. Jedná 
se o osoby s absencí základních pracovních a psychoso-
ciálních návyků, k jejichž získání či znovuobnovení je třeba 
odbornou pomoc sociálního pracovníka a pomoc pracovní-
ků v sociálních službách (koordinátorů práce).

Mezi hlavní cíle Střediska sociální rehabilitace Cheb patří, 
aby klienti zcela nebo alespoň částečně splatili své závaz-
ky z minulosti, podpora klienta v  hospodaření s  penězi, 
přestěhování se do jiného typu ubytování v případě, že 
přicházejí z azylového domu, řešení své sociální situace 
a to, aby získali či obnovili pracovní návyky a snažili se 
hledat stálé zaměstnání.

PODMÍNKY PŘIJETÍ
 ■ Věk nad 18 let. 
 ■ Trvalý pobyt na území ČR.
 ■ Platný doklad totožnosti. 
 ■ Dočasné ubytování v Azylovém domě Betlém Cheb 

nebo doporučení od Úřadu práce Cheb z  důvodu 
dlouhodobé nezaměstnanosti nebo obtížné zaměst-
natelnosti s důsledkem sociálního vyloučení a absence 
pracovních návyků.

 ■ Zdravotní stav, který odpovídá požadavkům na výkon 
práce potvrzený praktickým lékařem.

 ■ Podpis pracovní smlouvy a smlouvy o poskytnutí so-
ciální služby.

V roce 2015 prošlo službou 34 uživatelů, z toho 4 ženy 
a 30 mužů ve věku od 18 do 59 let. 20 uživatelů bylo 
doporučeno Úřadem práce v Chebu, 14 uživatelů přišlo 
na doporučení pracovníků Azylového domu Betlém Cheb. 
Deseti uživatelům se podařilo najít jiné zaměstnání a se-

dmnáct uživatelů bude službu využívat i v roce 2016. Dva 
klienti dostali výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu 
porušování pracovní kázně. Pěti klientům nebyla prodlou-
žena smlouva na další období. Dále si čtyři uživatelé za 
pomoci pracovníků služby našli jiné bydlení.

V roce 2015 SSR nadále pokračovalo v péči o areál Krajinné 
výstavy v  Poohří (sázení květin, péče o zeleň), o poutní 
objekt Maria Loreto v Hroznatově, o sídliště Skalka a o jiné 
sjednané plochy města Chebu. V rámci údržby se klienti 
podíleli na úklidu chodníků a zastávek v určených lokali-
tách a to především v zimě, kdy se na těchto prostorách 
odklízí sníh. Ve spolupráci s městem plnili klienti řadu za-
kázek Městského úřadu Cheb (údržba travnatých ploch, 
úklid černých skládek, stěhování a vyklízení nebytových 
prostor, drobné bourací práce apod.). Pokračoval vzdělá-
vací cyklus pro klienty, který je zaměřen na znovuobnovení 
a upevnění funkční gramotnosti klientů, na jejich orientaci 
v systému dávek, schopnosti ucházet se o nové zaměst-
nání a orientaci na trhu práce. S městem Cheb byla uza-
vřena smlouva i na rok 2016.

[STŘEDISKO SOCIÁLNÍ REHABILITACE CHEB]
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Adresa:  Svobody 29, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 149, 731 433 090
E-mail: alena.samuelova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: 
Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30
(každá poslední středa v měsíci otevřeno pouze 
odpoledne)
Pátek: 8:00 – 12:00

Služba je registrována podle § 61 zákona č. 108/2006 o so-
ciálních službách.

Od 9. 9. 2014 do 8. 9. 2015 byl tento projekt financován 
z  prostředků Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR.

Službu podporují finančně město Cheb a Karlovarský kraj.

SLUŽBY
■ Základní sociální poradenství.
■ Vykonání základní hygieny.
■ Poskytnutí ošacení z charitního šatníku.
■ Vytvoření podmínek pro přípravu stravy.
■ Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Všechny tyto služby jsou určeny osobám bez přístřeší a ze 
sociálně vyloučených lokalit starších 18 let s  trvalým po-
bytem v celé ČR a ohrožených sociálním vyloučením na-
příklad z důvodů:
■ Ekonomických (např. neschopnost platit nájem, exe-

kuce, hmotná nouze apod.) 

■ Návratu z výkonu trestu.
■ Opuštění ústavní péče (např. dětského domova po

dosažení plnoletosti, protialkoholní nebo psychiatrické
léčby apod.)

■ Sociální nepřizpůsobivosti (žijícím způsobem života
vedoucím ke konfliktu se společností, v ohrožení ze-
jména v důsledku zneužívání návykových látek, zdra-
votního stavu za současného nevyužívání zdravotní
péče, získávání obživy společensky neakceptovaným
způsobem apod.)

■ Rozvodu nebo opuštění společné domácnosti.
■ Snížené soběstačnosti v základních životních doved-

nostech (snížené možnosti si zajistit hygienickou péči,
využívání veřejných míst a služeb, kontaktu s komuni-
tou a rodinou, schopnosti uplatňovat svá práva a ná-
roky).

PODMÍNKY PŘIJETÍ
■ Věk nad 18 let.
■ Soběstačnost.
■ Nebýt nositelem závažné choroby přenosné na člověka.
■ Být v  takovém aktuálním psychickém stavu, který

umožňuje smysluplné a účelné jednání s  pracovníky
zařízení (tzn. nebýt pod vlivem návykových látek, ne-
vystupovat agresivně apod.)

Jedním z trvalých cílů NDC je podpořit klienty v tom, aby si 
našli bydlení a přestěhovali se do jiného typu ubytování 
(Azylový dům Betlém Cheb, ubytovna, podnájem, proná-
jem apod.) Je zřejmé, že ztráta bydlení je nejvýznamnější 
faktor, který odsune člověka na okraj společnosti. Vzhle-
dem k situaci na trhu s byty lze každé přestěhování klienta 
považovat za významný úspěch. Ukazuje se, že propoje-
ní služeb DCHP, konkrétně NDC a AD Betlém je vysoce 
funkční a smysluplné – většina z klientů, kteří se posunuli 
v otázce řešení vlastního bydlení, se odstěhovali do Azylo-
vého domu Betlém Cheb. 

Klientům je k dispozici společenská a kulturní místnost, kde 
mají možnost zapůjčit si knihu nebo časopis, pravidelně 

sledovat dokumenty s různou tematikou.
Zde mají rovněž možnost různých aktivizačních činností: 

práce na PC (s internetem), rukodělné činnosti jako je 
např. pletení z papíru, výroba tematické výzdoby aj. 

Mezi další aktivity Nízkoprahového denního centra Cheb pa-
tří podpora klientů při prodeji časopisu Nový prostor. 

Klientům je k dispozici kuchyňský kout, rychlovarná konvi-
ce, vařič, trouba, mikrovlnná trouba a nádobí, ve kterém si 
stravu mohou připravit.

Sociální pracovníci podporují klienty při jednáních na úřa-
dech při vyřizování dávek, důchodů různého typu apod. 

Významnou kapitolou je součinnost s  dobrovolníky Farní 
charity Cheb, kteří vedle trvalé docházky do NDC pomá-
hají s přípravou oslav Vánoc a obdarování klientů prostřed-
nictvím Stromu splněných přání.

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM CHEB V ROCE 
2015:
Celkově využilo služeb NDC Cheb 120 klientů.
Klientům bylo poskytnuto 3772 intervencí.
Stálé bydlení si našlo 17 klientů.

[NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM CHEB]



21|DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ

Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon: 731 433 079, 731 433 090
E-mail: alena.samuelova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: 
pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30

Služba je registrována podle § 37, odst. 1, písm. b) zákona 
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Do 30. 4. 2015 byl projekt financován z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Službu podporují finačně 
město Cheb a Karlovar-
ský kraj

SLUŽBY
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: od-

borné sociální poradenství v oblasti splátkového kalendá-
ře, návrhu na nařízení výkonů rozhodnutí exekucí, odvolání 
proti exekuci, návrhu na odklad nebo zastavení exekuce, 
odporu proti platebnímu rozkazu, insolvence; informace 
o možnostech využití veřejných služeb; v případě zájmu je
nabídnuto zprostředkování prvního kontaktu s další insti-
tucí a případně doprovod.

Sociálně terapeutická činnost: odborné poradenství v oblasti 
sociálně právní pomoci – dávky pomoci v hmotné nouzi, 
dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postiže-
né občany, příspěvek na péči, služby sociální péče, služby 

sociální prevence; pracovně-právních vztahů a nezaměst-
nanosti – vznik a zánik pracovního poměru, odpovědnost 
za škodu, ochrana zaměstnanců, práce konané mimo pra-
covní poměr, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání; 
vzdělávání klientů v dluhové problematice – přednášky, od-
borné semináře, diskuze, cvičení, inscenace.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí: možnosti řešení dluhů mimosoudní 
i soudní cestou, mapování klientovy situace, možnost dopro-
vodu při vyřizování záležitostí týkajících se dluhové proble-
matiky, ochrana spotřebitelů, zdravotnictví a pojištění, bydle-
ní – kontakty na azylové domy a ubytovny, občanské soudní 
řízení, porušování antidiskriminačního zákona.

DLUHOVÁ PORADNA CHEB V ROCE 2015:
V roce 2015 využilo službu 142 klientů, kterým bylo po-

skytnuto 273 kontaktů a intervencí.

Adresa: Koželužská 1802/19, 350 02 Cheb
Telefon:  731 433 079, 731 433 090
E-mail: poradna.obeti@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Samuelová
Provozní doba: 
pondělí – čtvrtek 8:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30

Služba je spolufinancována z  rozpočtu města Chebu, Kar-
lovarského kraje a za přispění Ministerstva spravedlnosti 
ČR.

Poradna pro oběti trestných činů spolupracuje s  Probač-
ní a  mediační službou Cheb, Městským úřadem Cheb, 

Okresním státním zastupitelstvím Cheb, Policií ČR Cheb, 
Intervenčním centrem, Pomocí v nouzi, o. p. s. a se sdru-
žením Fokus.

SLUŽBY
■ Restorativní program.
■ Odborné sociální poradenství.

Restorativní program je založen na aktivní účasti osoby, kte-
rá je obětí trestného činu.

Poskytovatel služby poskytuje uživateli služby odbornou 
pomoc při uplatňování jeho zákonem vymezených práv 
a oprávněných zájmů a to v rozsahu a za podmínek da-
ných zákonem. Touto odbornou pomocí se rozumí psy-
chologické poradenství (podpora oběti, psychosociální 
podpora), právní pomoc, poskytování právních informací 
a to před zahájením trestního řízení, v  jeho průběhu i po 

jeho skončení.
Odborná pomoc je poskytována do doby, dokud to vyžaduje 

její účel a zároveň má uživatel o poskytování služby zájem.

CÍLOVÁ SKUPINA
Program je určen osobám starším 18 let (mladším jen se 

souhlasem zákonného zástupce), které utrpěly psychic-
kou újmu, s níž se jim dosud nepodařilo vypořádat, a to 
v  důsledku spáchaného trestného činu na jejich osobě, 
případně na osobě, s níž jsou v blízkém vztahu, nebo na 
majetku, ke kterému mají blízký vztah.

PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ V ROCE 
2015
Celkový počet uživatelů 36 (úspěšně ukončilo 12 uži-

vatelů; stále dochází 24 uživatelů).
Uživatelům bylo poskytnuto 145 intervencí.

[PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ CHEB]

[DLUHOVÁ PORADNA CHEB]
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Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 058
E-mail: ruzena.kudrnova@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Pablo Chacón Gil
Konto: 75277127/2700, VS 010

PROBLEMATIKA ADOPCE NA DÁLKU
Adoptivním rodičům vždy zdůrazňujeme, že když dítě vstou-

pí do programu Adopce na dálku, neznamená to automa-
ticky, že dokončí úspěšně studium. Je to kvůli specifickým 
podmínkám v chudých částech Jižní Ameriky. Často není 
škola není dobře vybavená nebo učitelé nejsou dostateč-
ně připraveni. Nejběžnějšími příčinami zanechání studia 
jsou: vnitřní emigrace zapříčiněná pracovními možnostmi 
rodičů či sezónními pracemi, která přinutí rodiny odstě-
hovat se na jiné místo. Většinou se tak stává v oblastech 
pralesa, kde je kočovnictví velmi obvyklé. Dalším motivem 

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 010
E-mail: pablo.chacon@dchp.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Pablo Chacón Gil
Konto: 75277127/2700, VS 038

PROJEKTY V ROCE 2015
V  roce 2015 jsme pokračovali v  podpoře projektů, které 

podporují rozvoj školních zařízení Dokončeny byly tři velké 
projekty. Jeden v Bolívii (město Trinidad) a dva v Asunció-
nu, hlavním městě Paraguaye. 

Do Trinidadu jsme poslali 89 204 Kč na rozšíření pobočky 
a zázemí organizace TIPNIS. TIPNIS je místní organiza-
ce domorodého obyvatelstva, která má v Trinidadu sídlo. 

podruhé realizovalo gymnázium Luďka Pika z Plzně bene-
fiční koncert se svým sborem a dalšími pozvanými sbory, 
při kterém se vybralo 6 886,-Kč.

STATISTIKA ROKU 2015
V  roce 2015 jsme adoptovali 31 nových dětí, především 

v Bolívii a Paraguayi. Během roku jsme poslali našim part-
nerům v Bolívii 822 910 Kč, v Paraguayi 283 693 Kč, 
v Ekvádoru 163 141 Kč a v Peru 48 837 Kč. Pomoc je 
určena na školní výuku dětí, které by ve většině případů do 
školy chodit vůbec nemohly.

Díky adoptivním rodičům dokončili vysokoškolské studi-
um čtyři mladí Bolivijci. Vzdělání absolvovali v oborech 
veřejná správa a pedagogika.

je těhotenství mladých dívek, které tak nemohou dokončit 
studium kvůli mateřství. Stává se, že starší děti musí začít 
pracovat, aby pomohly svým rodinám. Přesto jsme pře-
svědčeni, že program Adopce na dálku má smysl. Právo a 
povinnost každého člověka je zakotveno v Dětské právní 
ústavě OSN z roku 1959. Hlavní však pro náš tým je, že 
přes špatnou sociální situaci chudých dětí jejich znalosti 
povzbudí jejich příbuzné a další generaci.  

PREZENTACE 
Jako každým rokem i letos jsme uskutečnili různé prezenta-

ce našich projektů ve vzdělávacích zařízeních a centrech. 
Také mimo naši diecézi, jako ve Svitavách 26. října při La-
tinskoamerickém večeru organizovaným místní charitou. 
Jak už bývá zvykem, každý 3. listopad na den Svatého 
Martina de Porres jsme uskutečnili setkání adoptivních 
rodičů za přítomnosti nového konzula Peru. Tento rok již 

V  pobočce bydlí rodiny, které přijíždějí do města jednat 
s občanskými úřady. 

V Asunciónu byla díky našemu příspěvku ve výši 459 359 Kč 
dokončena stavba základní školy Niňo Jesús. Tuto školu 
řídí františkánské sestry misionářky Dítěte Ježíše. Druhým 
projektem bylo zvýšení kapacity tříd farní základní školy 
Las Mercedes, kam jsme poslali 1 381 561 Kč.

[ADOPCE NA DÁLKU]

[STŘEDISKO ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE]
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[TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA]

Adresa: Hlavanova ul. 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 221 540, 731 433 015, 731 591 852
E-mail: dchp@dchp.charita.cz,

marie.krondlova@dchp.charita.cz,
alzbeta.kalabova@dchp.charita.cz 

Cílem Tříkrálové sbírky, kterou každoročně pořádá Charita 
ČR, je finančně podpořit charitní pomoc lidem v  nou-
zi. Proto se v  první polovině ledna vydávají tři králové – 
Kašpar, Melichar a Baltazar – se zapečetěnou poklad-
ničkou do ulic měst a obcí, aby požádali o dobrovolný 
příspěvek. Poděkováním jsou nejen cukříky a kalendáříky, 
ale posvěcenou křídou psané iniciály K+M+B a letopočet, 
které zároveň symbolizují přání Kristus mansionem bene-
dicat – Kriste, požehnej tomuto domu.

V roce 2015 bylo v plzeňské diecézi vybráno 3 833 459 Kč. 
Z celkového výtěžku se 65 % vrací zpět do místa výbě-
ru na záměry, které si organizátoři předem stanovili. Vždy 
však musí jít o konkrétní pomoc lidem v nouzi. Tyto peníze 
podpořily v  roce 2015 sociální projekty Charit (napří-
klad péči o matky s dětmi v tísni, seniory, zdravotně po-
stižené, občany, kteří se dostali do nenadále nouze atd.) 
Dále aktivity dobrovolných Charit (návštěvy nemoc-
ných a osamělých, aktivity s dětmi a mládeží ze sociálně 
znevýhodněného prostředí atd.) V  některých případech 
podpořily finanční prostředky také činnost jiných nezisko-
vých organizací (např. středisko Radost Merklín, Robinson 
Klenčí pod Čerchovem, atd.)

15% výtěžku sbírky bylo i tentokrát využito na podporu so-
ciálních projektů přímo provozovaných Diecézní charitou 
Plzeň: Centra sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně 

terapeutických dílen sv. Josefa, Domova sv. Zdislavy pro 
matky s dětmi v tísni v Domažlicích, Domova pro seniory 
v Boru, SOS Domažlice. 

10 % podpořilo v  rámci DCHP naše projekty humanitární 
pomoci v zahraničí (Adopce na dálku a Středisko rozvo-
jové spolupráce).

5% sbírky podpoří sociální a humanitární projekty Charity 
ČR. 

5% pokrylo nezbytnou režii sbírky v rámci CHČR.

Veškeré podrobné informace o TS je možné najít na www.
dchp.cz/trikralova-sbirka/. Sbírku je také možné kdy-
koliv podpořit rádcovskou SMS. Text ve formě DMS(me-
zera)KOLEDA stačí odeslat na číslo 87777 (společné pro 
všechny operátory mobilních i pevných sítí). Cena DMS je 
30 korun, Charita z toho získá 27 Kč.

Hluboce si vážíme všech dárců, díky nimž můžeme pomoci 
lidem, kteří se ocitli z různých důvodů v tísni. Do Tříkrálové 
sbírky DCHP se v posledních letech zapojuje kolem 3500 
dobrovolníků, bez nichž by tuto akci nebylo možné realizo-
vat. Všem upřímně děkujeme a těšíme se na další setkání 
při putování koledníků za pomocí člověka člověku.

Celkem 
vykoledováno 
včetně DMS

Počet
pokladniček

65 % zpět do
center výběru

15 % pro DCHP 10 % fond
humanitární

pomoci

5 %
koordinační

činnost CHČR

5 % podíl režie ve 
prospěch CHČR

2015 3 901 818 1038 2 536 182 585 273 390 182 195 091 195 091
2016 4 414 438 1130 2 869 385 662 166 414 427 220 722 220 722
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[PŘEHLED PRACOVNÍKŮ DCHP – ÚVAZKY ZA ROK 2015]

provoz celkem soc. 
pracovníci

prac. v soc. 
službách

zdravotní 
sestry

ostatní 
odborní 

pracovníci

pomocní 
pracovníci

ostatní 
pracovníci

vedoucí 
a admin. 

pracovníci

Domov pokojného stáří sv. Alžběty 19,6 1,1 9,45 4,94 0 0 2,91 1,2
Domov pro seniory Bor 9,95 0,75 5,9 1,6 0 0 1 0,7
Středisko sociální rehabilitace Plzeň 20,07 2,33 2,17 0 0 12,87 1,5 1,2
Terénní krizová služba 2,95 2,04 0 0 0,7 0 0 0,21
Intervenční centrum Plzeňského kraje 1,98 1,48 0 0 0,3 0 0 0,2
Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň 5,85 4,5 0,33 0 0,72 0 0 0,3
CHPS DCHP Blovice, Spálené Poříčí 5,86 0,1 4,96 0 0 0 0,17 0,63
Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice 6,04 1,33 4,21 0 0 0 0,1 0,4
SOS Domažlice – terén a ambulance 2,2 1,25 0,75 0 0 0 0 0,2
SOS Domažlice – pobyt 8,1 0,25 7,25 0 0 0 0 0,6
Volnočasové kluby DUHA Domažlice 2,55 1,75 0,5 0 0 0 0 0,3
Azylový dům Domažlice 7,82 1,75 6 0 0 0 0,07 0
Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa 8,66 1,25 6,96 0 0 0 0 0,45
Středisko sociální rehabilitace Cheb 25,94 0,79 2,75 0 0 18,67 2,33 1,4
Noclehárna Betlém Cheb 2,3 0,1 2 0 0 0 0 0,2
Nízkoprahové denní centrum Cheb 2,8 1 1,3 0 0 0 0,2 0,3
Azylový dům Betlém Cheb 11,91 1,74 7,7 0 0 0 1,63 0,84
Dluhová poradna Cheb 1,31 1,08 0 0 0 0 0,13 0,1
Poradna pro oběti trestných činů Cheb 0,46 0,36 0 0 0 0 0 0,1
Krizová poradna Cheb 2,98 0,68 2 0 0 0 0,2 0,1
Adopce na dálku 1 0 0 0 0 0 0 1
Středisko rozvojové spolupráce 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5
Dům pro občany bez vlastního bytu 1,02 0 0 0 0 0 0 1,02
Sociální ubytovna Domažlice 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0
Správa 1,08 0 0 0 0 0 0 1,08
Celkem vč. DPČ a DPP (prům. přepočt. evid. stav) 153,18 25,88 64,23 6,54 1,72 31,54 10,24 13,03
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[ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 1. 1. – 31. 12. 2015]

Provozy DCHP Charity bez právní 
subjekt.

DCHP vč. charit bez 
právní subjekt.

Charity s právní 
subjekt.

DCHP vč. charit 
s právní subjekt.

Spotřeba mat., zboží a energie 9 958 482 119 231 10 077 713 33 716 374 43 794 087
Opravy a udržování 1 444 937 0 1 444 937 4 374 376 5 819 313
Náklady na služby 4 210 091 55 397 4 265 488 11 075 589 15 341 077
Mzdové náklady bez OON 34 206 361 0 34 206 361 67 733 903 101 940 264
OON - DPČ a DPP 916 193 4 000 920 193 3 430 229 4 350 422
Soc. a zdr. pojištění 11 771 212 0 11 771 212 23 527 962 35 299 174
Ostatní náklady 2 053 297 62 191 2 115 488 5 004 988 7 120 476
Odpisy 3 248 106 0 3 248 106 4 956 515 8 204 621
Náklady celkem 67 808 679 240 819 68 049 498 153 819 936 221 869 434
Tržby za vl. výkony a služby 14 160 354 0 14 160 354 56 237 385 70 397 739
Tržby za služby v rámci IP 13 297 247 0 13 297 247 17 215 090 30 512 337
Tržby od zdravotních pojišťoven 522 877 0 522 877 19 707 850 20 230 727
Dotace z MPSV 0 0 0 0 0
Dotace ost. ministerstva a Úřad vlády 390 400 0 390 400 45 000 435 400
Dotace kraje 14 128 789 0 14 128 789 31 194 350 45 323 139
Dotace obce, města 13 670 621 0 13 670 621 15 733 785 29 404 406
Ostatní dotace (ÚP), vč. dotací od EU 4 174 933 0 4 174 933 871 734 5 046 667
Ostatní výnosy 2 654 135 7 842 2 661 977 10 446 197 13 108 174
Dary 2 664 290 47 035 2 711 325 1 863 678 4 575 003
Sbírky církevní vč. Postní almužny 235 898 16 531 252 429 214 548 466 977
Sbírky veřejné (Tříkrálová sbírka) 1 380 004 157 390 1 537 394 1 010 919 2 548 313
Výnosy celkem 67 279 548 228 798 67 508 346 154 540 536 222 048 882
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta -529 131 -12 021 -541 151 720 600 179 448

Pořízení investice stav. vč. pozemků 57 173 0 57 173 98 557 155 730
Investice zařízení, strojů 288 000 0 288 000 122 050 410 050
Investiční výdaje celkem 345 173 0 345 173 220 607 565 780
Dotace na investice 0 0 0 94 057 94 057

MCHP, OCH Rokycany a OCH Ostrov – předběžná uzávěrka z důvodu podání daňového přiznání k 30. 6. 2016
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[ROZVAHA KE DNI 31.12. 2015 ZA DCHP]

AKTIVA Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015

v tis. Kč v tis. Kč

Dlouhodobý majetek celkem 66 535 63 900

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 85 233 85 650
Dlouhodobý finanční majetek celkem 158 145
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -18 856 -21 895

Krátkodobý majetek celkem 16 577 18 689

Zásoby celkem 1 552
Pohledávky celkem 2 052 2 122
Krátkodobý finanční majetek celkem 14 079 15 867
Jiná aktiva celkem 445 148

AKTIVA CELKEM 83 112 82 589

PASIVA Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015

v tis. Kč v tis. Kč

Vlastní zdroje celkem 76 258 74 628

Vlastní jmění celkem 76 546 75 169
Výsledek hospodaření celkem -288 -541

Cizí zdroje celkem 6 854 7 961

Dlouhodobé závazky 635 453
Krátkodobé závazky 4 948 7 174
Jiná pasiva celkem 1 271 334

PASIVA CELKEM 83 112 82 589
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[VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2015 ZA DCHP]

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

A. Náklady v tis. Kč v tis. Kč
I. Spotřebované nákupy celkem 10 078 0

Spotřeba materiálu, PHM 6 628 0
Spotřeba energie 3 450 0
Prodané zboží 0 0

II. Služby celkem 5 653 56
Opravy a udržování 1 445 0
Cestovné 98 0
Náklady na reprezentaci 89 0
Ostatní služby 4 021 56

III. Ostatní náklady celkem 47 990 0
Mzdové náklady 35 127 0
Zákonné sociální pojištění 11 760 0
Ostatní sociální pojištění 142 0
Zákonné sociální náklady 961 0

IV. Daně a poplatky celkem 32 0
Ostatní daně a poplatky 32 0

V. Ostatní náklady celkem 975 0
Ostatní pokuty a penále 202 0
Odpis nedobytné pohledávky 218 0
Úroky 37 0
Kursové ztráty 0 0
Dary - sociální výpomoci 0 0
Jiné ostatní náklady 518 0

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 
a opr. pol.

3 248 0

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 3 248 0
Zůstatková cena prodaného dlouhodob. NM a HM 0 0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 17 0
Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi org. složkami 7 0
Poskytnuté členské příspěvky 10 0

VIII. Daň z příjmů celkem 0 0
Dodatečné odvody daně z příjmů 0 0
Náklady celkem 67 993 56

Hlavní činnost Hospodářská 
činnost

B Výnosy v tis. Kč v tis. Kč
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 27 893 88

Tržby za vlastní výrobky 0 0
Tržby z prodeje služeb + veř. zakázka OPLZZ 27 893 88
Tržby za prodané zboží 0 0

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 
celkem

0 0

III. Aktivace celkem 0 0
IV. Ostatní výnosy celkem 2 569 0

Úroky 20 0
Zúčtování fondů 0 0
Jiné ostatní výnosy 2 549 0

V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. 
pol.

0 92

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 0 77
Tržby z prodeje materiálu 0 15

VI. Přijaté příspěvky celkem 4 501 0
Přijaté příspěvky zúčt. mezi organizačními 
složkami

0 0

Přijaté příspěvky (dary, sbírky) 4 501 0
VII. Provozní dotace celkem 32 365 0

Provozní dotace 32 365 0
Výnosy celkem 67 328 180

C. Výsledek hospodaření před zdaněním -665 124
Daň z příjmů 0 0

D. Výsledek hospodaření po zdanění -665 124
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[DOTACE OD RESORTŮ STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A ZE STRUKTURÁLNÍCH 
FONDŮ EU]

Provozní dotace

Ministerstvo vnitra 232 400
Ministerstvo spravedlnosti 158 000
Úřady práce 3 034 523
Ministerstva + ÚP celkem 3 424 923
Plzeňský kraj 11 752 889
Karlovarský kraj – soc. sl. Cheb 2 375 900
Kraje celkem 14 128 789
Město Plzeň 3 953 000
Město Cheb 7 182 500
Město Blovice, Spálené Poříčí 968 419
Město Domažlice, svazek Domažlicko 800 000
Město Mariánské Lázně 330 000
Město Bor 350 000
Města a obce ostatní 86 702
Města celkem 13 670 621

 C e l k e m 31 224 333

IP – veřejná zakázka na soc. služby prevence

IP Plzeňského kraje  – OPLZZ 8 408 441
IP Karlovarského kraje – OPLZZ 4 407 858
IP Město Cheb – OPLZZ 480 948

 C e l k e m 13 297 247

EU - dotace

MPSV - OPLZZ 1 135 798

 C e l k e m 1 135 798

Ministerstvo vnitra 
 232 400 Kč 

Ministerstvo spravedlnosti 
158 000 Kč 

Úřady práce 
3 034 523 Kč 

Plzeňský kraj                            
11 752 889 Kč 

Karlovarský kraj                          
2 375 900 Kč Města celkem                         

13 670 621 Kč 

IP Plz. kraje - OPLZZ 
8 408 441 Kč 

IP Karl. kraje - OPLZZ 
4 407 858 Kč 

IP město Cheb - 
OPLZZ 

480 948 Kč 

MPSV - OPLZZ  
1 135 798 Kč 

Provozy DCHP -  Dotace od resortů státní správy, samosprávy 
 a ze strukturálních fondů EU - rok 2015
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[ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 1.1. – 31. 12. 2015 ZA PROVOZY DCHP]

REGISTROVANÉ SLUŽBY PLZEŇSKÉHO KRAJE

SSR Plzeň Terénní 
kriz. služba

IC  
Plz. kraje

PCU 
Plzeň

DPS 
sv Alžběty

DPS 
Bor

DMD 
Havlovice

SOS – ter. 
a amb. sl. 
Domažlice

SOS – 
pobyt. sl. 
Meclov

Azylový 
dům 

Domažlice

Spotřeba mat., zboží a energie 530 267 114 237 84 932 284 949 2 315 188 737 884 281 684 124 703 559 164 562 637
Opravy a udržování 212 053 22 460 18 772 37 034 208 663 120 50 574 43 295 37 207 13 787
Náklady na služby 188 918 108 670 88 785 203 765 420 867 479 956 98 381 195 773 111 642 113 915
Mzdové náklady bez OON 3 092 556 946 719 539 735 1 444 401 3 345 434 1 828 473 1 523 003 578 417 1 918 188 1 809 945
OON – DPČ a DPP 6 400 0 0 173 853 20 300 30 980 91 940 14 190 14 620 14 700
Soc. a zdr. pojištění 1 046 662 321 244 183 121 511 100 1 129 153 621 087 517 821 201 489 656 294 614 353
Ostatní náklady 192 446 82 090 38 255 103 423 360 428 172 185 117 771 83 214 153 477 161 710
Odpisy 40 091 78 096 0 36 204 737 892 0 77 304 0 574 804 0
Náklady celkem 5 309 393 1 673 516 953 600 2 794 729 8 537 925 3 870 685 2 758 478 1 241 081 4 025 396 3 291 047
Tržby za vl. výkony a služby 593 056 0 0 112 718 4 671 625 1 922 364 362 964 0 398 000 813 450
Tržby za služby v rámci IP 1 798 290 0 690 115 0 0 0 1 585 368 834 868 2 325 000 1 174 800
Tržby od zdravotních pojišťoven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace z MPSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace ost. ministerstva a Úřad vlády 0 0 0 232 400 0 0 0 0 0 0
Dotace kraje 525 937 1 064 613 142 408 1 230 446 2 364 680 1 396 947 540 845 83 923 553 105 627 982
Dotace obce, města 623 000 380 000 90 000 900 000 1 360 000 384 000 60 000 70 000 102 000 260 000
Ostatní dotace (ÚP), vč. dotací od EU 1 041 948 0 0 0 4 613 0 0 0 0 0
Ostatní výnosy 152 003 110 000 0 6 500 56 253 206 30 162 0 579 245 0
Dary 555 517 75 127 0 69 609 80 191 50 118 49 190 7 610 32 100 332 447
Sbírky církevní vč. Postní almužny 0 0 0 23 088 0 4 813 0 5 982 0 0
Sbírky veřejné (Tříkrálová sbírka) 0 11 887 0 170 202 0 110 129 120 282 208 563 13 084 36 624
Výnosy celkem 5 289 751 1 641 627 922 523 2 744 963 8 537 362 3 868 577 2 748 811 1 210 946 4 002 534 3 245 303
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta -19 642 -31 889 -31 077 -49 766 -563 -2 108 -9 667 -30 135 -22 862 -45 744

Pořízení investice stav. vč. pozemků 57 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investice zařízení, strojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční výdaje celkem 57 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace na investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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REGISTROVANÉ SLUŽBY 
PLZEŇSKÉHO KRAJE

REGISTROVANÉ SLUŽBY KARLOVARSKÉHO KRAJE

Sociálně 
terap. dílny

VČK 
Domažlice

CHPS 
DCHP Bl.  
a Sp. P.

Noclehárna 
Cheb

NDC 
Cheb

SSR 
Cheb

Azylový 
dům Cheb

Dluhová 
poradna 

Cheb

Krizová 
pomoc 
Cheb

POTČ  
Cheb

Spotřeba mat., zboží a energie 297 539 84 347 216 735 250 353 207 999 1 118 934 828 406 41 318 82 675 17 683
Opravy a udržování 23 311 359 41 692 0 7 472 391 793 135 999 1 255 4 306 1 030
Náklady na služby 79 911 52 690 255 476 67 519 66 535 584 265 194 594 30 821 47 197 26 967
Mzdové náklady bez OON 2 013 828 609 911 1 326 410 568 856 691 738 4 810 688 2 813 190 354 912 727 273 105 458
OON – DPČ a DPP 0 14 190 64 385 0 42 700 210 150 65 300 8 625 6 600 34 275
Soc. a zdr. pojištění 682 302 211 490 464 737 192 695 249 074 1 691 048 976 081 120 452 246 392 35 861
Ostatní náklady 133 089 42 926 137 059 41 037 54 744 455 543 267 144 23 123 50 859 6 503
Odpisy 342 975 0 0 0 0 400 020 481 507 27 809 75 252 0
Náklady celkem 3 572 955 1 015 913 2 506 494 1 120 460 1 320 262 9 662 441 5 762 221 608 315 1 240 554 227 777
Tržby za vl. výkony a služby 0 0 692 808 78 023 0 697 718 1 045 719 0 0 0
Tržby za služby v rámci IP 0 0 0 0 946 458 0 3 461 400 161 085 319 863 0
Tržby od zdravotních pojišťoven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace z MPSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace ost. ministerstva a Úřad vlády 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 000
Dotace kraje 1 539 819 832 992 758 158 759 600 278 200 0 277 900 326 200 714 500 19 500
Dotace obce, města 210 000 100 000 1 019 121 189 000 33 500 6 800 000 60 000 23 000 44 000 33 000
Ostatní dotace (ÚP), vč. dotací od EU 1 135 797 0 0 0 0 1 875 351 48 337 19 334 29 007 0
Ostatní výnosy 405 086 0 1 0 0 289 154 458 543 26 269 71 083 0
Dary 54 912 0 0 0 0 0 220 607 0 0 0
Sbírky církevní vč. Postní almužny 94 976 0 0 69 003 20 000 0 0 0 0 0
Sbírky veřejné (Tříkrálová sbírka) 97 061 62 431 13 798 20 000 25 000 0 181 456 40 000 35 000 16 000
Výnosy celkem 3 537 651 995 423 2 483 886 1 115 626 1 303 158 9 662 223 5 753 962 595 888 1 213 453 226 500
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta -35 303 -20 490 -22 608 -4 834 -17 104 -218 -8 259 -12 427 -27 101 -1 277

Pořízení investice stav. vč. pozemků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investice zařízení, strojů 0 0 0 0 0 288 000 0 0 0 0
Investiční výdaje celkem 0 0 0 0 0 288 000 0 0 0 0
Dotace na investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 1.1. – 31. 12. 2015 ZA PROVOZY DCHP]
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OSTATNÍ SLUŽBY

Správní 
středisko

Adopce  
na dálku

Stř. rozvoj. 
spolupr.

Dům 
sv. Vinc 
Koterov

JOB 
Centrum

DOVB  
Mar. 

Lázně

Sociální 
byty Cheb

Potrav. 
pomoc

DPS  
sv. Alžb. 
zdrav. 
služby

DPS Bor 
zdrav. 
služby

Ubytovna 
Domažlice

Fakultat. 
služby

Spotřeba mat., zboží a energie 457 140 30 179 8 007 379 432 62 065 183 68 671 64 579 37 861 3 470 69 104 36 157
Opravy a udržování 97 903 35 372 896 57 213 1 734 0 437 0 0 0 200 0
Náklady na služby 500 946 21 298 8 464 49 906 29 368 3 019 171 266 5 449 0 0 3 728 0
Mzdové náklady bez OON 189 515 228 367 120 951 0 365 880 253 421 0 43 000 1 444 827 440 416 70 849 0
OON – DPČ a DPP 52 675 0 0 0 0 4 160 0 0 0 0 0 46 150
Soc. a zdr. pojištění 78 356 77 645 41 124 0 124 402 86 164 0 14 620 502 611 149 745 24 089 0
Ostatní náklady -857 586 48 793 8 389 14 420 17 263 16 989 3 325 13 386 0 13 935 70 375 26 982
Odpisy 72 432 0 0 303 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Náklady celkem 591 381 441 654 187 831 804 691 600 712 363 936 243 699 141 034 1 985 299 607 566 238 345 109 289
Tržby za vl. výkony a služby 60 000 3 800 0 529 374 0 0 163 033 0 1 422 613 542 644 13 009 37 436
Tržby za služby v rámci IP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tržby od zdravotních pojišťoven 0 0 0 0 0 0 0 0 522 877 0 0 0
Dotace z MPSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace ost. ministerstva a Úřad 
vlády

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace kraje 0 0 0 0 0 0 0 91 034 0 0 0 0
Dotace obce, města 0 0 0 0 600 000 330 000 0 0 0 0 0 0
Ostatní dotace (ÚP), vč. dotací od EU 20 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní výnosy 99 290 20 144 0 275 274 0 0 74 922 0 0 0 0 0
Dary 359 845 415 767 84 035 0 0 0 0 0 0 45 795 160 000 71 420
Sbírky církevní vč. Postní almužny 0 0 0 0 0 2 216 0 0 0 820 15 000 0
Sbírky veřejné (Tříkrálová sbírka) 51 700 0 97 000 0 0 19 787 0 50 000 0 0 0 0
Výnosy celkem 591 381 439 711 181 035 804 648 600 000 352 003 237 955 141 034 1 945 490 589 259 188 009 108 856
Hosp. výsledek: +zisk, -ztráta 0 -1 943 -6 796 -43 -712 -11 933 -5 744 0 -39 809 -18 307 -50 336 -433

Pořízení investice stav. vč. pozemků 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investice zařízení, strojů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiční výdaje celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotace na investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA OBDOBÍ 1.1. – 31. 12. 2015 ZA PROVOZY DCHP]
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[VYBRANÉ GRAFY Z HOSPODAŘENÍ DCHP]

Spotřeba mat., zbo í a energie 
9 958 482 Kč 

15% 

Opravy a udr ování 
1 444 937 Kč 

2% 

Náklady na slu by 
4 210 091 Kč 

6% 

Mzdové náklady bez OON 
34 206 361 Kč 

51% 

OON - DP  a 
DPP 

916 193 Kč 
1% 

Soc. a zdr. pojištění 
11 771 212 Kč 

17% 

Ostatní náklady 
2 053 297 Kč 

3% 

Odpisy 
3 248 106 Kč 

5% 

CELKOVÉ NÁKLADY PROVOZ  DCHP 2015 

Tr by za vl.výkony a slu by 
14 160 354 Kč 

21% 

Tr by za slu by v rámci IP 
13 297 247 Kč 

20% 

Tr by od zdrav. pojiš oven 
522 877 Kč 

1% 

Dotace ministerstev, krajů, 
obcí, ÚP, EU 

32 364 743 Kč 
48% 

Ostatní výnosy 
 2 654 135 Kč 

4% 

Dary 
 2 664 290 Kč 

4% 

Sbírky 
1 615 902 Kč 

2% 

CELKOVÉ VÝNOSY PROVO  DCHP 2015 
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[PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. 12. 2015]
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[ZPRÁVA AUDITORA]
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[PODĚKOVÁNÍ]

15. ZŠ v  Plzni, Adamík Alojz MUDr., ACH Olomouc, ATD 
elektronik s. r. o., Balharová Jana MUDr., Bárková Dana 
Mgr. Ing. PhD., Bartůšková S.M. Serafina, Benešová Šár-
ka, Bercziková Štěpánka Ing., Berger Oto, BEST TOUR 
Liberec s. r. o., Bezpalec Josef, Bíba Jaroslav Ing., Bíba 
Jaroslav, Biskupství plzeňské, Bočan, 17. ZŠ, Borůvková 
Věra,Bouček Martin Mgr., Bouzková Marie, Brichtová Ja-
roslava, Büllowová Jana, Bystřická Anna, Caritasverband 
Regensburg, Ciklová Helena, Císlerová Lucie MUDr., CMS 
Czech, s. r. o., Coroli Karla, Čáp Petr, Čihák Libor, Evange-
lická církev metodistická Maranatha, Exellent Plzeň s.r.o., 
Fajfrová Jana, Fakultní nemocnice Plzeň, Farní charita 
Karlovy Vary, Farnost Dolní Dunajovice, Farnost Neusorg, 
FCH Cheb, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Přeštice, FCH 
Sokolov, FCH Staňkov, FCH u P. M. Růžencové Plzeň, 
FPG Servis, s. r. o., Frank Stanislav, Frdlíková Dagmar 
MUDr., Fričová Hana, Friedrich Pavel, Friedrichová Ga-
briela, Gabryš Martin MUDr., Grossová Šárka, Hamrlová 
Alena, Hauerová, Henc Petr, Hlaváčková Petra, Höfler 
Martin, Horáček Alois, Horáková Veronika, Hric Anton, 
Hrubá Marie, Charita ČR, Chejlava Roman, Jakoubek 
Jaroslav, Jančar Radek, Jančář Radek, Jandovský Filip, 
Jandura Dalibor, Jandurová Lenka, Jasinský Miroslav Ing., 
Ježík Vlastimil, Jirásková Marie, Jirková Vendulka, Jiskra 
Zbyněk, Johnová Eliška, Jonáš Jaromír MUDr., Jungová 
Anna, Jurek Jan Ing., Kadlec dent, s. r. o., Kalendová 
Pavla, Kaše Pavel, Kašík Ladislav, Kepeňová Jana, Klail 
Jan JUDr., Klaudová Andrea Ing., Klečková Jitka, Klempt 
Petr, Klepáček Josef, Klimešová Jana MUDr., Kočová Ji-
tka MUDr., Kodalík Karel PhDr., Kochman Petr Ing., Ko-
kolusová Anna RNDr., Kolářová Libuše, Koldová Věra, 
Komorous Filip, Koníček Ondřej, Kopecký Pavel, Kopic 
Stanislav, Koranová Kamila, Korejsová Marie Ing., Kotek 
Jakub Ing. arch., Kotyzová Eva, Kovanič Petr JUDr., Kova-
ničová Alexandra, Krajský úřad Karlovarského kraje, Král 
Václav, Králík Petr, Krčmáriková Eva, Krejčí Michal, Kron-
dl Milan Ing., Krtičková Dana MUDr., Krucký Václav Mgr., 
Krupičková Renta Ing., MBA, Kryl Petr Ing., Křivánková 
Anna, Kubala Pavel RNDr., Kudrnáč Jan Mgr., MBA, Kun-
cl Ladislav MUDr., Labonková Hana Ing.arch., Landaveri 
Marita, Lázně Františkovy Lázně, Legová Jana, Leitnero-

vá Stanislava MUDr., Lejsal Ondřej, Lekárna „U zlatého 
jelena“ Domažlice, Linhartová Kateřina, Linzmaier Arnošt, 
Lodr Jiří Ing., Loosová Brigita, Macková Jitka, Macháčko-
vá Blanka, Majlingová Hana, Malenovský Radek, Martoch 
Tomáš Ing., Maříková Marie, Matějovič Přemysl, Mattaso-
vá Věra, Matyková MUDr., Mazanec Karel Ing., Medlíno-
vá Hana, Město Blovice, Město Bor, Město Domažlice, 
Město Horšovský Týn, Město Cheb, Město Mariánské 
Lázně, Město Nýřany, Město Plzeň, Město Přeštice, Měs-
to Přimda, Město Všeruby, Městská charita Plzeň, Měs-
tys Stráž, Motlík František Ing., Moulisová Blanka MUDr., 
Nadace Olgy Havlové, Nádeníčková Veronika, Nalejvajka 
Petr Pharm.Dr., Neckářová Václava Mgr., Nečesal Karel, 
Němcová Zdeňka Mgr., Nezval Roman, Nová Jitka, Novák 
Zdeněk JUDr., Nováková Helena Ing., Nováková Vlasta, 
Novotná, Nykodýmová Nela, Nykodýmová Štěpánka, 
Obec Česká Kubice, Obec Díly, Obec Hošťka, Obec Cho-
dov, Obec Staré Sedliště, Obec Trhanov, Obec Zdemysli-
ce, Obrhelová Milada Ing., Ouředník Ladislav Ing., Pánek 
Daniel, Panna Jan, Panroková S. M. Františka, Papáček 
Štěpán Ing. Phd., Patejdlová Sylvie, Pavel Jaroslav, Pa-
vel Michal, Pavelková Šárka Mgr., Pavlíčková, Pavlová 
Anna, Pediatria Viva, s. r. o., Pech Vladimír, Pechmano-
vá Blanka Ing., Pěkný Martin, Pešek František, Petráková 
Dana, Piendl Bernhard Mons., Plavec Karel P., Plincelne-
rová Helena, Plocarová, Pluhař Josef, Pluhař Petr, Plzeň 
2015, o.p.s., Plzeňská teplárenská a. s., Podestát Josef, 
Podskalská Zdeňka, Polák Petr, Pousková Marie, Pražan 
Jan Mgr. SI., Princ Jiří, Procházková Markéta, PROLEX 
Tax management, s.r.o., Prosický Jiří Ing., První chodská 
s.r.o., Přibylová Milada, Pšeničková Marta, Pudichová Ma-
rie, Pulicarová Irena, Putz Karel, Pyšná Barbora, Rejzková 
Věra, Renomia a.s., Ritter Ferdinand Ing., Ritterová Sofie 
Mgr., Rott Petr, Růžička Pavel, Růžička Václav, Rybecký 
Josef, Říhová Markéta Ing., ŘKF Cheb, ŘKF Mrákov, ŘKF 
Nýřany, ŘKF Švihov, ŘKF Tachov, ŘKF Zbiroh, Sdružení 
zaměstnanců Domova sv. Františka Plzeň, Seč Stanislav, 
Sedlák Ladislav Bc., Seibtová Jaroslava MUDr., Shrbená 
Jiřina Ing., Scharf Jaroslav Ing., Schejbalová Jana MUDr., 
Sikora Lukáš, Sinková, Skála Ondřej Ing., Slivanská Bu-
lnesová Daniela Ing., Smetanka Aleš, SOA Plzeň, Sosna 

Karel PhDr., Soukup Daniel, Svazek Domažlicko, Svoja-
novský Petr, Šantínová Věra, Ševčík Jiří Ing., Šiftová Eva, 
Šilhavý Jaroslav, Šíma Alexandr JUDr., Šimková Daniela 
PhDr., Šírková Eva MUDr., Šiřina Petr Ing., Šmíd Pavel 
Mgr., Šmíd Petr, Šmoldas Jiří, Šoulová Veronika, Španěl 
Ondřej Mgr., Špilar Jiří, Štaffa Antonín Ing., Štachová Ivana 
MUDr., Štěpánek Pavel Ing., Štrunc Jiří, Štruncová Irena, 
Šváb Jan Ing., Švábová Jitka MUDr., Švajdlerová Kateřina,  
Švarc Vladimír, Švrčina Marek Ing., Téra Luděk Ing., Tippl 
Jaromír, T-mobile, Tomášková Eva Ing., Tříska Miloslav, 
Týnavský Petr, Uhlíř Stanislav P., Urbánek Štěpán MUDr., 
V.D.O.Group, Vachoušková Věra, Vaicenbacherová Soňa, 
Valášková Renata Mgr., Valko Michal, Vaněk Jiří, Vávra 
Viktor, Veselý Jan Ing., Vinická Věra, Vít Milan, Vochoc Tra-
de, s.r.o., Vorlíček Ivan, Votava Radovan, Vrbenský Pavel, 
Walder Petr, Základní škola Chlumčany, Základní škola 
Chotěšov, Zárobská Marie, Zděnková Sabina, ZO odbor. 
svazu státních orgánů a organizací při Státním oblastním 
archívu Plzeň, ZŠ Chotěšov, Žížková Blanka JUDr.
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Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, krajské úřady Plzeňského a Karlovarského 
kraje.

Statutární město Plzeň a MO Plzeň 1, MO Plzeň 2, MO Plzeň 3, MO Plzeň 4, 
MMP – odbor sociálních služeb.

ROP NUTS II Jihozápad a ROP NUTS II Severozápad.
MPSV ČR, MZ a MO ČR,  MS ČR, MV ČR – Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých ČR.

Ozbrojené složky: Cizinecká a pohraniční policie ČR, Policie ČR, Městská po-
licie Plzeň, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje.

Úřady práce Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice, Příbram, Karlovy 
Vary, Tachov, Klatovy a Cheb.

Městské a obecní úřady Blovice, Bor, Cheb, Domažlice, Horšovský Týn, Hoš-
ťka, Chodov, Mariánské Lázně, Přeštice, Spálené Poříčí, Česká Kubice, 
Stráž, Přimda, Staré Sedliště, Trhanov, Díly.

Poděkování s vděčností našemu zřizovateli Mons. Františkovi Radkovskému 
za 23 let naslouchání a pomoci a Mons. Josefu Žákovi, Mons. Vladimíru 
Bornovi a jáhnovi Bc. Ladislavu Legovi a všem kněžím plzeňské diecéze, 
kteří podporují duchovně i skutkem rozvoj služby Charity ve farnostech.

Děkujeme za pomoc na cestě služby Charity, která patří Bohu, sloužíce všem 
lidem, kteří naši pomoc potřebují.

CÍRKEVNÍ A PARTNERSKÉ INSTITUCE, KTERÉ SE VÝRAZNĚ NA 
SLUŽBĚ DCHP PODÍLEJÍ
Caritasverband für die Diözese Regensburg e. V. děkujeme za 23 let bratrské 

spolupráce a pomoci, které si nesmírně vážíme a která nás obohacuje. 
Děkujeme řediteli Mons. Rolandu Batzovi a jeho týmu za výborné vztahy 

[PODĚKOVÁNÍ]

mezi našimi Charitami. Poděkování za dlouhodobou přízeň a pomoc ředi-
teli Zemské charity Mnichov Mons. Bernhardu Piendlovi.

Děkujeme řediteli CHČR Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi, Mgr. Jakubovi Ličkovi
GS CHČR a všem pracovníkům oddělení SE CHČR za vzájemnou podporu 

a pomoc společného dobra.

JSME VDĚČNI ZA DLOUHOLETOU A VÝZNAMNOU PODPORU NAŠÍ 
SLUŽBY A TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Schola od redemptoristů Plzeň, Schola od františkánů Plzeň,  ZŠ Chotěšov za 

partnerství při rozvoji služeb DCHP na okrese Domažlice.
Římskokatolické pomáhající farnosti: Cheb, Klenčí pod Čechovem, Nejdek, Po-

běžovice, Horšovský Týn, Švihov, Zbiroh, Kdyně, Domažlice, Konstantinovy 
Lázně, Jesenice, Dobřany, Nýřany, Dýšina, Manětín, Skalná, Starý Plzenec, 
Mrákov, Město Touškov, u sv. Bartoloměje Plzeň a klášter Nový Dvůr.

Děkujeme všem spoluorganizátorům a koledníkům Tříkrálové sbírky.

FIRMY A ORGANIZACE, KTERÉ NÁS DLOUHODOBĚ A VÝZNAMNĚ 
PODPORUJÍ
ČSOB Plzeň, Sedláčkova ul., Plzeňská teplárenská, a. s., Plzeňské městské 

dopravní podniky a.s., Ing. Marta Kučerová, RENOMIA, a.s., Stavba Plzeň, 
s.r.o.

INSTITUCE, FIRMY, NADACE
T – mobile, Kadlec Dent s.r.o., KDU-ČSL Domažlice, Lékárna U zlatého jelena 

Domažlice, Mijava s r.o., Nadace České spořitelny, Nadace Divoké husy, 
Naděje, Paulová Alena, Plzeň 2015, Svazek Domažlicko, Praní a čištění 
a.s., VE SPOJENÍ, z. s., Jiří Ševčík.

SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
Český rozhlas Plzeň, ČTK, ČT 1, ČT 2, Deníky Bohemia, FM Plus, Gemini 99, 

Plzeňská televize, MF Dnes, Právo, Plzeňský rozhled, Rádio Proglas, TV 
NOE, ZAK TV. Bez spolupráce těchto médií by byla naše možnost sdělovat 
informace o našich službách potřebným ochuzena. Děkujeme.

Děkujeme všem fyzickým i právnickým osobám, kteří darem podporují naše 
dobré dílo služby. Děkujeme rovněž všem dárcům Tříkrálové sbírky. Bez 
nich by nám bylo podstatně hůře při zajištění společných úkolů služby.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Rekonstrukce bývalé fary v Meclově byla financována z Regionálního operač-
ního programu NUTS II Jihozápad. Díky ní zde nyní provozujeme pobyto-
vou formu sociální rehabilitace.

Rekonstrukce objektu bývalé Union vily v Chebu byla financována z Integro-
vaného operačního programu. Díky ní zde nyní sídlí Dům sociálních služeb 
Betlém Cheb.
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