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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY 

STŘÍBRO 

Drazí přátelé, 
 

sešel se rok s rokem a můžeme zase 

bilancovat další rok služby Domova 

pro seniory sv. Jana Pavla II. a 

činnosti FCH Stříbro. Jsem nesmírně 

vděčný za všechny aktivity a dobro 

lidí, které naleznete uvnitř této 

bilanční zprávy. Každý rok je darem a příležitostí udělat něco, co 

člověku kolem nás dá jasný prožitek, že jej máme rádi, že o něj 

stojíme, že je pro nás důležitý. Každý takový dar se zapíše do 

skládanky našich srdcí a nikdo jej již nemůže ztratit a nikdo jej 

nemůže vzít.  

Děkuji všem zaměstnancům za jejich službu lásky a odbornosti, 

děkuji městu Stříbro a Plzeňskému kraji a městu  Kostelec za 

důležitou finanční podporu, bez které by náš domov nemohl službu 

zajišťovat. Vážíme si  spolupráce v rámci potravinové pomoci 

potřebným, spolupráce s vedením města Kladrub, Lestkova, úřadem 

práce Stříbro a sociálním odborem města Stříbra.  

Nesmírně jsme vděční za podporu dobrovolníků a místní duchovní 

správy ŘKF ve Stříbře a P. Jiřího a finanční i duchovní podpory otce 

biskupa Tomáše. V neposlední řadě je výrazem naší služby duchovní 

podpora našeho života v Domově a zde patří velká vděčnost otci 

Jiřímu Barhoňovi a otci prezidentovi Františkovi. 

Přátelé, děkuji i všem dárcům Tříkrálové sbírky, kteří svoji 

solidaritou otevírají most lidské sounáležitosti a skutečnosti, že kdo 
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rád dává, dvakrát dává a naše služby to odpracují na předávání 

radosti a lásky, naděje.  

Když jsem přijímal zde službu ředitele FCH Stříbro, přijal jsem to 

s velkou láskou i díky tomu, že jsem zde 4 roky studoval na SZŠ, mám 

na mnoho lidí skvělou památku v sobě a děkuji za to, že jsem pak 

tolik let mohl společenství Charity doprovázet ve službě ředitele 

DCHP a nyní v této službě. To jsou ony radosti života.  

Na závěr děkuji za úžasnou práci Janě Středové a myslím jmenovitě i 

na celý tým zajišťující službu.  

 

 

        Ing. Jiří Lodr,  

ředitel DCH Plzeň a FCH Stříbro   
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DUCHOVNÍ SLOVO 

Již nějaká ta léta jezdím jako varhaník s Otcem Jiřím Barhoněm každé 

druhé pondělí v měsíci do Domova sv. Jana Pavla II., kde společně s 

klienty slavíme mši svatou. Doma si připravím nějaké ty noty, 

zabalím klávesy a čekám na příjezd Otce Jiřího. Ten je vždy 

dochvilný, ba někdy přijede i o nějakou tu minutu dříve, což 

zasluhuje pochvalu, neboť je, jak známo, dost vytížený v Plzni a okolí. 

V autě se pak obvykle pomodlíme, abychom dobře dojeli, zvolíme 

píseň, případně probereme novinky, co se kde událo, nebo co jsme 

osobně za ten měsíc prožili. 

V Domově je zpravidla vše připraveno ke slavení mše svaté, obětní 

stůl, klienti jsou na svých místech a s radostí náš příjezd vítají. Na mši 

svatou přicházejí též někteří farníci, kteří nám pak pomáhají se 

zpěvem, či při čtení. Přede mší svatou je vždy ještě čas na udělení 

svátosti smíření. Během promluvy Otec Jiří seznámí přítomné o 

všem, co se událo kolem nás, vždy povzbudí ty, kteří nějakým 

způsobem strádají, nebo se cítí třeba opuštěni a podobně. V 

přímluvách je pak vyzve k přednesení svých osobních proseb. 

Mše svaté se účastní zhruba 12 až 14 věřících, vzájemně si 

předáváme jeden druhému pozdravení pokoje a vytváříme takové 

hezké rodinné společenství. Kdo nemohou přijímat Tělo Páně, jsou 

potom jednotlivě žehnáni křížem na čelo. Po dobu podávání Těla 

Páně mám vyhrazenu dobu pro jakousi improvizaci, a to až do 

modlitby po přijímání. Po závěrečném požehnání, zpíváme 

závěrečné sloky písně a loučíme se s našimi přáteli s přáním dobré 

chuti, neboť je již připraven oběd. 

A nakonec ještě jeden postřeh. V místnosti, kde se slouží mše svatá, 

visí mimo jiné dva obrazy, které se mi líbí. Jeden obraz znázorňuje 

sv. Jana Pavla II. s Pannou Marií a druhý znázorňuje Pána Ježíše, jak 
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prochází se svými apoštoly pšeničným polem. Svatý Petr s vážným 

výrazem mluví ke svému Pánu, neví někdo, na co se ho asi ptal? Já 

jsem na to ještě nepřišel.  

Jaroslav Karpíšek – varhaník 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 

 

Farní charita Stříbro (FCHS) je součástí Diecézní charity Plzeň 

(DCHP), což jsou církevní právnické osoby zřízené Biskupstvím 

plzeňským. DCHP ta je součástí Charity  Česká Republika (CHČR), 

jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Součástí CHČR je 

šest diecézních a dvě arcidiecézní charity, ČCH- Charitní domovy 

řeholnic a Řeckokatolická charita, tedy 10 právních subjektů. Každá 

diecézní Charita je odpovědná svému zřizovateli, sídelnímu 

biskupovi za  koordinaci organizačních složek na svém území tj. 

oblastní, městské a farní charity, které metodicky řídí. CHČR je 

součástí Caritas Evropa a Caritas Internacionális.  

Farní charita Stříbro: Je církevní právnická osoba (CPO), která 

rozvíjí charitní práci na území farnosti Stříbro. V jejím čele stála do 

31. 12. 2017 ředitelka Ing. Teresa Kupcová a od 1.1.2018  je 

ředitelem Ing. Jiří Lodr. Úkolem ředitele FCH je koordinace a řízení 

činnosti a zastupuje ji ve všech jednáních. Zároveň své aktivity 

koordinuje s Diecézní charitou Plzeň, která působí na území 

Plzeňského a Karlovarského kraje s duchovním správcem místní 

farnosti. Farní charita Stříbro vykonává svoji činnost ve spolupráci s 

členkami charity, praktikanty odborných škol, dobrovolníky z řad 

studentů a příslušníků rodin. Neobejde se bez podpory od města 

Stříbra a dalších obcí, Plzeňského kraje a MPSV, dalších dárců a 

podpory zřizovatele Biskupství plzeňského, vše je uvedeno 

v ekonomické části a děkujeme všem dárcům za podporu, která je 

výrazným impulsem a zdrojem vděčnosti, stejně jako veškerá 

pomoc. Děkujeme vám. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÉ SLUŽBĚ 

  

Služba je registrovaná podle § 49 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. 

Druh služby:                                  domov pro seniory 

Název zařízení:                             Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. 

Adresa:                                             Jiřího z Poděbrad, 349 01, Stříbro 

Adresa zařízení:                           Gagarinova 1416, 349 01, Stříbro 

Kapacita zařízení:                       15 lůžek (3 jednolůžkové,  

                                                             3 dvoulůžkové a 2 trojlůžkové) 

Doba poskytování služby:        nepřetržitý celoroční provoz 

Ředitel:                                             Ing. Jiří Lodr, mobil 731433001  

Vedoucí služby:                             Mgr. Jana Středová,  

                                                              mobil 777 767 070  

Telefon:                                             tel.: 374 622 229 

E-mail:                                               jana.stredova@stribro.charita.cz 

Web:                                                   www.stribro.charita.cz 

IČO:                                                    70 84 65 96 

Bankovní konto:                          (ČSOB) 167 510 248/ 0300 

 

 

 

 

 

 

http://www.stribro.charita.cz/
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HISTORIE V DATECH 

 1991 - Zahájení činnosti a příprava na vznik Farní charity 

Stříbro 

 1992 - Oficiální zřízení Farní charity Stříbro a jmenování 

ředitelky Ing. Teresy Kupcové, partnerská dohoda mezi 

městy Stříbro a Vohenstrauss, navazování dalších kontaktů, 

příchod nového duchovního do města Stříbra (páter Jiří 

Hájek) 

 1994 - Odchází první ředitelka Ing. Kupcová a funkce se ujímá 

Antonie Hůrková, zapojení do projektu Adopce na dálku, 

pronájem dvou místností v areálu ZŠ Gagarinova 

 1995 - Rozšíření služeb o půjčování kompenzačních 

pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory ve 

městě Stříbro a blízkém okolí 

 1997 - Připojení k humanitární sbírka na povodně 

 1998 - Na vlastní žádost rezignuje A. Hůrková na postu 

ředitelky a do této funkce znovu jmenována Ing. T. Kupcová 

 2000 - Věnování přípravám pro otevření denního stacionáře 

 2001 - Slavnostní otevření Denního stacionáře pro staré a 

zdravotně postižené občany města Stříbra v prostorách 

bývalého klubu ve Větrné ulici 

 2004 - Získání větších prostor pro provozování služeb, objekt 

bývalé knihovny v Gagarinově ulici zrekonstruován před 

zahájením provozu, součástí budovy zřízen krizový 

humanitární byt pro osoby v obtížné životní situaci, který 

provozuje město Stříbro ve spolupráci s FCHS 

 2005 - Slavnostní předání šeku od nadace Alcoa Fujicura 

s.r.o., který posloužil k zaplacení rekonstrukce a vybavení 

stacionáře 
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 2006 - Slavnostní zprovoznění letního altánu pro odpočinek 

a relaxaci klientů 

 2007 - Zrušen denní stacionář, zachován pouze provoz 

týdenního stacionáře 

 2009 - Oslava 5. výročí otevření týdenního stacionáře 

 2011 - Rozšíření kapacity týdenního stacionáře ze 14 na 15 

klientů, po dohodě s městem Stříbro byl zrušen krizový byt, 

prostory využity pro rekonstrukci kanceláří 

 2012 - Službu týdenního stacionáře plynule nahradila služba 

Domova pro seniory bl. Jana Pavla II. 

 2013 - Oslava 20 let od založení Charity 

 2014 - Změna názvu na Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. 

 2016 - Charitativní ples na podporu našeho domova v obci 

Kostelec  

 2017- Odchází z postu ředitelky Ing. Tereza Kupcová a do 

této funkce je jmenován Ing. Jiří Lodr, zároveň se vedoucím 

Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. stává Mgr. Jana Středová 

 2018 – Bylo realizováno umístění skladu pro potravinovou 

pomoc v areálu zahrady domova a byla provedena změna 

v prostoru koupelny a hygienického zázemí pro klienty 

Domova.  
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DOMOV PRO SENIORY SV. JANA PAVLA II. 

Domov pro seniory sv. Jana Pavla II. funguje jako jediný domov pro 

seniory ve městě Stříbře a blízkém okolí, který zajišťuje provozně 

návaznost na dům s pečovatelskou službou. 

Provoz domova v roce 2012 plynule navázal na službu týdenního 

stacionáře.  

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby dle Zákona o sociálních 

službách a disponuje kapacitou 15 lůžek. Služby jsou poskytovány na 

základě individuálních potřeb uživatelů. Služba zahrnuje nepřetržitou 

celodenní péči, dále stravu, ubytování, ošetřovatelskou péči na základě 

doporučení lékaře, pečovatelské úkony dle potřeb a přání uživatelů, 

rehabilitační péči, aktivizaci fyzickou i psychickou, a zároveň základní 

sociální poradenství. Uživatelé jsou zajištěni nejen po stránce 

fyziologické, ale také po stránce psychické, sociální a duchovní. 

Město Stříbro svým nákladem zrekonstruovalo a pronajalo Farní charitě 

Stříbro objekt bývalé knihovny na dobu 25 let za symbolickou cenu 1 Kč 

ročně a pro účely provozu domova každý rok přispívá podstatnou 

částkou. Celková plocha je 424m2. Budova je po rekonstrukci a s 

bezbariérovým přístupem. Pravidelnou údržbu a potřebné rekonstrukce 

objektu provádí FCHS na vlastní náklady se souhlasem města Stříbra. 

Město Stříbro se podílelo i na nákladech na rekonstrukci Domova sv. 

Jana Pavla II. a to je zdroj trvalé vděčnosti celého týmu a v zájmu, pro 

dobro obyvatel města a nejbližšího okolí. 

Uživatelé jsou ubytováni ve 2 třílůžkových, 3 dvoulůžkových a 3 

jednolůžkových pokojích se společným bezbariérovým sociálním 

zařízením. Dále mohou využívat společné prostory pro odpočinek a 
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aktivní trávení volného času. K těmto účelům je v domově určena 

společenská místnost, veranda a zahradní altánek s posezením a grilem.  

Objekt se nachází v klidné části města, v blízkosti nákupního centra, je 

dostupný osobní i veřejnou autobusovou dopravou. V sousedství je 

škola a školka. Nedaleko se nachází i ordinace lékařů k zajištění zdravotní 

péče.  
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POPIS REALIZACE SLUŽBY DOMOVA  

Posláním Domova je poskytovat pobytové služby občanům, kteří 

vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou 

soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném 

domácím prostředí a kdy jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou především senioři a osoby od 59 let 

věku, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. 

Komu služba není určena:  

 lidem, kteří potřebují nepřetržitou zdravotnickou péči 

v ústavním zařízení 

 lidem s akutním infekčním onemocněním (personál rád upřesní 

typy nemocí) 

 lidem, kteří by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu narušovali 

kolektivní soužití 

Nepříznivá sociální situace, ve které se může zájemce nacházet: 

 z důvodu vysoké věku či změny zdravotního stavu již není 

schopen se sám o sebe postarat v domácím prostředí, které má 

nevyhovující podmínky a není možné péči zajistit terénní nebo 

ambulantní službou 

 z důvodu změny zdravotního stavu se nemůže například vrátit 

z nemocnice zpátky do domácího prostředí 

 splňují výše uvedené podmínky a mají osobní vazby k městu 

Stříbru a okolí, kdy zde např. pracovali, žili, nebo - zde mají 

příbuzné či známé 
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Cíle, kterých může klient pobytem v domově dosáhnout: 

 zajištění celodenní péče podle individuálních potřeb  

 vytvoření podmínek pro naplňování dosavadních zájmů a 

koníčků  

 zachování stávajících dovedností a činností běžného života v 

domácnosti  

 zajištění pocitu bezpečí a jistoty  

Pokud máte zájem, co můžete udělat:  

 kontaktovat sociálního pracovníka služby, který vám podá více 

informací 

 kontaktovat telefonicky nebo emailem a domluvit si osobní 

setkání pro více podrobností 

 poslat písemně nebo elektronicky dopis, kde uvedete, že máte o 

službu zájem a připojíte svoje kontaktní údaje, po obdržení se 

vám ozve sociální pracovník a domluví se s vámi na dalším 

postupu, například rozhovor, podání písemné žádosti nebo 

uzavření smlouvy o poskytnutí služby.  

Úhrady za službu 

V souladu s ustanovením vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění jsou 

v Domově vybírány poplatky za ubytování a zajištění celodenního 

stravování, dále je hrazeno poskytnutí péče, pokud klient má vyřízený  

příspěvek na péči.  

Průběh služby – metody práce 

Poskytnutí péče denně zahrnuje pomoc při uspokojování individuálních 

potřeb uživatele (pomoc při sebeobsluze – př. osobní hygieně a 



Farní charita Stříbro - Výroční zpráva 2018 
 

oblékání, specifická pomoc při pohybu klienta, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím – nákupy, akce pro rodiny, 

sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti pro klienty – 

trénování jemné motoriky, zkušeností, procvičování paměti, 

procvičování a dále pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 

klienta – komunikace s úřady apod.) 

Zdravotní péče je zajištěna ošetřovatelskou a rehabilitační péčí 

prováděnou zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání. 

Pro aktivní trávení volného času má obyvatel možnost využívat 

volnočasové aktivity – individuální či skupinové, návštěvy kulturních a 

společenských programů, cvičení, trénování paměti, canisterapie aj.  

Duchovní a psychická podpora je našim klientům poskytována a 

nabízena dle zájmu a potřeby, kromě toho se každý týden koná pro 

zájemce mše přímo v zařízení a návštěva duchovních. 

Domov SJPII v souladu se standardy kvality sociálních služeb 

zabezpečuje individuální plánování a průběh sociální služby klientům, 

který zahrnuje popis postupu zaměstnanců při poskytování sociálních 

služeb, aby bylo zajištěno, že bude vyhověno všem aspektům 

poskytování zdravotní, osobní a sociální péče jednotlivým klientům. Pro 

stanovení rozsahu sociálních služeb je důležité vycházet z toho, co je 

klient schopen zvládnout sám a s čím potřebuje pomoc.  

Klíčový zaměstnanec se zaměřuje na přednosti, zájmy a talent osob spíš 

než na jeho omezení.  

Naplánovaný cíl je především cílem klienta. Je veden písemný 

individuální plán podpory v průběhu poskytování sociální služby, který 
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je pravidelně hodnocen a aktualizován s ohledem na měnící se osobní 

cíle, potřeby, schopnosti a zdravotní stav klienta. 

Ve vztahu ke klientům je plně respektována Listina lidských práv a 

svobod, je dodržován etický kodex Charity a etické kodexy odborných 

pracovníků.  

Stížnosti na službu:  

V domově je uplatňován standard kvality sociálních služeb o podávání, 

evidenci a vyřizování stížností osob na kvalitu, rozsah a průběh 

poskytovaných sociálních služeb. Klienti jsou informováni, jakým 

způsobem mohou stížnosti podávat. V domově je umístěna schránka 

důvěry pro podávání stížností. 

Ukončení služby: 

Klient může smlouvu o poskytnutí sociální služby vypovědět bez udání 

důvodu a výpovědní lhůta je nastavena na jeden měsíc od prvního dne 

měsíce následujícího po podání výpovědi. Lhůtu lze upravit vzájemnou 

dohodou.   
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 

Ukazatel Kč 

Spotřeba mat., zboží a energie 683 947 

Opravy a udržování 80 091 

Náklady na služby 613 415 

Mzdové náklady bez OON 2 985 416 

OON - DPČ a DPP 388 690 

Sociální a zdravotní pojištění 1 054 131 

Ostatní náklady 188 237 

Odpisy 89 628 

Náklady celkem 6 083 555 

Tržby za vl. výkony a služby 3 058 024 

Tržby za služby v rámci IP 0 

Tržby od zdravotních pojišťoven 474 651 

Dotace z MPSV 9 040 

Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 

Dotace kraje 2 069 282 

Dotace obce, města 400 000 

Ostatní dotace (ÚP) vč. dotací od EU 0 

Ostatní výnosy 28 803 

Dary  14 900 

Dar zřizovatele (Biskupství plzeňské) 20 284 

Sbírky církevní vč. Postní almužny 0 

Sbírky veřejné 3 000 

Výnosy celkem 6 077 984 

Hospodářský výsledek                                                                                                                                                             -5 571 

Pořízení investice stavební vč. pozemků 0 

Pořízení zařízení, strojů 0 

Celkem invest. výdaje 0 

Dotace na investice 0 

Dar na investice od zřizovatele (Biskupství plzeňské) 0 
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ FCH STŘÍBRO – 

ÚVAZKY ZA ROK 2018 

Pracovníci 
Celkem vč. DPČ a DPP 

(průměrný přepočt. evid. 
stav) 

Vedoucí provozu 0,500 

Sociální pracovník 1 

Pracovník v sociálních službách 5,96 

Zdravotní sestry 1,02 

Ostatní pracovníci 1,81 
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VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2018 

Leden  

Tříkrálová sbírka 
 

 
 

Na začátku roku jsme opět realizovali tradiční Tříkrálovou sbírku. I přes 

nastalé změny jsme sbírku zvládli. Na celkové realizaci se podíleli nejen 

zaměstnanci FCHS, ale i děti ze Základní školy v Mánesově ulici ve 

Stříbře. Také díky nim byl výtěžek sbírky krásných 30 593Kč. Část z této 

částky poslouží k provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. a další 

část poslouží k podpoře dětí ze sociálně slabších rodin. Tímto bychom 

chtěli poděkovat všem, kteří přispěli a každý rok nás očekávají, aby 

podpořili dobrou věc. Jsme velice potěšeni tím, jak moc se tato sbírka 

začlenila do podvědomí spoluobčanů ve Stříbře a o to více nás těší, kolik 

lidí čeká na naše děti, které jim zazpívají a popřejí jim do dalšího roku.  

 

Děkujeme všem koledníkům a dárcům TS za otevřená srdce a důležitou 

pomoc a je to projev solidarity a společného dobra. Vážíme si vaší 

pomoci.  
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Únor 

Zlepšujeme kvalitu spánku 

 

Hned první týden 

v únoru jsme obdrželi 

objednané nové pasivní 

antidekubitní matrace 

do všech 17 lůžek, které 

jsme ihned ve všech 

postelích vyměnili. 

Matrace jsou nejen 

funkční snižující riziko 

vzniku dekubitů, ale jsou i dle slov klientů neuvěřitelně pohodlné a 

nestudí. Věříme, že nám dlouho poslouží k maximální spokojenosti. 

Březen  

Mezinárodní den žen 

Mezi další významné dny v 

roce v domově patří mimo 

jiné i oslava Mezinárodního 

dne žen. A protože u nás v 

Domově je z většiny ženské 

osazenstvo jak mezi 

klientkami, tak i mezi 

zaměstnanci bylo co 

oslavovat. Každá naše 

klientka dostala kytičku a 

všem nám popřál jako zástupce mužského pohlaví sociální pracovník 

pan Mgr. Gabriel 
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Duben 

Velikonoce 

Jako každé svátky a významné dny 

v roce opět k nám zavítaly děti z 

mateřské školy Palackého. Ty si 

pro nás pod vedením paní učitelky 

jako již obvykle připravily 

představení. Je krásné sledovat, 

jak naši nejmenší obyvatelé města 

Stříbra dokážou svou přítomností, 

pozitivitou a pílí, kterou vkládají 

do cvičení vystoupení, vykouzlit 

úsměv na nejedné starší i mladší 

tváři v našem domově.  

 

 

Ale ani my jsme nezaháleli a 

pilně jsme se na svátky jara 

připravovali výrobou kuřátek 

z vlny. 
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Květen 

Sluníčko nás vytáhlo na zahradu 

Květen je měsíc, kdy 

už má sluníčko 

pořádnou sílu a tak 

nastal čas opět začít 

pořádně využívat 

altán. Začali jsme 

odpolední svačinkou, 

ale co by to byl pobyt 

venku bez pořádné 

grilovačky a 

upečeného buřtíka. 

Altán je také hojně využíván v teplé dny při návštěvách rodin našich 

klientů.   A že nám venku na čerstvém vzduch chutná.   

Červen 

Městské slavnosti 

Ve druhém červnovém 

víkendu proběhly ve 

Stříbře Městské 

slavnosti, kterých se 

zúčastnili rovněž klienti 

našeho Domova. Na 

hlavní scéně na 

Masarykově náměstí se 

představil bohatý 

kulturní program, který 

byl zpestřen i drobným 
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deštěm, což však nikomu nevadilo a všichni si z akce odnesli krásné 

zážitky. 

Červenec 

Rozšiřujeme sociální zázemí 

 Vzhledem k tomu, že většina našich klientů je odkázána pouze na pohyb 

v invalidním vozíku, bylo nutno provést stavební úpravy prostor 

sociálních zařízení. Byly odstraněny nevyhovující překážky tak, aby bylo 

možno bez problému s vozíky vjíždět do koupelny i na jednotlivá WC, 

čímž vzniklo v těchto prostorách více místa a je zajištěna větší 

bezpečnost a pohodlí jak pro klienty, tak zaměstnance. 
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Srpen 

Zpívání s otcem Františkem 

Náš Domov v srpnu 

navštívil rovněž 

prezident Diecézní 

charity a emeritní 

biskup Plzeňský p. 

František Radkovský, 

který s našimi klienty 

rád tráví svůj čas, vždy 

je podpoří vlídným 

slovem a přitom jim 

hraje na kytaru a zpívá 

krásné písně. Na 

každou návštěvu otce Františka klienti i zaměstnanci rádi vzpomínají a 

těší se na další jeho návštěvy. 

 

Září 

Grilování v altánu 

V měsíci září, kdy jsou dny ještě teplejší, 

trávíme s našimi klienty čas v altánu 

našeho domova, jenž je vybaven, tak aby 

zde mohli pobývat jak klienti na 

invalidních vozících, tak ostatní, 

pohybující se samostatně. Bylo 

provedeno společné grilování 

s rodinnými příslušníky, připravovaly se 

různé dobroty, povídalo a všem se 

vydařené odpoledne líbilo.  
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Říjen  

Volby do zastupitelstev obci 
Ve dnech 10. až 11. 10. 2018 proběhly v naší zemi volby do zastupitelstev obcí, 

kterých se zúčastnili rovněž naši senioři. Klienti pohybující se samostatně šli 

odvolit do místa svého bydliště se svými příbuznými a pro klienty, kteří tuto 

možnost nemají, byla z Městského úřadu ve Stříbře vypravena volební komise 

s přenosnou volební schránkou. Před volbami se s klienty uskutečnilo 

posezení, během kterého byli seznámeni s tím, jak volby probíhají a 

odpovězeny případné dotazy. 

Výtvarné činnosti 
Od října k nám pravidelně 

jednou měsíčně dochází 

paní Zíková, se kterou 

klienti vytvářejí různé 

výrobky z hlíny. Protože 

my nemáme pec na 

keramiku, tak i v tomto je 

nám paní Zíková 

nápomocna a výrobky 

nám doma vypálí.  Klienti 

si tuto činnost velmi 

oblíbili a své výtvory 

předávají jako dárky při 

některých akcích. 
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Ale není nám cizí ani plátno a barvy. 

Nebojíme se vyzkoušet nové techniky a 

výrobky našich klientů slaví úspěch i 

jako ceny v tombole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 

Návštěva koncertu, pečení vánočního cukroví, ples v obci 

Kostelec 
Dne 16.11.2018 

navštívili naši 

klienti kulturní 

dům ve Stříbře, 

kde se konal 

koncert 

písničkáře Jakuba 

Smolíka. Akce se 

zúčastnili i méně 

mobilní klienti, 

kteří byli 

zaměstnanci dopraveni do místa na invalidních vozících. Všem se vystoupení 

líbilo a děkujeme pořádající agentuře i Městskému kulturnímu středisku za 

zprostředkovaný zážitek. 
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Jako každoročně, tak i letos proběhla 

v našem Domově společná akce - 

přípravy vánočního cukroví pod 

odborným dohledem kuchařky paní 

Tůmové. Naše klientky, které jsou 

zasloužilými babičkami a v minulosti 

samy cukroví pekly, rády předávají své 

zkušenosti a celkově jsme si všichni 

pochutnali. 

Dne 17. 11. 2018 pořádal Klub žen ve 

spolupráci s obcí Kostelec v kulturním 

domě Charitativní ples, jehož výtěžek 

byl věnován na podporu na našeho 

Domova pro seniory. Součástí plesu, 

kterého se zúčastnili někteří naši 

klienti i zaměstnanci byla bohatá tombola a módní přehlídka. Akce se velmi 

vydařila a všichni prožili krásný taneční večer. 

Prosinec 

Svátek Mikuláše a návštěva dětí ze Základní školy a Střední 

školy ve Stříbře, společné zdobení vánočního stromečku 
Dne 5.12 2018 náš 

Domov navštívily 

v přestrojení za čerty, 

anděly a Mikuláše děti 

ze Základní a Střední 

školy ve Stříbře. Našim 

seniorům mladší i 

starší děti zazpívaly 

pěkné písničky, hráli 

na hudební nástroje, 

sehráli scénky, které se všem líbily a pobavily jak klienty, tak zaměstnance. 
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Dne 14. 12. 2018 

proběhla v našem 

Domově předvánoční 

akce - zdobení 

vánočního stromečku, 

jehož zdobení se 

kromě klientů, 

zaměstnanců a 

rodinných příslušníků 

zúčastnili i bývalý 

starosta Stříbra Bc. 

Karel Lukeš a ředitel 

Farní charity Stříbro 

Ing. Jiří Lodr. Během 

večera si všichni 

popřáli krásné prožití 

vánočních svátků, 

neboť o Štědrém dni 

část klientů Domov 

opouští a odjíždí ke 

svým rodinám. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Farní charita Stříbro usiluje o zajištění kvalitních služeb dle potřeb 

uživatelů. Tato snaha je však limitována přidělenými finančními 

prostředky od státu a rozpočtovým plánem organizace, proto Farní 

charita Stříbro uplatňuje systém vícezdrojového financování. V 

posledních letech dochází ke krácení dotací ze státního rozpočtu, a 

proto je nutné hledat finanční prostředky z jiných zdrojů. Tímto bychom 

chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají překonat finanční potíže, 

která zasáhly nejen naši organizaci, ale sociální služby všeobecně. 

Farní charita by ráda poděkovala každému, kdo jakýmkoli způsobem 

přispěl, ať už jednorázově nebo opakovaně, penězi, službou, přímou 

pomocí, zajištěním potřebného vybavení, zdravotního či výtvarného 

materiálu, spolupracujícím organizacím i všem těm nenápadným, kteří 

nás podporují v skrytosti, bez nároku na ocenění. Jménem zaměstnanců, 

uživatelů a jejich rodin děkujeme všem partnerům, že přispěli na rozvoj 

naší činnosti, kvalitu služeb a zlepšení podmínek, ve kterých pracujeme. 

Stát a obec 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR 

 Krajský úřad Plzeňského kraje 

 Město Stříbro 

 Obec Kostelec 

 Městský úřad ve Vohenstraussu 
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Instituce a organizace 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Biskupství plzeňské, Česká 

televize, Český rozhlas Plzeň, ČSOB Stříbro, Devětsil JST s.r.o., Diakonie 

Broumov, Diecézní charita Plzeň v čele s jejím ředitelem Ing. Jiřím 

Lodrem, Ekodepon s.r.o., Charita ČR, Domácí pečovatelská služba (Petra 

Sládková), IreSoft s.r.o., Fakultní nemocnice Plzeň, Lékárna Benu, 

Městské kulturní středisko Stříbro, MPA stavební spol. s.r.o., MŠ v 

Palackého ulici, Pekařství K a K s.r.o., Privamed, Sanita J3, Stodská 

nemocnice a.s., Tachovský deník, Top drogerie - K. Dráždil, Výbor Dobré 

Vůle, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Vojenský a Špitální řád sv. 

Lazara Jeruzalémského, ZŠ v Mánesově ulici, ZŠ Revoluční Stříbro 
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Duchovní doprovázení 
Emeritní plzeňský biskup a prezident DCHP Mons. František Radkovský, 

stříbrský farář p. Jiří Hájek, plzeňský farář p. Jiří Barhoň  

Soukromé osoby 
MUDr. Markéta Prokopová, MUDr. Helena Krajčíková, MUDr. Zuzana 

Šímová,  MUDr. Bohumil Cikán, MUDr. Ivana Pavlíčková,  starosta města 

Stříbro Ing. Václav Votava, Bc. Karel Lukeš, Iveta Zíková, Miloš Kosán, 

manželé Ticháčkovi, Michal Orosz, Lukáš Kopecký, Alexandra Kubincová, 

Alena Bráhová a další 

Ředitel FCH Stříbro děkuje za práci emeritní ředitelce FCH Ing. Terese 

Kupcové a dobrovolnému společenství FCH za dlouholetou práci pro 

dobro, na které jsme mohli navázat. 

Poděkování patří také rodinným příslušníkům našich zaměstnanců, a 

všem, kteří věnují svůj volný čas našim seniorům, jsou pro nás velkou 

podporou a povzbuzením, přinášejí do naší práce spoustu nové 

energie, podnětů a nápadů. V neposlední řadě všem uživatelům 

našeho zařízení a jejich rodinám za svěřenou důvěru v naší péči. 
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„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu 

chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji 

nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým.“  

Sv. Jan Pavel II. 

 

 

 



Farní charita Stříbro - Výroční zpráva 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydala: Farní charita Stříbro 

Tel.: 374 622 229 

www.stribro.charita.cz. 

 

Foto: archiv Farní charita Stříbro 


