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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY
STŘÍBRO
Drazí přátelé FCH Stříbro,
je za námi další rok velmi poctivé
služby Domova JP II. Každý den se
skládá z mnoha velmi potřebných
chvil, ze střípků odborného práce
našeho týmu, kde každý má svůj úkol
a poslání, jeden navazuje na druhého
a výsledek je předán pěkným a
vlídným slovem, který je doprovázený konkrétním skutkem a často
s úsměvem. Děkuji tedy každému v našem týmu, za svědectví, které
pak mohou vnímat naši obyvatelé domova, jejich rodiny a návštěvy
rodiny. Takže i tito jmenovaní jsou nesmírně důležitou součástí
konání dobra, které cítíme jako bezpečí společného domova pro
mnohé. Děkuji za duchovní podporu a pomoc našim obětavým
kněžím a dobrovolným spolupracovníkům, kam někdy patří i někteří
členové rodin našich zaměstnanců.
Nemohu zapomenout na naše dobrodince a donátory MPSV, PK,
město Stříbro a jeho vedení, které nám pomáhá i osobní účastí na
mnoha akcích a návštěvách a zároveň nám pan starosta a
místostarosta pomáhá s oslovením donátorů, za což patří moje
vděčnost a děkuji, že se mohu setkávat s lidmi, kterým naše služba
není nikterak lhostejná a pomáháte nám sloužit a plnit naše poznání.
Děkuji i za finanční podporu od otce biskupa Tomáše pro naši FCH.
Vše co se nám společně povedlo je konkrétně obsahem dalších
stránek naši VZ za rok 2019. Na závěr mých slov mi dovolte ještě
poděkovat všem dobrovolníkům, koledníkům a organizátorům,
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dárcům TS, věřte, že každá tato pomoc nám ukazuje cíl naši společné
cesty – služba Bohu a člověku je velký dar. Tak věřím, že všichni
společně můžeme prožít i tuto společnou radost ohlédnutím se za
rokem 2019. Děkuji Janě Středové za vedení týmu a zpracovatelům
VZ za schopnost vydávat svědectví pro společnou vděčnost.

Ing. Jiří Lodr,
ředitel DCH Plzeň a FCH Stříbro
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DUCHOVNÍ SLOVO
Evangelista Lukáš v desáté kapitole
svého evangelia píše, jak jeden učitel
zákona Ježíšovi řekl: "Miluj Pána
Boha z celého srdce, z celé duše, vší
silou a celým rozumem a svého
bližního miluj tak, jako miluješ sebe."
Ježíš ho za to pochválil, avšak on se ho
zeptal "ale kdo je můj bližní?" A na to
Ježíš vyprávěl známé podobenství o
milosrdném Samařanovi, ve kterém
vylíčil, jak člověka, kterého přepadli
lupiči, okradli ho a zranili, se obětavě
ujal cizinec ze Samaří, sousední
nepřátelské země, zatímco vlastní
služebníci z chrámu, kněz a levita si ho ani nevšimli, když šli kolem.
Na závěr vyprávění Ježíš místo odpovědi na otázku "kdo je můj
bližní" se zeptal: "který z těch tří se zachoval k tomu přepadenému
jako bližní?" Když dostal odpověď: "ten, který mu pomohl",
odpověděl "jdi a jednej také tak."
To tedy znamená, že se máme ke každému, který nás potřebuje,
chovat jako bližní, tedy jako blízcí, kteří o něho pečují s láskou a
obětavostí a nikoliv jen z povinnosti.
Tato láska a obětavost je charakteristikou služebnic a služebníků v
zařízeních charity. Odpovědí ze strany klientů je pak láska a
vděčnost, takže celkové ladění, charakteristické pro charitní
zařízení, je láska. To se ovšem nedá zachytit v číslech a výkazech,
uváděných ve Výroční zprávě, ale je to možné zažít při návštěvě
těchto zařízení, jak to pravidelně zakouším já, a proto je rád
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navštěvuji. A také je doprovázím svou modlitbou, aby toto všeobecné
ladění stále trvalo. S vděčností všem pracovníkům Farní charity
biskup František Radkovský,
prezident Diecézní charity Plzeň
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Můj pohled na Charitní domov sv. Jana Pavla II. ve Stříbře.
Tento Domov si nemohl zvolit lepšího patrona, nežli byl Jan Pavel II.,
papež, Polák, občanským jménem Karol Wojtyla, který byl oblíben lidmi
celého světa, pochopitelně nám Slovanům zvlášť.
I v tomto roce, L.P.2020 jsem měl možnost pokračovat v
pravidelných návštěvách, tj. 1 krát v měsíci (někdy i se svojí manželkou)
a hlavně s P. Jiřím Barhoněm, abychom přivezli trochu radosti a mohli
tak společně s obyvateli Domova prožít mši svatou v krásném prostředí.
Jako vždy místo setkání bylo perfektně připraveno, včetně obyvatel
Domova. Vzpomínám třeba, jak ještě ve vánoční době jsme si po mši
svaté pěkně zazpívali ty nejznámější české koledy a hezky zpaměti.
Vskutku, na hezké časy za našeho mlada, kdy se ještě hodně zpívalo, se
jen tak nezapomíná, a tak to platí i o textech koled či národních písní.
Ještě v postní době jsme měli pravidelnou návštěvu a nato nás zaskočila
vyhlášena pandemie koronaviru. Všechna zdravotnická zařízení byla pro
návštěvy uzavřena a náš Domov také. Byla to mimořádně těžká doba jak
pro obyvatele Domova, tak zvlášť i pro celý personál. A proto je potřeba
vyslovit za tuto nevšední službu nemocným vřelý dík, díky přátelé a díky
Pánu Bohu, že vám všem k tomu dal potřebnou sílu!
V květnu, mariánském měsíci byly opět povoleny návštěvy, a tak
jsme se mohli asi po dvou měsících opět setkat společně u stolu Páně a
někteří přijmout i Tělo Páně. Právě po této mši svaté jsem zaslechl šepot
jedné paní, říkala: "Ale chyběl nám tady dnes pan Kovář..." Ano, chyběl,
stalo se to nějakým nedopatřením, ale máme to pro příště. (Pan Kovář,
který žije se svojí rodinou ve Stříbře v Domově s pečovatelskou službou,
pravidelně navštěvuje naše společná setkání zde v Domově sv. Jana
Pavla II.). On má totiž na starosti takový malý zvoneček, a tak nám všem
nahrazuje ministranta. Ale to není ještě všechno. Pan Kovář se také
naučil hrát na harmoniku - knoflíkovku, a to je docela dost těžké,
dokonce si ji umí opravit, když se něco porouchá. Občas také přichází
zdejším obyvatelům Domova zpestřit náladu svým kumštem a zahraje
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všem nepřeberným výběrem národních písní, zvláště pak písněmi ze
Šumavy.
A nakonec přání, abychom se mohli i nadále s pomocí Boží takto
společně scházet. Ještě jednou, Vám, kteří se staráte, díky za všechno !!!

Jaroslav Karpíšek – varhaník

Farní charita Stříbro - Výroční zpráva 2019
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
Farní charita Stříbro (FCHS) je součástí Diecézní charity Plzeň
(DCHP), což jsou církevní právnické osoby zřízené Biskupstvím
plzeňským. DCHP 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 Europa a Caritas Internacionalis.
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 a 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.

Farní charita Stříbro - Výroční zpráva 2019
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
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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

Farní charita Stříbro - Výroční zpráva 2019
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
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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 2019
Ukazatel
Spotřeba mat., zboží a energie
Opravy a udržování
Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON - DPČ a DPP
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Daň z příjmu
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony a služby
Tržby za služby v rámci IP
Tržby od zdravotních pojišťoven
Dotace z MPSV na sociální služby
Dotace z MPSV na ostatní projekty
Dotace z kraje na soc. služby ze zdrojů MPSV
Dotace z kraje na soc. služby ze zdrojů kraje
Dotace z kraje na ostatní projekty
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády
Dotace obce, města na sociální služby
Ostatní dotace (např. ÚP, ostatní dotace EU)
Ostatní výnosy
Dary
Dar od zřizovatele (Biskupství plzeňské)
Dary obce, města
Sbírky církevní vč. Postní almužny
Sbírky veřejné
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Pořízení investice stavební vč. pozemků
Pořízení zařízení, strojů
Celkem investiční výdaje
Dotace na investice
Dar na investice od zřizovatele (Biskupství plzeňské)

Kč
1 040 292
38 668
481 769
3 549 067
452 650
1 262 983
129 719
41 661
91 502
0
7 085 310
3 361 661
0
634 684
0
0
2 022 059
260 304
0
0
400 000
0
6 021
262 961
34 009
5 000
14 878
58 562
7 060 139
-25 172
130 323
0
130 323
104 000
0
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ FCH STŘÍBRO –
ÚVAZKY ZA ROK 2019
Pracovníci

Celkem vč. DPČ a DPP
(průměrný přepočt. evid.
stav)

Vedoucí provozu

0,5

Sociální pracovník

1

Pracovník v sociálních službách

6,1287

Zdravotní sestry

1,344

Ostatní pracovníci

1,8501
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VYBRANÉ AKCE KONANÉ V ROCE 2019
Leden
Tříkrálová sbírka
Sešel se rok s rokem a opět tu byla již
tradiční Tříkrálová sbírka. Na celkové
realizaci se podíleli nejen zaměstnanci
FCHS, ale i studenti Střední odborné školy
ve
Stříbře,
Gymnázia,
Obchodní
akademie a děti ze Základní školy v
Mánesově ulici ve Stříbře. Také díky nim
byl výtěžek sbírky krásných 64 119Kč.
Část z této částky je určena pro provozní
potřeby Domova pro seniory sv. Jana
Pavla II. a další část k podpoře dětí ze
Základní školy Mánesova 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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Březen
Mezinárodní den žen
Již tradičně patří mezi významné dny v
roce i oslava Mezinárodního dne žen.
Každá naše klientka dostala kytičku a
všem nám popřál, jako zástupce mužů,
sociální pracovník pan Mgr. Václav
Gabriel

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.
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Květen
Májka
Filipojakubská noc, stavění
májky, pálení čarodějnic jsou
tradiční činnosti, o které se
snažíme klienty neochudit.
Proto jsme letos pozvali
rodiny, ozdobili májku i
opekli buřty. Počasí nám
přálo a nálada byla veselá.

Červen
Harmonika pod altánem
Sluníčko nás láká k posezení, a aby
bylo posezení veselejší zahrál nám
na harmoniku pan Blábolil. Nálada
byla výborná, všichni si zazpívali a i
něco dobrého na zub bylo.
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Červenec
Malování pouringovou metodou
Rok se přehoupl do své druhé půlky a je potřeba zaměstnat také tvořivé
ručičky. Vyzkoušeli jsme pouringovou metodu malování na plátno a všem to
šlo výborně. Vznikala krásná díla, která zdobí stěny Domova.
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Srpen
Cvičeníčko, cvičení
Počasí se občas
mračí a jsou dny,
kdy není možné být
venku.
Ale
udržování kondice je
třeba a naše klienty
ani špatné počasí
nezadrží. Ke cvičení
postačí chodba se
zábradlím. A jak jim
to jde. 

Září
Počasí se na nás
mračí, ale my si
užíváme s divadlem
Slunečnice, které za
námi přijelo až z Brna.
Vystoupení s názvem
„Pocta
pánům
Karlům“
složená
z nejznámějších
songů Karla Svobody a
Karla Gotta, Bylo
nezapomenutelné a my se budeme těšit na další návštěvu.
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Říjen
Stále je co zlepšovat
V průběhu podzimních měsíců se nám podařilo za přispění investiční dotace
Plzeňského kraje a výtěžku z plesu z obce Kostelec vyměnit již dosluhující
plynový kotel a vstupní dveře do domova.
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Listopad
Den Seniorů ve Stříbře a předávání ocenění při příležitosti
oslavy 26. výročí DCHP
Hned 1. listopadu jsme se v pokorou a
vděčností mohli zúčastnit předávání ocenění
za nezištnou a obětavou práci pro Charitu
v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.
Za Farní charitu Stříbro byla oceněna paní
Zdenka Cuřínová, Kateřina Tůmová a
Kristýna Tvrdá. Ještě jednou za srdce
děkujeme za to, co pro nás děláte.

v

A protože je potřeba, aby se o naší službě a možnostech jak můžeme pomoci,
vědělo, zúčastnili jsme se na pozvání Krajské koordinátorky Implementace
politiky stárnutí na krajskou úroveň odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí
paní Ireny Kadlčíkové Dne Seniorů 2019 ve Stříbře. Na akci, která byla
zaměřená převážně na seniorskou generaci, jsme představili naše služby a
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možnosti jakými Farní charita pomáhá v našem městě a okolí. Akce se
zúčastnili i někteří naši klienti.
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.

Prosinec
Svátek Mikuláše a návštěva dětí ze Základní školy a
společné zdobení vánočního stromečku
Dne 5.12. 2019 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, hrály na hudební nástroje, sehrály scénky, které se
všem líbily a pobavily jak klienty, tak zaměstnance.
Dne 14. 12. 2019
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
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Instituce a organizace
AgNET, Biskupství plzeňské, Česká televize, Český rozhlas Plzeň, ČSOB
Stříbro, Devětsil JST s.r.o., 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, Kermi
s.r.o. , Lékárna Benu, Městské kulturní středisko Stříbro, MŠ v Palackého
ulici, Pekařství K a K s.r.o., Pěvecký sbor Světlušky, Privamed, Restaurace
Excellent, Sanita J3, Stodská nemocnice a.s., Tachovský deník, TAZATA
spol. s.r.o., Top drogerie - K. Dráždil, Vlková Partners s.r.o., 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 biskup plzeňský a prezident DCHP Mons. František Radkovský,
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 Martin Záhoř, Bc. Karel Lukeš, Iveta Zíková, Miloš Kosán, manželé
Ticháčkovi, Michal Orosz, Lukáš Kopecký, PhDr. Jitka Soukupová,
Kateřina Matějková a další

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.
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