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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE FARNÍ CHARITY 
STŘÍBRO 

Vážení přátelé 
Charity, 

nesmírně si vážím 
spolupráce všech 
zaměstnanců, vedení 
a pracovníků 
městského úřadu 
Stříbro a vás všech 
dárců a 

spolupracovníků. 
Naše služba prošla 
náročným rokem, 

museli jsme překonat nástrahu covidu a to nebyla situace 
jednoduchá.  

A tak je jistě potřeba poděkovat tobě Jano jako obětavé vedoucí týmu 
a všem, kteří jste nás nenechali na holičkách.   

Věřím, že díky odpovědnému přístupu a proočkovanosti překonáme 
ohrožení dalších dní a život v našem domově bude i nadále pro vás 
uživatele služby a rodinné příslušníky zdrojem radosti a vnitřní 
pohody. Děkuji za vás všechny a buďme si vzájemně blízko a 
prožívejme dny jako velký dar vzájemné podpory na cestě života a 
služby. Věřím, že vás také tato výroční správa naplní radostí.  

      

 S pozdravem a úctou Jiří Lodr 
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DUCHOVNÍ SLOVO 

Vážení klienti a přátelé „Charity“ ve 
Stříbře.  

„Tempus fugit – Čas běží.„ 

Tento krásný výrok v latinském jazyce 
jsem viděl na slunečních hodinách 
jednoho kostela. Když jsem se nad tím 
zamyslel, co jsme všechno prožili 
v náročném roce 2021, tak jsem si 
uvědomil, kromě tohoto nápisu, „že čas 

běží“, že čas také všechno zahojí. V Bibli je napsáno, že všechno má 
svůj čas, čas setby a čas sklizně, čas narodit se a čas zemřít. My také 
nahlížíme na uplynulý čas jako na momenty životních zkoušek. Ale 
vidíme, že čas se nezastavil a musíme jít životem dál, obzvláště když 
máme našeho Spasitele Ježíše Krista, který nám říká „Já jsem cesta, 
pravda a život.“. V tomto duchu plynutí času v Boží náručí, chceme 
děkovat za všechny zkoušky uplynulého času a hledět s pohledem 
upřeným do budoucna, co nám Pán života a času připravil. Proto ať 
máme čas hodnotit i děkovat Bohu za všechno, co v životě a 
obzvláště v našem charitním zařízení prožíváme. Ať Bůh žehná 
novým zítřkům a celé nebe svatých, kterým je zasvěcen kostel ve 
Stříbře, ať se za nás přimlouvá. 

 

 S vděčností a modlitbou na všechny pamatuje P. Miroslav Martiš, 
farář. 
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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 je součástí Charity  Česká Republika (CHČR), 
jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference. Součástí CHČR je 
šest diecézních a dvě arcidiecézní charity, 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 Internationalis.  
Farní charita Stříbro: Je církevní právnická osoba (CPO), která 
rozvíjí charitní práci na území farnosti Stříbro. 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. 
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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 
Datová schránka:                         vy67254               
 
 
 
 
 

http://www.stribro.charita.cz/
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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.. 

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 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 
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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 Kodex pracovníků Charity Česká republika 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.   

https://www.valmez.charita.cz/download/37-5-iZlvz5mBVMiYVQTuYHBwbazviYgy7HmH7wDWgkpV
https://www.valmez.charita.cz/download/37-5-iZlvz5mBVMiYVQTuYHBwbazviYgy7HmH7wDWgkpV
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2021 

Ukazatel Kč 
Spotřeba mat., zboží a energie 973 644 
Opravy a udržování 18 207 
Náklady na služby 519 457 
Mzdové náklady bez OON 4 575 068 
OON - DPČ a DPP 454 389 
Sociální a zdravotní pojištění 1 572 625 
Ostatní osobní náklady 126 790 
Ostatní náklady 49 195 
Odpisy 131 276 
Daň z příjmu 0 
Náklady celkem 8 420 651 
Tržby za vl. výkony a služby 3 286 369 
Tržby za služby v rámci IP 0 
Tržby od zdravotních pojišťoven 799 476 
Dotace z MPSV na sociální služby 973 116 
Dotace z MPSV na ostatní projekty 0 
Dotace z kraje na soc. služby ze zdrojů MPSV 2 545 845 
Dotace z kraje na soc. služby ze zdrojů kraje 289 677 
Dotace z kraje na ostatní projekty 0 
Dotace ostatní ministerstva a Úřad vlády 0 
Dotace obce, města na sociální služby 300 000 
Ostatní dotace (např. ÚP, ostatní dotace EU) 0 
Ostatní výnosy 0 
Dary  84 500 
Dar od zřizovatele (Biskupství plzeňské) 7 138 
Dary obce, města 0 
Sbírky církevní vč. Postní almužny 0 
Tříkrálová sbírka 28 262 
Sbírky veřejné 0 
Výnosy celkem 8 399 060 
Hospodářský výsledek                                                                                                                                                             -21 591 
Pořízení investice stavební vč. pozemků 0 
Pořízení zařízení, strojů 84 371 
Celkem investiční výdaje 84 371 
Dotace na investice 62 000 
Dar na investice od zřizovatele (Biskupství plzeňské) 22 371 
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VYJÁDŘENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ FCH STŘÍBRO – 
ÚVAZKY ZA ROK 2021 

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

Vedoucí provozu 0,5 

Sociální pracovník 1 

Pracovník v sociálních službách 6,23 

Zdravotní sestry 1,68 

Ostatní pracovníci 1,69 
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Exkurze do roku 2021 

 

Po dlouhé odluce od příbuzných, kamarádů a známých jsme hleděli do nového 
roku s nadějí lepších dnů. Kvůli epidemiologické situaci bylo opět mnoho 
nařízení, která změnila chod našeho domova. Střídalo se období zákazů a 
povolení, období smutků a částečné radosti v době, kdy rodiny klientů mohly 
alespoň po omezenou dobu je navštívit a potěšit se vzájemnou přítomností. 

Začátek roku se tradičně ubíral k Tříkrálové sbírce, která proběhla 
v omezených podmínkách. Přistoupili jsme převážně 
ke stabilním/stacionárním kasičkám v obchodech, firmách a na úřadech. Tímto 
bychom chtěli ještě jednou velmi poděkovat těm, kteří přispěli. 

Přes spoustu špatných zpráv v podobě převážně zákazu návštěv jsme se 
klientům snažili zlepšit jejich psychický stav. Bylo to velmi náročné období. A 
jelikož jarní kulturní akce, které se plánovaly, musely být zrušeny právě z 
důvodu protiepidemických opatření, museli jsme si poradit sami. V období 
maškarních plesů se pečovatelky převlékly na odpolední svačinu a podávaly 
kávu a zákusek v maskách. Připili jsme si vaječným koňakem a zatancovali si na 
oblíbenou hudbu klientů. Velikonoce byly v duchu vyrábění a zlepšení jemné 
motoriky. Povedla se výměna dalších 2 lůžek, které splňují potřeby našich 
klientů a zaručují jim komfort a bezpečí, které potřebují.  

Když se zlepšilo venku počasí, uklidnila se i epidemiologická situace a my mohli 
začít být kreativnější v plánech do budoucna. Díky novému skleníku jsme se na 
velkou část vegetačního období stali nezávislými na kupování zeleniny v 
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obchodech. Úroda se 
velmi vydařila, kromě 
okurek a rajčat jsme 
později měli i vlastní dýně 
a cukety. Největší 
kuriozitou pro klienty byl 
i námi vypěstovaný 
meloun.  

 

 

Když se povolily i kulturní akce, uspořádala se velká koktejlová party s živou 
hudbou. Přijel nám po delší nucené odmlce zazpívat pan Kristián Šebek, který 
všechny znovu uchvátil svým zpěvem.  

Součástí našeho domova jsou 
neodmyslitelně spjaté i každoměsíční 
bohoslužby. Bohoslužba probíhá vždy 
v dopoledních hodinách před obědem. 
Klienty doprovázíme při jejich pobytu u 
nás nejen pozemskou, ale i duchovní 
cestou, pokud si to přejí. 

Na konci léta díky studentům ze 
Střední odborné školy Stříbro se 
někteří klienti podívali na náměstí, kde 
probíhaly dožínky. Studenti třetího 
ročníku pomohli s přepravou klientů a 
dělali jim společnost.  
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Klienti se fotili u zemědělské 
techniky, kočáru taženými 
koňmi a užívali si hudební 
vystoupení studentů školy. 
Když však začíná být 
poklidné období, většinou 
se nějaký problém objeví. 
Novým problémem budovy 

se stala kanalizace, která všem dala práci na několik týdnů. Hned několikrát za 
plného provozu jsme museli řešit ucpané odpady a to ať už v denních tak i 
v nočních hodinách. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na 
znovuobnovení průchodnosti kanalizace a zároveň poděkovat klientům za 
trpělivost a zvládnutí náročné situace, které tímto v zařízení vznikla.  

Vlivem zhoršení epidemiologické 
situace v polovině podzimu jsme 
museli znovu zasáhnout do plánů 
domova. Jelikož se omezení týkalo 
spousty provozů a my museli 
fungovat v uzavřeném prostředí, 
udělali jsme si „pojízdnou“ cukrárnu 
přímo v domově. Kdo ze zaměstnanců 
mohl, ten přinesl nějaký upečený 
zákusek či dortík. Přinesli jsme 
kapslové kávovary a nabízeli jsme 
klientům hned několik druhů kávy. Od 
vanilkového Latte Macchiato, 
Espressa, Lunga až ke klasické horké 
čokoládě či kakau. Na výběr bylo hned 
několik zákusků, z kterých si klienti mohli po nahlédnutí vybrat. 
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A čím náročnější konec roku většinou bývá, 
tím rychleji blížily vánoční svátky. S klienty 
se peklo cukroví a zdobil vánoční stromeček. 
Bohužel jsme nemohli uspořádat velké 
zdobení stromku s rodinnými příslušníky 
našich klientů, jako tomu bylo v minulých 
letech, proto personál domova připravil 
pohoštění a společně s klienty ozdobil 
stromeček. V posledním měsíci roku se 
s námi rozloučila po několikaleté práci 
zdravotní sestra paní Ivana Eliášová, která 
odchází do zaslouženého důchodu. Moc 
děkujeme za čas, který mezi námi strávila. 

Letošní rok 2021 byl v mnohém náročný, byl však zároveň naplněn láskou a 
nadějí. Zároveň bychom všem chtěli do roku 2022 popřát mnoho zdraví, štěstí, 
lásky a podpory všem. 
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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. 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, Albatros media, APSS ČR, Arboles s.r.o., Biskupství plzeňské, 
Česká televize, ČSOB Stříbro, Diecézní charita Plzeň v čele s jejím 
ředitelem Ing. Jiřím Lodrem, DF Partner s.r.o., Ekodepon s.r.o., EPH,  FCC 
Česká republika 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, Nadace 
Karel Komárek, Pěvecký sbor Světlušky, Pracovníci vydavatelství 
Economia, Restaurace Excellent, Sanita J3, Stodská nemocnice a.s., 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 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, manželé Ticháčkovi, 
PhDr. Jitka Soukupová, MUDr. Jana Pazderková 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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