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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

 

je za námi další rok poznamenaný pandemií Covidu 19. Velice ovlivnil každého z nás, organizace a 
instituce, včetně Farní charity Karlovy Vary.  

Všichni jsme si přáli, aby tento neznámý virus již ustoupil, a my jsme mohli začít pracovat tak, jako 
„před Covidem“. Ovšem opak byl pravdou. On nejen, že neustoupil, ale naopak sílil a způsoboval 
velikou bolest, nepřeberné obtíže a potíže. A to nejen všem občanům, firmám, podnikatelům, ale také 
samozřejmě pracovníkům a klientům Farní charity v Karlových Varech. Všichni naši pracovníci museli 
pokračovat se zvládáním nástrah a překážek. Vytrvale a důsledně pokračovat v nově nastavených 
postupech, pravidlech a opatřeních. Tento přístup se vyplatil a Farní charita v Karlových Varech 
zvládla i druhý pandemický rok bez propuknutí nákazy.  

Za toto úsilí i odvahu patří všem jejím pracovníkům velké poděkování. Za jejich obětavost, za jejich 
práci, za jejich nasazení. Nemůžeme rovněž zapomenout na všechny dobrovolníky a další 
spolupracovníky, bez nichž bychom naše společné dílo nemohli realizovat.  

Po celých 26 let nám pomáhali a neúnavně nás podporovali ředitel Diecézní charity Plzeň ing. Jiří Lodr, 
emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň Mons. František Radkovský a nyní i biskup 
plzeňský Mons. Tomáš Holub. Poděkování také patří všem duchovním, kteří naši charitu na té dlouhé 
cestě podporovali, zvláště našemu současnému duchovnímu správci P. Vladimíru Müllerovi.  

Za finanční pomoc děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu Karlovarského kraje, 
Statutárnímu městu Karlovy Vary, Městu Chodov, Městu Cheb a ESF OPZ. Velké díky patří všem 
dárcům, kteří obětovali část svých finančních prostředků a volného času ve prospěch pomoci Charitě. 

Za odbornou spolupráci děkujeme Odborům sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary a 
Karlovarského kraje. 

Další informace o nás naleznete na www.kv.charita.cz      

https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184 

                                               

 

 

 

                                                                                                              Ing. Aleš Klůc 

                                                                                               ředitel Farní charity Karlovy Vary 

 

 

http://www.kv.charita.cz/
https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184
https://www.facebook.com/OstrovMesto/
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Farní Charita Karlovy Vary je církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb., zřizovatelem je 
Biskupství plzeňské, nám. Republiky 234/35, 301 14 Plzeň. Je zaregistrována Ministerstvem kultury 
ČR dne 30. 10. 1996.  

 

POSLÁNÍ 

Pomáhat lidem v nouzi na principu křesťanské lásky. V širším smyslu lze význam slova charita 
představit jako „ lásku k bližnímu“. V Bibli - Novém zákoně je adekvátní řecký výraz agapé. Tento výraz 
je překládaný do latiny jako caritas v českém překladu charita. V užším slova smyslu je charitu možno 
definovat jako organizovanou péči o lidi staré, opuštěné, postižené, nemocné, zraněné a vyhnané 
z vlasti. 

 

Farní charita Karlovy Vary provozuje tyto služby: 

 

Charitní dům svaté Anežky  

 Týdenní stacionář-certifikované pracoviště pro osoby s Alzheimerovou chorobou  

Charitní dům svaté Zdislavy  

 Domov pro matky s dětmi v tísni  

Charitní dům svatého Josefa  

 Dům na půl cesty  

Charitní dům svatého Mikuláše 

 Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené   

 Sociálně terapeutické dílny 

 

 

KONTAKT 

Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary.  
IČO: 497 53 053  
Telefon: 353 434 211 
e-mail: info@charitakv.cz  
web: www.kv.charita.cz  

 https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184 

bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary, 2100410831/2010 

 

 

mailto:info@charitakv.cz
http://www.kv.charita.cz/
https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184
https://www.facebook.com/OstrovMesto/
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ZPRÁVA AUDITORA 
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Přehled pracovníků FCHKV - úvazky za rok 2021 

 

 

provoz celkem 
vedoucí 
provozu 

soc. 
pracovníci 

prac. v soc. 
službách 

zdrav. 
sestry 

ost. 
odborný 

pracovník 

pomocní 
pracovníci 

ostatní 
pracovníci 

ost. vedoucí 
a admin. 

pracovníci 

Domov pro matky s dětmi v 
tísni Karlovy Vary 

4,4 0,2 1,35 2,4 0 0 0 0,17 0,28 

Dům na půl cesty Karlovy Vary 3,97 0,2 1,75 1,57 0 0 0 0,17 0,28 

Týdenní stacionář Karlovy Vary 9,29 0,16 0,84 6,73 0,03 0 0 1,11 0,42 

Sociálně terapeutické dílny 
Karlovy Vary 

7,34 0,1 0,9 4,87 0 0 0 1,09 0,38 

Denní stacionář Karlovy Vary 3,87 0,10 0,9 2,18 0 0 0 0,45 0,24 

          

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

28,87 0,76 5,74 17,75 

 

0,03 

 

0 0 2,99 1,6 

 
nepřímá práce 

přímá práce 
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DŮM SVATÉ ANEŽKY - Týdenní stacionář-certifikované pracoviště pro osoby 
s Alzheimerovou chorobou 

Svobodova743/12, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:  353 434 214, mobil: 731 433 036 
e- mail: dita.matousova@kv.charita.cz 

     

 

 

 

 

 

Poslání:  

Posláním Týdenního stacionáře je zajištění péče zejména lidem s Alzheimerovou chorobou nebo 
jinou formou demence a lidem se zdravotním postižením ovlivňující paměť a rozhodování, kteří 
potřebují celodenní pomoc a podporu pečující osoby při zajištění svých potřeb. Služba je poskytována 
od pondělí do pátku, na víkend se klienti navrací do svého původního domova a proto spolupracujeme 
s jeho rodinou tak, aby docházelo k posilování a upevňování rodinných vztahů. Náš stacionář 
poskytuje službu malému počtu klientů, proto jim můžeme nabídnout laskavé rodinné prostředí, 
které naplňuje odborné podmínky certifikace VÁŽKA.  

 

Kapacita a provozní doba:  

Týdenní stacionář má kapacitu 10 klientů  

 Ne od 19,00 hod. – Pá do 19,00 hod. nepřetržitě, včetně státem uznaných svátků. 
 

Okruh osob, kterým umíme pomoci: 
- osoby ve věku 50 a starší 
- osoby mající formu demence, zejména Alzheimerovu chorobu či onemocnění s podobnými projevy 
- osoby se zdravotním postižením, které ovlivňuje kognitivní a paměťové schopnosti 

 

Z personálních a technických důvodů nedokážeme službu poskytovat osobám, které jsou trvale 
upoutáni na lůžko a nejsou schopni samostatného pohybu.  

 

Poskytované služby: 

 Ubytování 

 Strava 

 Služby přímé péče 

 

mailto:dita.matousova@kv.charita.cz
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Zásady: 

- Týdenní stacionář zajišťuje péči a pobyt klientům od pondělí do pátku, kdy se na víkendy navrací zpět 
do původního domova, kde se o něj starají blízké osoby. S pečujícími osobami tedy pracovníci 
spolupracují na plánování péče a zajištění potřeb klienta.  

- Klademe důraz na dodržování důstojnosti klientů a to zejména laskavým a přívětivým chováním 
pracovníků, kterým klientům vytváříme pocit domova a bezpečí.   

- Jednáme se všemi klienty individuálně a s partnerským přístupem, vždy s ohledem na jeho aktuální 
zdravotní stav a schopnosti.  

- Podporujeme co nejvyšší možnou míru samostatnosti klientů a rozvoj nebo udržování jejich 
soběstačnosti.  

- Při poskytování naší služby dodržujeme Etický kodex Charity ČR a odborné etické kodexy pracovníků. 

 

Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti: 

 

V Karlových Varech jsme kontaktním místem ČALS a jako jediní v kraji jsme získali certifikát „Vážka“, 

který uděluje Česká alzheimerovská společnost (ČALS)  provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní 

služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován nejdéle na 24 měsíců 

a po uplynutí doby platnosti certifikátu je možné držení značky 

prodloužit na základě výsledků nového řádného auditu. 
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V poradně pro domácí pečující o osoby s onemocněním demencí, nabízíme bezplatnou pomoc, 
podporu a radu, jak pečovat o seniora s onemocněním demence tak, aby mohl co nejdéle zůstat doma 
s rodinou.  

Zároveň nabízíme bezplatné konzultace a vyšetření paměti v případě, že má někdo obavy, zda je jeho 
zapomínání ještě v pořádku.  

Konzultační hodiny jsou v pracovní dny po telefonické dohodě. 

 

Aktivity v roce 2021: 

V lednu jsme zahajovali Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek byl použit na úhradu části nákladů potřebných 
na provoz Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v KV. 

Tento rok byla Tříkrálová sbírka trochu jiná. Byla online. Dárci nám přispívali dárcovskou SMS, nebo 
přes webové stránky Farní charity Karlovy Vary. Také bylo možné přispět osobně do kasičky 
v Týdenním stacionáři v Karlových Varech. I přes těžkou covidovou dobu, byl výtěžek TS -  91 549 Kč. 
Všem dárcům děkujeme. 

V březnu a dubnu jsme se jako tradičně připravovali na Velikonoce a jaro.                                                                                                                                                                                              

V květnu jsme začali s vylepšováním naší terapeutické zahrady. Pořízeno bylo pár venkovních prvků 
na procvičení nejen naší paměti. 

Příprava Vánoc, pečení, tematicky zaměřené reminiscence. Výroba drobných dárků s vánoční 
tématikou. 

Nechyběly oslavy životních jubileí klientů, katecheze ve stacionáři s naším panem farářem Vladimírem 
Müllerem a pravidelná setkání s emeritním biskupem Františkem Radkovským.  

 

Co říci závěrem: 

Ke spokojenosti klientů se snažíme přispět nejen vytvořením domácího prostředí, ale i vstřícným 
přístupem zaměstnanců. 

Naší snahou je poskytovat kvalitní služby, odborné rady a zprostředkovávat dle přání klienta 
konzultace s odborníky. 
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………v letošním roce kvůli coronavirovým opatřením proběhla ,,Tříkrálová sbírka“ online. 

Dárci nám mohli přispět dárcovskou SMS, nebo přes webové stránky Farní charity.  

Také byl možné přispět osobně do kasičky v Týdenním stacionáři v Karlových Varech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……v březnu a dubnu jsme se začali chystat na Velikonoce a jaro 
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…………v létě bylo opékání buřtů naší oblíbenou aktivitou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……společně upečený dort chutnal nám všem, ovšem oslavenci nejvíce 
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………díky Nadačnímu fondu Tesco, jsme obnovili lehátko pro klienty do masérny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..také jsme se zapojili do projektu ,,Globus – Lepší svět 2021“ 
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……….na terapeutickou zahradu jsme si pořídili pár herních prvků, které nám pomohou při tréninku 
paměti a podpoří i vjemové smysly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….. rok 2021 byl náročný. Společnými silami jsme vše zvládli. A proto přípravy na Vánoce byly pro 
nás příjemným završením uplynulého roku 
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DŮM SVATÉHO MIKULÁŠE - Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené  

Závodu míru 303, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:  353 434 227, mobil: 731 433 037 
e- mail: vojtech.dusek@charitakv.cz 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Poslání:  

Denní stacionář pro zdravotně a mentálně postižené Karlovy Vary poskytuje komplex služeb jedincům 
s mentálním či kombinovaným postižením po ukončení školní docházky a jejich rodinám, kterým se 
tak snažíme umožnit běžný pracovní a rodinný život. Našim klientům nabízíme krom zákonem jasně 
stanoveného rozsahu péče také aktivity jako léčebné plavání, hippoterapii, muzikoterapii, ergoterapii, 
dopravu našimi vozy a další činnosti. 

 

Kapacita: 

Okamžitá denní kapacita oddělení je 15 klientů s mentálním či kombinovaným postižením. 

 

Provozní doba: 

Pracovní doba je od 7:30 do 16:00 hodin každý pracovní den. 

Denní stacionář je plně bezbariérový, nově vybavený a připravený přijmout do ambulantní služby 
nové zájemce z našeho města a jeho nejbližšího okolí. 
Veškeré připravované činnosti a aktivity tak mohou probíhat bez nejrůznějších omezení (prostor, 
specifického vybavení, apod.). Pochopitelně i nadále mohou naši uživatelé v rámci poskytování 
sociálních služeb stále využívat i areál Farní charity ve Svobodově ulici, kde můžeme dále pořádat 
pravidelná a oblíbená společenská setkání a akce (opékání buřtů, využívání zahrady FCH bez dalších 
omezení a pořádání spousty dalších akcí, tak jako tomu bylo v minulosti). 
Tento fakt je pro nás důkazem, že naše práce má smysl a naše služby se mohou dále rozvíjet. Chtěli 
bychom také touto cestou pochopitelně poděkovat našim vzácným sponzorům (Vodárny a kanalizace 
K. Vary), bez jejichž pomoci by uživatelé našich služeb nemohli využít celou řadu nádherných činností, 
které by bez finanční pomoci dárců nikdy nemohli být realizovány. Rodiny uživatelů mohou, 
prostřednictvím služeb našeho stacionáře, realizovat lépe své zájmy a potřeby (koníčky, zaměstnání 
atd.) bez obav o ztrátu zaměstnání či o své blízké. 
 
 

mailto:vojtech.dusek@charitakv.cz
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Statistické údaje: 

 

 

Současný    

počet klientů 

 

 

Muži/ Ženy 

 

                          Klienti 

 

  do 18 let 

 

   19 – 26 let 

 

  nad 26 let 

         

         16 

 

     10 / 6 

 

        0 

 

          1 

 

        15 

 

 

Plán na rok 2022: 

 

V roce 2022 bychom rádi nabídli naše služby i dalším, především mladším zájemcům, kteří – doufáme, 
budou příjemně překvapeni tím, co jim můžeme poskytnout. I z tohoto důvodu bychom v roce 2022 
rádi nadále pokračovali ve spolupráci s dalšími organizacemi, které nabízejí své služby mladým lidem 
a dětem. Rovněž bychom opět rádi našim uživatelům připravili aktivity, které se v době Covidové příliš 
realizovat nedaly, jako např. návštěvy Botanické zahrady, výlet Autovláčkem po okolí města či 
pravidelné kulturní akce Pálení čarodějnic a Vánoční besídka. 

 

……rádi jezdíme na výlety a děláme ruční práce 
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DŮM SVATÉHO MIKULÁŠE - Sociálně terapeutické dílny  

Závodu míru 303, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:  353 434 234, mobil: 731 433 037 
e- mail: vojtech.dusek@charitakv.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslání:  

Sociálně terapeutické dílny Karlovy Vary nabízí a poskytují pracovně rehabilitační a sociálně 
terapeutické činnosti osobám se zdravotním postižením, které nedokáží nebo nemohou najít 
uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.  

 

Kapacita: 

Okamžitá denní kapacita oddělení je 25 klientů s mentálním či kombinovaným postižením. Služba je 
určená především osobám s postižením ve věku 15 až 65 let. 

 

Provozní doba: 

Pracovní doba je od 8 do 16:00 hodin každý pracovní den. 

Jsme velice rádi, že služeb STD využilo za rok 2021 celkem 47 různých osob se zdravotním postižením. 
Tento počet uživatelů pochopitelně mnohonásobně převyšuje denní kapacitu oddělení, ale vzhledem 
k průběhu Covidového onemocnění došlo (doufejme přechodně) ke snížení návštěvnosti této služby. 
Každý uživatel má právo volit si dny v týdnu, kdy službu chce využívat, čímž se rovnoměrně rozložil 
průměrný denní počet uživatelů služby STD. To znamená, že jsme stále schopni službu nabídnout i 
dalším novým zájemcům. 
Velkým přínosem pro tuto sociální službu bylo v roce 2021 přijmutí dalších uživatelů služby 
z Karlových Varů a nejbližšího okolí. Touto cestou bychom se rádi vydali i v budoucnu a zaměřili se 
především na uživatele z těchto lokalit. Pro osoby, které nejsou schopny z nejrůznějších důvodů 
samostatné dopravy prostřednictvím MHD, stále nabízíme dopravu našimi služebními vozy. 
Naše služba je denně poskytována v reálném světě krajského města (součástí služeb je i běžný život 
ve městě jako např. nakupování, jízda MHD, stravování, apod.). Uživatelům nabízíme nejen celou řadu 
pracovně rehabilitačních činností, (např. chovatelství, zahradní a pěstitelské práce, keramiku, 
dřevovýrobu, práci s přírodními materiály či ruční a kuchyňské práce), ale především změnu jejich 

mailto:vojtech.dusek@charitakv.cz
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stereotypního sociálního prostředí. Nabízíme každodenní kontakt s běžnou realitou, s lidmi s 
handicapem, s přáteli, využívání veřejných služeb. 
Služba se stala během svého osmiletého trvání velmi oblíbenou. To vše je pro nás motivací do další 
práce a důkazem vysoké profesní úrovně našich zaměstnanců.  
 

Statistické údaje: 

 

 

Současný    počet 

klientů 

 

                          Klienti 

 

  do 18 let 

 

         muži 

 

        ženy 

         

                47 

 

        0 

 

          20 

 

           27 

 

 

Plán na rok 2022: 

 

V roce 2022 bychom rádi nabídli naši službu více mladým uživatelům z Karlových Varů a okolních měst 
a obcí okresu Karlovy Vary. Tímto způsobem budeme postupně nahrazovat uživatele z okolních 
pobytových zařízení pro osoby s postižením, kteří jsou mnohdy již staršího věku a jejich socializace 
není v procesu transformace sociálních služeb tak efektivní a reálná. V tomto roce bychom velmi rádi 
realizovali aktivity, které nám uplynulé období a komplikace s Covidovým onemocněním 
neumožňovaly (výlety, společenské a kulturní akce, zážitkové programy). Rádi bychom se rovněž 
účastnili společenských a kulturních setkání, kde můžeme veřejnosti představovat naše výrobky, čímž 
se snažíme přiblížit své služby širší laické veřejnosti a informovat občany o tom, co jsou to vlastně 
„Sociálně terapeutické dílny“.  
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..........několik našich výrobků a chovatelských úspěchů 
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Projekt byl od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

 

 

      

 

 

 

DOMOV SVATÉ ZDISLAVY - Dům pro matky s dětmi v tísni 

Svobodova 348/14, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:  353 434 228, mobil: 731 433 035 
e- mail: dmd@charitakv.cz  agata.scheerbaumova@kv.charitakv.cz 

   

                                                                                                    

 

 

 

 

 

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary (dále jen Domov) je v provozu od roku 1998. Je určen 

maminkám a dětem, které se ocitly z různých důvodů v nepříznivé životní situaci.  

Vycházíme z vědomí, že rodina je stavebním kamenem společnosti a naše zařízení by mělo být jakýmsi 

odrazovým můstkem pro „nový začátek“ a upevňování vazeb matky a dítěte.  

                                                                                                            

POSLÁNÍ:  

Domov pro matky s dětmi v tísni Karlovy Vary je sociální služba pomáhající ženám s dětmi a těhotným, 
kdy je jim poskytováno bezpečné zázemí celodenního ubytování. Během pobytu se klientce pomáhá 
aktivně řešit její osobní záležitosti související s nepříznivou sociální situací.  

Základem pomoci ze strany Domova je nabídka dočasného ubytování, psychická pomoc a doprovodné 

služby (např. pomoc při vyřizování různých záležitostí, poskytnutí informací, pomoc při prosazování 

práv a zájmů, poskytnutí či zprostředkování odborného poradenství. 

Osobám sociálně vyloučeným nebo sociálně ohroženým je nabídnuta příležitost a možnost, která jim 

napomáhá plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, 

mailto:dmd@charitakv.cz
mailto:agata.scheerbaumova@kv.charitakv.cz


23 

  

který je ve společnosti považován za běžný.   Pomoc je vedena tak, aby matky aktivně  řešily svoji 

životní situaci a snižovaly svoji závislost na sociální pomoci. 

 

KAPACITA: 

Kapacita Domova je   

 7 pokojů,  

 celkem 17 lůžek 

 

UBYTOVACÍI ZÁZEMÍ: 

 7 vícelůžkových samostatných pokojů, které jsou plně vybaveny nábytkem, TV  a lednicí 

 společné prostory v patře:  

o plně vybavená kuchyň spotřebiči a nádobím 

o sociální zařízení - koupelna a WC 

 další společné prostory Domova 

o plně vybavená herna 

o studovna s  PC a televizí 

o sušárna a kočárkárna 

o WC pro návštěvy 

 společné venkovní prostory  

o zahrada s ovocnými stromy 

o odpočinkový kout pro matky - altán 

o dětské hřiště s houpačky a pískovištěm, ohniště 

o  

PROVOZNÍ DOBA: 

Služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.  

 

REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROCE 2021 

Pobyt v Domově vytváří zázemí proto, aby si matky mohli ujasnit možnosti řešení své situace, a dává 

jim dostatek časového prostoru. Vše se koná v rámci individuálních, skupinových sezení a běžným 

využívaním pobytové služby.  Matky učí se dovednostem nezbytným proto, aby mohly v životě obstát 

i realizovat vlastní dlouhodobé cíle, které mají zlepšit jejich současnou  a budoucí životní situaci. 

Pomoc je vedena tak aby:   

 zlepšit finanční situaci a hospodaření s penězi (pomoc matce orientovat se v její finanční 

situaci, pomoc s vyřízením všech zákonných nároků, konzultace a plánování k vedení výdajů, 

seznámení s riziky zadlužení, zjištění výše zadlužení, sestavení plánu oddlužení) 

 najít vhodné zaměstnání (pomoc s tvorbou dokumentů potřebných k hledání zaměstnání, 

hledáním vhodného zaměstnání včetně možnosti pracovního uplatnění, nácvik dovedností, 
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poradenství, podpora a pomoc při jednání s institucemi – úřad práce, pracovní agentury 

apod.) 

 najít odpovídající bydlení (pomoc s hledáním vhodného bydlení, zjištění finančních možností, 

podpora při jednání o ubytování, poradenství, nácvik dovedností, podpora a pomoc při jednání 

s institucemi – ubytovny apod.) 

 pomoct matkám při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě 

(podpůrné rozhovory, poradenství, nácvik dovedností, jednání s institucemi – mateřské školy, 

základní školy, poradny, apod.)   

 aktivizovat matky při vytváření volnočasových aktivit dítěti (vypůjčit nebo poskytnout materiál 

a pomůcky, podpora společné práce matky s dítětem, pomoc při organizování společných 

akcí) 

 podpořit nebo udržet pozitivní sociální vazby s rodinou i širším okolím (návštěvy, pomoc 

s vyhledáním kontaktů na rodinu a přátelé, zprostředkování kontaktu s rodinou, jednání 

s institucemi – např. při návštěvách dítěte v ústavní péči, společné konzultace, společenské 

akce pro rodinu a širší okolí) 

 rozvíjet samostatnost a zodpovědnost matek (pohovory, nácvik dovedností, poradenství, 

podpora – hledání dlouhodobého východiska ze své životní situace) 

 pozitivně povzbuzovat rozvoj osobnosti (podpora k realizaci vlastních plánů, a dlouhodobých 

cílů, stanovení priorit pro další období.) 

 

Pracovnici v jednaní s uživatelkami služeb dodržuji základní principy sociální práce.  Dbají na to, aby 

uživatelky obdrželi  informace, dovedli se v nich zorientovat a aktivně se zapojili do řešení své situace.  

 

ZMĚNY V DOMOVĚ  2021 

Na podzim v  Domě proběhly rozsáhlejší úpravy zárubní a dveří v  1 a 2  patře, malování a úprava 

obložení ve 3 pokojích.   

PODĚKOVÁNÍ  

Matky i děti v průběhu tohoto roku neměly možnost jako obvykle účastnit se různých kulturních a 

společenských akcí.  

I přes složitou situaci ohledně pandemie lide dobré vůle mysleli na matky a děti zde ubytované.  Díky 

jejich obětavosti se rodiny mohly těšit z dárků pod vánočním stromkem. 

Poděkování patří:  

 Dlouhodobé dárkyni paní Ing. Hance Petrlíkové, která osladila dobrotami  a občerstvila 

ovocem  Den dětí, Velikonoční, Mikulášskou a Vánoční nadílku. 

 Dík patří také obyvatelům  města Karlovy Vary a okolí, kteří  pravidelně nezištně darují  

oblečení, hračky, drobné  kuchyňské načiní a spotřebiče  pro zde ubytované matky a děti.  
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Statistické údaje  

 

Domov pro matky 

s dětmi v tísni 

Počet přijatých žádosti 

o službu sociální 

prevence 

 

Přijaté žadatelky 

  

Ubytované děti 

rok 2021 30 14 31 

 

Příběhy se života 

 

Holka od rány 

Jmenuji se Zuzka a jsem holka, co si umí říct, co chce, tedy většinou…. Tohle píšu po několika měsících, 
co jsem odešla z Domova pro matky s dětmi, kde jsem strávila nějakou dobu.  

Sice jsem rázná, ale život se mi nějak moc nepovedl, starší syn, školák, dva menší chlapci a nefungující 
partner, a do toho jsem přišla znovu do jiného stavu a zůstala sama. Jednoho dne jsem se ocitla na 
schodech před bytem, kde jsem bydlela, protože přítel nadělal dluhy, a majitel mě a děti vystěhoval 
na chodbu a nezajímalo ho, co budu dělat. Po pár dnech jsem se dostala do Domova, nejstaršího syna 
mi sociálka umístila k jeho babičce.  

Byla jsem na dně, těhotná, nevěděla, co bude dál. Zkusila jsem bojovat o nejstaršího syna, pracovnice 
Domova mi v tom maximálně pomohly, podporovaly mě, byli jsme kompletní rodina, alespoň nějaký 
čas.  Mezitím jsem řešila finance, byt, chtěla jsem si rychle život vyřešit, porod miminka se blížil. 

Povedlo se mi přes kamarádku sehnat byt, mohla jsem se odstěhovat a začít znovu žít se svými dětmi. 
Ale všechno nebylo tak jednoduché. Měla jsem chvíli nového přítele, ale zjistila jsem, že mi není vůbec 
oporou, proto jsem nyní sama s dětmi. Mé maličké je nyní téměř rok, je nádherná a já spokojená. 
Chtěla jsem při návštěvě Domova poděkovat pracovnicím za jejich skutečnou pomoc, kterou mi nabídli 
v době, kdy jsem byla zranitelná, jsem si uvědomila, co je v životě důležité, že má cenu za to, co chci, 
bojovat a mít jako nejdůležitější věc svoje děti a jejich štěstí. Našla jsem si nové přátele a dívám se na 
svět jinýma očima – přes úsměv a pohodu mých dětí. 

 

Příběh paní Jany 

 

Ráda bych vám tímto představila příběh paní Jany. Paní Jana je v našem azylovém domě již od února 
letošního roku. Partner paní Jany se shodou nešťastných událostí ocitl ve vězení a paní Jana se ocitla 
sama s pěti dětmi, bez příjmu a podpory. Nějaký čas bydlela s dětmi u svého bratra, ale bydlet 
v garsoniéře při takovém počtu lidí bylo takřka nemožné. Snažila si najít bydlení na vlastní pěst, ale 
pokaždé, když do telefonu řekla, že je matkou pěti dětí a že nemá dost financí na kauci, tak na druhém 
konci bylo ticho. Proto se paní Jana odhodlala a oslovila naši organizace a vyhledala naši pomoci. 

A vy si možná pokládáte otázku: Proč bychom zrovna jí měli pomáhat? Proč má tolika dětí?  
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Možná bychom se ale neměli ptát, proč má tolik dětí. Možná bychom si měli položit jinou otázku: 
Dokáže se o ně řádně postarat? Jsem přesvědčená, že dokáže. Proč jsem o tom přesvědčená? Protože 
ji vídám téměř denně. A vidím, že, nepolevuje. Má vždy navařeno, naklizeno. Přestože nejmladší dceři 
jsou dva roky a nejstarší dceři je 12 let, tak paní Jana se dokáže všem dětem věnovat současně a 
zároveň se dokáže každému z nich věnovat individuálně. I v dnešní těžké době, kdy mají její 3 děti 
distanční výuku, paní Jana nepolevila. S dětmi se připravuje do školy a dle svých možností a schopností 
se s nimi učí i hraje. Snaží se je řádně vychovat a zajistit, snaží se dělat vše, co je v jejích možnostech a 
schopnostech. Paní Jana je milující máma, která měla prostě jen smůlu, ale nevzdala to. Bylo by 
jednoduché říct, že už to nezvládá, že je sama na pět dětí a že je to pro ni náročné a že se už nechce 
snažit, ale ona to neudělala. Dnes a denně dělá vše co je v jejích silách, aby děti po všech stránkách 
zajistila, protože jejich spokojenost je pro ni na prvním místě. A i přesto, že je mámou na plný úvazek 
a že je dětmi zaměstnána po celý den, vždy má vlídné slovo i milý úsměv pro všechny své děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….příprava na Velikonoce 
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……na výletě 
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DŮM NA PŮL CESTY SV. JOSEFA  

Svobodova743/12, 360 17 Karlovy Vary 
Telefon:  353 434 222, mobil: 731 433 032 

e- mail: dnpc@charitakv.cz   michaela.pirasova@kv.charita.cz 

  

 

 

 

 

 

 

Dům na půl cesty svatého Josefa vznikl v září 2001 s kapacitou 10 lůžek. Během následujících let došlo 
k rozšíření kapacity na 13 lůžek.  

 

Poslání: 

Dům na půl cesty svatého Josefa je sociální služba pomáhající mladým dospělým lidem zpravidla do 
26 let, kdy jim poskytuje celodenní ubytování s cílem vytvoření bezpečného zázemí pro zahájení 
přechodu z jejich dosavadní nepříznivé sociální situace k začlenění do většinové společnosti. Během 
pobytu jsou klienti podporováni v aktivním řešení své životní situace, v získávání potřebných znalostí 
a dovedností pro zvládnutí samostatného bydlení a finančního zabezpečení.  

Způsob poskytování služby v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.  

Okruh osob, kterým umíme pomoci: osoby ve věku 18 až 26 let, které jsou občany ČR nebo dalších 
států EU. 

Z technických důvodů a bariérovosti prostředí nedokážeme službu poskytovat osobám, které 
nemohou sami vyjít schody a které potřebují přímou obslužnou péči.  

 

Prostředí - v Domě na půl cesty je 13 lůžek (6 dvoulůžkových pokojů a 1 jednolůžkový pokoj). Pokoje 

jsou vybaveny nábytkem a lednicí. Dále mají uživatelé služby k dispozici také společenskou místnost, 
kuchyň, sociální zázemí a zahradu o rozloze cca 7.000 m2. Klientům půjčíme na dobu pobytu lůžkoviny 
a nádobí.  

Provozní doba - služby Domova jsou poskytovány nepřetržitě po celý rok 24 hodin denně.  

Cíle: 

1) zajištění bezpečí domácího prostředí pro zahájení přechodu z dosavadní nepříznivé sociální situace 
k začlenění do většinové společnosti 

2) pomoc a podpora při zajištění pravidelného legálního příjmu a stabilizace finanční situace 
3) pomoc při zajištění oprávněných zájmů a uplatnění práv – např. zajištění dostupných právních 

nebo odborných poradenských služeb, vyřízení dokladů, materiální pomoc 
4) podpora při plánování a naplňování volného času s ohledem na předcházení rizikového chování 

mailto:dnpc@charitakv.cz
mailto:michaela.pirasova@kv.charita.cz
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5) pomoc a podpora při zvyšování dalších kompetencí klienta a jeho dovedností týkajících se péče o 
domácnost a udržení si bydlení mimo sociální službu 

6) podpora při navázání nebo udržování funkčních sociálních vazeb a kontaktů s blízkými – např. 
dobré rodinné či sousedské vztahy, orientace ve vztazích a způsobu komunikace  

 

Principy poskytování sociální služby - Klienti Domu na půl cesty jsou vedeni k odpovědnosti za sebe 
samé. Pracovníci jednají tak, aby chránili jejich důstojnost, lidská práva a soukromí. Dbají na to, aby 
klienti obdrželi všechny informace, dovedli se v nich zorientovat a aktivně se zapojili do řešení své 
situace. Pobyt v Domě na půl cesty vytváří zázemí pro to, aby si tito mladí lidé mohli ujasnit možnosti 
řešení své situace, dává jim dostatek časového prostoru pro řešení jejich záležitostí. 

Klienti naší služby se totiž musí na prahu dospělosti vyrovnávat s řadou praktických problémů a 
nezřídka jim čelí sami a bez pomoci. Neorientují se ve spleti požadavků, které na ně život začíná klást. 
Bez opory rodiny se do společnosti těžko integrují a nedostatek finančních prostředků je překážkou 
při pořizování vlastního bydlení. K dalším problémům patří nezodpovědnost, dezorientace v 
problematice běžného života, vztahová naivita, neschopnost hospodařit s finančními prostředky a z 
toho vyplývající zadlužování a nereálná očekávání od trhu práce.  

S klienty pracujeme individuálně při individuálních konzultacích, ale také skupinově v rámci 
socioterapeutické skupinové činnosti. Skupinovými aktivitami se rozumí především Pracovní terapie, 
jejichž cílem je získat, obnovit, zachovat pracovní návyky klientů. Jedná se o pravidelné ranní 
setkávání (v 8:00 hodin) a následná manuální činnost konaná skupinově/individuálně – např. vaření, 
společné práce v areálu Farní charity, rukodělné činnosti apod. Cílem další skupinové aktivity tzv. 
Jobclubových setkání je pak především zvýšení informovanosti v oblasti pracovně právní a nácvik 
jednotlivých dovedností (např. sepsání životopisu, motivačního dopisu, vyplňování pracovních 
dotazníků a příprava na jednání s možnými zaměstnavateli, znalost základních ustanovení pracovního 
práva, práce v zahraničí, typy pracovních smluv a dohod apod.). Ale také zjištění a rozvoj osobních 
sociálních schopností a dovedností, jako například řešení osobních cílů, vhodného vystupování, oblast 
finančního plánování a hospodaření a další. 
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Práce s klienty vždy probíhá dle zásad uvedených ve veřejném závazku služby a dle etických zásad 
vyplývajících z Etického kodexu sociálních pracovníků ČR a Kodexu CHČR.  

V roce 2021 v našem Domě na půl cesty žilo 21 klientů. Pro všechny z nás to byl velmi náročný rok, 
zejména kvůli pandemii a s ní spojeném onemocnění COVID-19. Za velmi přísných hygienických a 
vnitřních organizačních opatření jsme všichni zůstali zdraví a bez nutné karantény.  

Změny v Domě na půl cesty v roce 2021 - opravy a úpravy v DNPC probíhaly v průběhu celého roku. 
Opravila se výmalba pokojů klientů a chodby, opravila se podlaha v pokojích klientů (vyrovnání podlah 
stěrkou a výměna lina). Vyměnily se zámky u dveří do pokojů. Koupil se sterilizátor na malé předměty, 
zvlhčovač vzduchu a 2 čističky vzduchu. Mixér a šlehač, kuchyňská váha, nádobí a lampičky, deky, 
strojek na vlasy na půjčování klientům. Dále pak mikrovlnná trouba, závěsy, chrániče matrací, židle, 
varná deska a odsavač par do kuchyně, pračka pro klienty, stolky, rychlovarná konvice, přenosná 
svítilna pro nouzové situace. Zvětšily jsme úložné prostory na úschovu věcí, které půjčujeme klientům. 
Služba má nový mobilní telefon, částečně se rekonstruoval kamerový systém. Ve všech pokojích 
klientů a společné kuchyni jsou nainstalovaná bezpečnostní čidla na kouř. Pro klienty jsme zřídili 
botník na půjčování domácí obuvi. 

 

Všichni pracovníci naší sociální služby se podíleli na organizování Sbírky potravin a také významně 
přispěli do Tříkrálové sbírky.          
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Poděkování - Rádi bychom srdečně ještě jednou poděkovali všem hodným lidem, kteří nás nějakým 
způsobem v roce 2021 podpořili. Díky patří mnoha nezištným nebo dokonce anonymním dárcům. 
Velké poděkování patří zejména těm, kteří připravili vánoční dárky pro naše klienty a nabízejí nám 
spolupráci i pro další období, a to manželům Gernerovým, také obchodu Marks & Spencer z K. Varů. 
Díky nim klienti znovu hovořili o letošních Vánocích jako o těch nejhezčích, které kdy prožili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběhy od nás 

Příběh č. 1 – „Jsem silnější, než vypadám“ 

Jan je usměvavý, drobný, osmnáctiletý mladý muž s veselýma očima. Jeho život už ale tak veselý nebyl 

a chlapcovo napínavý životní příběh začal mnohem dřív, než příchodem do Domu na půl cesty.  

Významným milníkem v jeho životě po velmi smutném dětství byl nástup do dětského domova. Tam 

ho podporovali mimo jiné ve studiu učebního oboru. Postupem času si Jan začal natolik věřit, že se 

chtěl o sebe postarat sám. Opustil proto dětský domov ještě dřív, než dostudoval. Našel si brigády, 

dopoledne chodil do školy a odpoledne do práce. Sehnal si bydlení společně se známými, které 

zvládali společně platit. A jak už to tak bývá, není vždy vše podle našich představ. Jan přišel o brigádu, 

jeho kamarádi postupně také, kvůli ztrátě stálého příjmu přišli o bydlení, které nebylo zadarmo. Jan 

proto na prázdniny odjel za babičkou do jižních Čech, kde přemýšlel, co bude dělat dál.  Protože měl 

silnou motivaci školu dodělat, kontaktoval náš Dům na půl cesty, o kterém mu říkali už v dětském 

domově. Jan si domluvil pohovor, při kterém se dozvěděl více informací o naší službě DNPC, o tom, 

co mu můžeme nabídnout.  Svým životním příběhem zapadal mladík do skupiny lidí, kterým služba 

DNPC může pomoci postavit se na vlastní nohy. Od babičky se přestěhoval zpět do Karlových Varů k 

nám. Obdivovali jsme jeho energii, nadšení a motivaci se o sebe starat sám, od nikoho nic nechtěl. 
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Opět si našel brigády, dopoledne chodil do školy a odpoledne do práce. Říkal s úsměvem, že je silnější, 

než vypadá. Ale únavu jsme na něm viděli všichni. S podporou pracovníků si přece jen po několika 

týdnech vyřídil dávky hmotné nouze, ze kterých si platil ubytování v DNPC a základní potřeby - jídlo, 

drogerii, oblečení atd.  Jan byl podporován v řešení i jiných záležitostí. Den za dnem byl blíž svému cíli 

dokončit školu. Tento vytoužený den nastal, závěrečné zkoušky zdárně zvládnul, výuční list byl velkou 

odměnou za cílevědomost a píli. Poté Jan plynule přešel do další etapy své životní cesty.  Dalším 

vytouženým cílem se stala vidina vhodného navazujícího bydlení a získání hezké práce. Klient si práci 

našel pohotově, velmi ho bavilo pracovat ve stravovacím zařízení, kam chodili převážně mladí lidé. 

Držel si svojí práci zuby nehty. Byl v ní spokojený, pochvaloval si svého vedoucího. S hledáním 

dostupného bydlení to měl klient složitější. Ne úplně náhodu mu ale do cesty přišlo štěstí v podobě 

našeho dalšího bývalého klienta, který byl již zabydlen v pronajatém bytě a Janovi nabídl spolubydlení.  

Oba mají před sebou další životní dobrodružství a my jim oběma držíme palce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh č. 2 – „Konečně všem ukážu, jak jsem šikovnej“ 

Ve výchovném ústavu jsem dostudoval učební obor se zaměřením na zemědělství. Taky jsem byl 

plnoletý a musel jsem se někam odstěhovat. Z rodiny nikoho neznám, moje mamka se o mě nemohla 

od mala starat, protože byla hodně nemocná. Táta mě nechtěl, až teď v dospělosti jsem našel na 

facebooku svojí nevlastní ségru. Ségra už je dospělá, je moc fajn, chodí do práce a bydlí v Plzni. Hodně 

si voláme, to jo, tedy hlavně já jí. Bydlet u ní ale nemůžu, to nechce. Vlastně za mnou ani nepřijede, 

prý nemá čas, prý má moc práce.  

Mám pár zdravotních problémů, o tom vím, ale nerozumím tomu, jaké to jsou. Beru spoustu léků. 

Mám svého opatrovníka, i když pořádně nechápu, proč. Já si myslím, že bych všechno zvládnul sám i 

bez něj. Paní vychovatelka ve výchovňáku mi vysvětlila, že je to pro moje dobro, aby mě někdo třeba 

neobral o peníze. Já jsem totiž na všechny hodný a chtěl bych všem pomáhat, kupovat jim věci. A sobě 

ale taky, třeba pořádnej mobil, televizi, a taky notebook a druhej počítač, a dva monitory, taky kolo a 

motorku, i auto by se hodilo. Budu potřebovat svůj dům.  

Paní vychovatelka mi nakonec domluvila bydlení v Domě na půl cesty v Karlových Varech.  
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Když jsem se tu ubytoval, měl jsem velkou radost, protože jsem měl pokoj sám pro sebe, to se mi ještě 

nikdy nestalo. V Domě na půl cesty se mi všichni pracovníci věnovali, učili mě chodit na nákup, 

pomáhali mi napsat seznam, co si mám koupit, potom mi pomáhali i s vařením. V Karlových Varech 

jsem se rychle rozkoukal, brzy už jsem mohl chodit ven sám a poznávat město. Už jsem se neztratil, 

jako ze začátku. Paní vedoucí mi po poradě s opatrovníkem domluvila brigádu na farmě Kozodoj, kam 

jsem moc rád chodil, pomáhal jsem se starat o zvířata a pracoval jsem okolo statku. To mě opravdu 

bavilo, sice jsem tu byl jako dobrovolník, ale vždycky jsem dostal i svačinky a dobrý oběd zadarmo. Po 

pár měsících mě ale tahle práce dobrovolníka omrzela a chtěl jsem práci, kde bych si mohl vydělat 

pořádný peníze. Nevím proč, ale najednou mi začal chodit invalidní důchod. To bylo dobrý, pan 

opatrovník mi posílal peníze vždy na každý týden. Pro mě to ale bylo málo, chtěl jsem si koupit ten 

super počítač, abych mohl hrát hry a chtěl jsem se stát slavným youtuberem. Opatrovník sice 

nesouhlasil s koupí motorky nebo auta, na to prý nemám dost peněz, ale nakonec mi koupil úplně 

super počítač k Vánocům. Na Vánoce v Domě na půl cesty vzpomínám moc rád. Měli jsme krásný živý 

stromeček, který jsem ještě s jedním klientem ozdobil, na to jsem hodně pečlivý. Taky jsme měli moc 

dobrou večeři a ještě jsme všichni dostali krásné dárky! Já jsem pracovnicím vyrobil k vánocům 

přáníčka, měly velikou radost. Krásně jsem si vánočně vyzdobil i svůj pokoj, mám moc rád, když je 

krásně vyzdobeno a hlavně uklizeno. V domě na půl cesty se mi moc líbilo, ani jsem nevnímal, jak už 

tu bydlím dlouho. Celou dobu jsme sice řešili, kam bych se mohl časem přestěhovat, všude bylo plno. 

Když se začala blížit doba, kdy bych měl dům na půl cesty opustit, kontaktovala paní vedoucí sociální 

službu Dolmen, která si mě nakonec převzala do péče. Prý se tomu říká chráněné bydlení, budu bydlet 

ve svém bytě a oni mi budou pomáhat. Můj opatrovník s tím souhlasil. Z toho jsem byl úplně nadšenej, 

konečně všem ukážu, jak jsem šikovnej a že si vše zvládnu obstarávat sám! Protože jsem měl už svůj 

počítač i internet, hned jsem začal sám hledat byty, pomáhali mi i pracovníci. Nakonec jsme ho našli, 

můj byt!!! Byl jsem se na něj podívat a úplně jsem se do něj zamiloval. Jakmile jsem od něj dostal 

klíče, ihned jsem si tam sám začal vozit svoje věci. I když jsem ještě pořád bydlel v domě na půl cesty, 

nemohl jsem se dočkat svého nového bydlení. Sám jsem si byt vymaloval, uklidil a hlavně zařídil podle 

sebe. Opatrovník mi vždycky řekl, jestli si věci můžu koupit. Snad nikdy jsem nebyl tak šťastnej. Jsem 

moc rád, že mě pracovníci v domě na půl cesty naučili starat se o 

domácnost, uvařit si, nakoupit, připravit léky a tak. Teď mám jistotu, že 

vlastní bydlení v pohodě zvládnu. No a taky bude chodit 

asi ten Dolmen.  
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Příběh č. 3 – „Je to můj nový začátek“ 

Tak se zas stěhuju. Moje sociální v azyláku v Sokolově mi říká, že do Karlových Varů, do domu na půl 

cesty. Nevím co to je, ale Vary mám rád. Předtím jsem byl u mámy, ale vyhodili nás z bytu. Máma šla 

na ubytovnu, mě nechala na ulici samotnýho. Chtěl bych bydlet s mámou, ale říká mi, že to nejde. 

Nechce mě u ní její přítel, párkrát mě i zbil. Máma si vždycky vybírala divný chlapy, kvůli tomu jsem 

vlastně skončil v děcáku jako malej. To mi bylo asi 5 let, přivedla mi domů i nevlastního bráchu, ten 

mě týral a hodně mi ubližoval, nakonec mě i sexuálně zneužíval. Máma mi to nevěřila, tehdy mě 

zachránila moje teta, ta mi věřila a pomohla mi. Na dobu v děcáku vzpomínám rád, byli jsme i u moře, 

taky na horách na lyžích, konečně jsem si mohl užívat v klidu skoro jako ostatní děti. Z děcáku si mě 

asi po pěti letech vzala máma zpátky k sobě. Byl jsem hrozně šťastnej, máma mi hrozně chyběla. Jenže 

po tom všem, co jsem si prožil, se mnou začaly být problémy, začal jsem chodit k psychiatrovi, na 

neurologii, ale stejně mi to moc nepomáhalo. Mámu to se mnou nebavilo, nechtěla se mnou mít 

starosti, hlavně jsem se ale opět nelíbil jejímu dalšímu příteli. Tak jsem skončil ve výchovňáku. Tam to 

bylo docela dobrý, hodně jsem se tam zlepšil, i psychicky mi začalo být líp. Pak mi už bylo osmnáct, 

zase jsem odešel k mámě. Chodil jsem do práce a pomáhal jí s domácností. Máma do práce nechodila, 

ani její nový přítel, nevím kolikátý? Líbilo se jim, že vydělávám já. U mě se zase zhoršily zdravotní 

problémy, o práci jsem přišel a nakonec nás pro neplacení vyhodili z bytu.  

 

A tak se teda zas stěhuju, jak říkám, ale do Varů se moc těším. Mě baví zeměpis a hlavně hokej, budu 

moct chodit fandit Energii a taky si třeba dělat výlety do Krušných hor. V domě na půl cesty mě přijali 

moc hezky, pracovnice mi vysvětlily, o co se vlastně jedná, s čím vším mi tu pomůžou. Nejprve mi 

pomohly řešit můj zdravotní stav, fakt mi nebylo dobře. Cítil jsem se psychicky hodně špatně. Když už 

to nešlo vydržet, tak jsem si i ublížil. To mi pomohlo, že mám fyzickou bolest, cítil jsem se chvíli o něco 

líp. Sám jsem si pak i zavolal sanitu, většinou mě odvezli na psychiatrii, kde jsem si nějakou dobu 

poležel. S pomocí pracovnic domu na půl cesty jsem si našel nového psychiatra, který mi předepsal 

jiné léky, pomáhaly mi k němu pravidelně docházet a také mě naučily, jak si připravovat léky a hlavně 

je nezapomínat pravidelně užívat. Taky mě postupně vedly k tomu, abych si vytvořil pravidelný denní 

režim, abych v noci spal a přes den byl aktivní. S jejich pomocí jsem se naučil trochu vařit, nakupovat, 

vyprat si prádlo a uklízet. Uklízení nemám rád, nebaví mě. Když mi ale pracovnice pomáhaly, měl jsem 

pak velkou radost z výsledku. Až budu bydlet sám, chci mít taky tak čisto a voňavo. Mě moc nebavilo 

ani se sprchovat a čistit si zuby, pracovnice mi ale vysvětlily, že to je důležité, tak jsem na sebe začal 

víc dbát. Chci se líbit holkám, rád bych si našel nějakou přítelkyni. 

Taky se mnou začala spolupracovat sociální služba Fokus, vždycky si se mnou povídali. Společně 

s pracovnicemi z DNPC se nám po několika odvolání dokonce podařilo vyjednat mi invalidní důchod, 

za to jsem moc rád. Když se blížil konec mého ročního pobytu v domě na půl cesty, tak mi pracovnice 

domluvily spolupráci se sociální službou Dolmen, tam pro mě zorganizovali sbírku, abych se mohl 

přestěhovat do vlastního bytu a začít se starat sám o sebe. Abych se nemusel třeba už spoléhat na 

mámu, která by mi stejně zase nepomohla. Nebo třeba nemusel jít zase do dalšího azyláku. Díky sbírce 

jsem měl najednou dost peněz na kauci a na vybavení bytu, také si konečně budu moct koupit nový 

brejle, protože špatně vidím. Moje brejle mi rozbil jeden kluk. A tak jsem za pomoci Dolmenu a domu 
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na půl cesty našel vlastní byt v Sokolově, Dolmen za mnou bude docházet a pomáhat mi, než se vše 

naučím úplně sám, taky mi našli brigádu, takže mě čeká úplně nový život, na který se hrozně těším. Je 

to můj nový začátek.  
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Děkujeme za spolupráci a podporu naší veřejné služby těmto institucím: 

 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Karlovarskému kraji, Statutárnímu městu Karlovy Vary, Městu 
Chodov, Městu Cheb a Městu Nejdek. 

 

 

 

                                    

 

           

 

 

          Statutární město Karlovy Vary                                                            Město Chodov 

 

 

 

 

                                                                    

                      Město Cheb                                                                                Město Nejdek                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

PAPE-kancelářské potřeby, s.r.o.; Fórům dárců; Dobrotety, z.s. Mariánské Lázně; Vodárny a 
kanalizace Karlovy Vary, Fast koncept, Baník Pila a další drobní dárci 

 

Významně podporují a pomáhají při Tříkrálové sbírce: 

ZŠ Truhlářská Karlovy Vary, ZŠ a MŠ Školní Bečov nad Teplou, Obecní úřad Otročín; 

karlovarské střední školy – SZŠ a VOŠ Poděbradská; TRIVIS SŠ veřejnoprávní TGM; SOŠ pedagogická, 
gymnázium a VOŠ Lidická; SPŠ keramická a sklářská nám. 17. Listopadu 

karlovarští skauti z přístavu ORION, konkrétně oddíly Rigel, Mikan, Alnitak, TOM 6110-Hroši Chodov, 
Petr Albrecht 

Karlovarský dívčí sbor při SOŠ pedagogické, gymnáziu a VOŠ Lidická 
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Farní Charita Karlovy Vary 

Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary. 

IČO: 497 53 053 

Telefon: 353 434 211 

e-mail: info@charitakv.cz    web: www.kv.charita.cz          

https://www.facebook.com/Farn%C3%AD-charita-Karlovy-Vary-250587168315184 

bankovní spojeni: FIO banka Karlovy Vary, 

číslo účtu: 2100410831/2010 
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