
                   

Výroční zpráva 2021¨



Vážení přátelé,

právě se Vám do rukou dostala výroční zpráva o činnosti naší organizace za rok 2021. Je
stručným obrázkem o našich poskytovaných službách.

Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2021, jsme se snažili prostřednictvím našich
profesionálních pracovníků vnášet vyšší kvalitu života lidem odkázaných na pomoc druhých.
Velice si vážím toho, že jsme mohli projít společně velmi těžkou dobou, jak roku 2020 tak i
2021, ve kterém byl velký tlak na psychiku všech zaměstnanců charity. Všichni jsme s Boží

pomocí obstáli.

Jsem ráda, že mohu touto cestou poděkovat všem dobrým lidem za spolupráci a podporu při
tvorbě charitního díla.

Děkuji za podporu našemu vedení i zřizovateli. Také bych ráda poděkovala všem, kteří nás
podporují finančně – MPSV, KÚ Plzeňského kraje, EU, MMR, Městu Rokycany, Biskupství
plzeňskému, Úřadu práce Rokycany a představitelům dalších měst a obcí na Rokycansku.

Děkuji všem klientům našich služeb za projevenou důvěru a všem zaměstnancům za
obětavou práci, které si nesmírně vážím.

Vyprošuji všem Boží požehnání, ředitelka  Ing. Alena Drlíková



Krizové zařízení

Sociální  služby nabízené v Krizovém zařízení  pro ženy jsou  poskytovány  podle
zákona  o sociálních  službách  č. 108/2006 Sb. a vyhlášky  505/2006 Sb.  

Posláním této  služby   je  podpora   žen  a matek  v jejich   úsilí   zlepšit  svoji
nepříznivou životní situaci,   jejich   začlenění  do běžné společnosti  dle    svých  představ
a přání  a vytvoření bezpečného  prostředí  pro jejich zdárný život  a vývoj jejich dětí.

Cílem našeho  zařízení   je  podpora  integrace  sociálně  znevýhodněných  žen  do
společnosti a na trh práce, jejich podpora  při získávání bydlení v rámci prostupnosti bytové
politiky  Města Rokycany. Vedeme naše klientky v bezpečném prostředí k návratu do běžné-
ho života nebo jiné odpovídající služby. Poskytování služby a naplňování cílů probíhá na zá-
kladě osobních plánů klientů.  Velmi cenná je pro nás spolupráce s pracovníky Orgánu soci-
álně-právní ochrany dětí v Rokycanech a Městským úřadem Rokycany.

Služba je poskytována na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Kapacitu zařízení tvoří 3 vícelůžkové  pokoje, které jsou určeny pro 6 dospělých žen
a matek. Služba má vytvořené podmínky  pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou
stravy a poskytuje ubytování  na dobu  zpravidla nepřevyšující 1 rok.  Ubytování za jeden den
pro dospělou ženu bez dětí je 110,- Kč a pro ženu s dětmi 90,- Kč. Za dítě je požadována
úhrada ve výši 60,- Kč. 

Poskytujeme   pomoc  při  uplatňování  práv,  oprávněných  zájmů  a  při  obstarávání
osobních  záležitostí  uživatelek.   Tato  pomoc  zahrnuje  zejména  pomoc  s hospodařením,
s řešením  nepříznivé  finanční   a  bytové  situace,  podporu   k vytvoření  návyků směřující
k optimálnímu vedení domácnosti,  dodržování základních hygienických  návyků, rozvíjení
možností  vedoucí   k uplatnění  na  trhu  práce  a posílení  vědomí  o  právech,  povinnostech
a zodpovědnosti  za své jednání.  

Služba  zároveň  poskytuje   nepřímé  aktivity  ve  prospěch  uživatelů,  které  jsou
realizovány v rámci svého poslání s cílem žít běžný způsob života i přes nepříznivou sociální
situaci. Příkladem těchto aktivit je zprostředkování  materiální  a potravinové pomoci. 

V roce 2021 využilo službu 17 žen a matek spolu s 18 dětmi.   Smlouva s uživatelkami
byla uzavírána maximálně na období 1 roku, během kterého měly uživatelky dostatek času
a podnětů k zařazení se do běžného života.

Nejčastějšími  důvody  k ubytování  byla  ztráta
dosavadního bydlení. Uživatelkám bylo poskytnuto bezpečí,
podpora a naděje, aby pocítily úlevu a aby se zvýšila jejich
schopnost situaci zvládnout.

Pracovníci poskytovali informace ohledně dluhové a
bytové  problematiky.  Velmi  důležitá  byla  psychosociální
podpora klientkám, které prožívaly obavy, úzkost, existenční
krizi nebo ztrátu bydlení.  

Každá  klientka  má  za  sebou  svůj  nelehký  příběh
a prožívá  těžké  životní  zkoušky.  Uplynulé  období  bylo
jednou z řady dalších zkoušek, které potkaly nejen naše kli-
entky, ale i naše zaměstnance. Nikdo se v tomto období ne-
vzdával a téměř všichni zde žili a chodili do práce s velkou
vzájemnou  solidaritou.  Vyjadřujeme  velký  dík  všem  ko-
legům, kteří pracují v Krizovém zařízení pro ženy. 



Noclehárna, Byt sv. Lukáše

Sociální služby nabízené  v Noclehárně, Byt sv. Lukáše,  jsou  poskytovány  podle
zákona  o sociálních  službách  č. 108/2006 Sb. a vyhlášky  505/2006 Sb.

Posláním této  služby  je  poskytnout  komplexní,  individuální  a  odbornou  podporu
osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou
nejsou schopny řešit vlastními silami. 

Cílem našeho zařízení je integrace sociálně znevýhodněných mužů do společnosti a na
trh práce, jejich podpora při získávání  bydlení v rámci prostupnosti  bytové politiky Města
Rokycany, motivace k běžnému a samostatnému způsobu života.

Služba  je  poskytována   nepřetržitě   po  celý  rok  od  17.00  hodin  do  08.00  hodin
a kapacitu zařízení tvoří jeden vícelůžkový pokoj se 6 lůžky, dále sociální zázemí a kuchyňka
s jídelním koutem. Služba má tak vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu stravy nebo
pomoc  s přípravou  stravy,  zajišťuje  podmínky  pro  běžné  úkony  osobní  hygieny  a  pro
celkovou hygienu těla. Dospělý muž zaplatí  za  poskytované služby 70,- Kč/den. 

Byt  sv.  Lukáše,  je  určen  především mužům z rokycanského regionu,  ale  v případě
volné  kapacity  jsou  ubytováni  muži  i z ostatních  oblastí  ČR.  Služba  je  určena  výhradně
mužům  a ti  jsou  přijímáni  pouze  v závažných  situacích,  které  měly  za  následek  ztrátu
možnosti  bydlet  ve  stávajícím  domově.   Nejčastějšími  důvody  k ubytování  je  ztráta
dosavadního bydlení, návrat z výkonu trestu, soudní vystěhování, zadluženost. 

Služba  poskytuje  mužům  bez  přístřeší  domov,  ve  kterém  pracovníci  dopomáhají
ubytovaným  klientům  s upevněním  návyků  potřebných  pro  řešení  jejich  sociálních,
ekonomických,  zdravotních  nebo  jiných  komplikací.  Práce  je  individuální  s  ohledem  na
schopnosti,  dovednosti  a  situaci  ubytovaných.  Směruje  k  tomu,  aby  klienti  nalezli  nový
bezpečný domov a zaměstnání, které odpovídá jejich schopnostem a pomůže jim k udržení
nového bydlení.  Součástí  je pomoc s jednáním na úřadech při  vyřizování starobního nebo
invalidního důchodu, OSSZZ, dávek HN a další. Pracovníci se s nově ubytovanými  zaměřují
na naplnění základních životních potřeb, kterými jsou  jídlo a bydlení. V okamžiku, kdy jsou
tyto  potřeby  naplněny,  je  možné  s ubytovanými  spolupracovat  hlouběji.  Základním
předpokladem pro práci je vztah mezi pracovníky a ubytovanými. 

Nezbytnou součástí  služby je   zprostředkování   materiální   a  potravinové pomoci.
Tento doprovodný prostředek přímé práce je poskytován v návaznosti  na aktuální  potřeby
a možnosti uživatele s cílem úspory finančních prostředků.

Cílovou  skupinu  tvoří  muži  starší  18-ti  let  ohroženi  sociálním  vyloučením,  jehož
nejčastějšími důvody jsou aspekty ekonomické (exekuce, neplacení nájmu), návrat z výkonu
trestu, opuštění společné domácnosti z důvodu rozvodu a   sociální nepřizpůsobivost (zejm.
zneužívání návykových látek, nepříznivý   zdravotní stav, nevyužívání zdravotní péče).

V roce 2021 využilo  Noclehárnu  21 mužů, kteří byli motivováni k aktivnímu řešení
své životní situace v návaznosti na uplatnění na trhu práce a stálého ubytování. Potěšil nás
každý individuální úspěch v životě našich uživatelů v tomto směru, stejně jako všechny situa-
ce, kdy uživatelé objevují nové formy aktivního trávení volného času (např. vaření, čtení ča-
sopisů, luštění křížovek, sportování).

 Rok 2021 byl pro pracovníky velmi náročný. Všichni zaměstnanci pracovali nad rá-
mec svých běžných povinností, důsledně zajišťovali bezpečný chod služby s profesionálním
přístupem. Za jejich pracovní nasazení jim patří obdiv a velký dík. 



Osobní asistence

Osobní    asistence  je   terénní  sociální   služba,  která  je  poskytována  osobám  se
sníženou soběstačností,  jejichž  situace  vyžaduje  pomoc  jiné fyzické osoby. Tato pomoc
probíhá v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje.

Osobní asistence,  která  je   poskytována  Oblastní   charitou  Rokycany,  napomáhá
k zajištění psychické a fyzické soběstačnosti osob, s cílem umožnit  v nejvyšší možné míře
jejich  zapojení  do běžného života  společnosti.  Napomáhá k zajištění  důstojného prostředí
a zacházení,  podpoře  v překonávání  problémů spojených  se  stářím,  chronickou  nemocí  či
postižením při péči o svoji osobu a domácnost tak, aby člověk zůstal co nejdéle soběstačný ve
svém přirozeném prostředí. 

Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci,
jejich začlenění  do běžné společnosti  dle svých představ a přání.  Poskytováním služby je
snižováno riziko sociálního vyloučení.

Naší  cílovou  skupinou byli  uživatelé  s kombinovaným,  mentálním,  tělesným,
sluchovým, zdravotním, zrakovým a jiným zdravotním postižením, kterým byla poskytnuta
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajištění stravy
a zajištění chodu domácnosti,  výchovné, vzdělávací  a aktivizační činnosti,  zprostředkování
kontaktu  se  společenským prostředím a  v neposlední  řadě  i  pomoc  při  uplatňování  práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  Ke všem  uživatelům naší služby
přistupujeme jako ke svým rovnocenným partnerům.

V roce  2021  jsme  poskytli  6653,5  hodin  osobní  asistence  v rokycanském  regionu
a naši službu využívalo během roku 45 klientů.  Naše dojezdová vzdálenost  činila mnohdy až
35  km.  Za  podpory  Plzeňského  kraje  jsme  zakoupili  dvě  vozidla,  která  jsou  využívána
asistentkami v této službě.

Rok 2021 byl naplněn několika zásadními změnami, které se dotkly všech oblastí lid-
ského života.  I  pres  komplikace,  které  s sebou přinesly,  zůstala  osobní asistence  otevřená
a pomoc byla poskytována bez omezení. Tato doba ukázala, jak zásadní roli hrají naše služby
ve společnosti a jak náročné je zajištění kontinuity osobní asistence.  Zároveň je pro nás dů-
ležité, aby naše pomoc bližnímu byla laskavá a pozorná, aby se z ní nevytrácelo srdce. Svým
příkladem naši zaměstnanci ukazovali, že láska k druhým dokáže překonat bariéru, kterou vy-
stavěl strach z covidu. Tímto děkujeme všem pracovníkům Charity, kteří náročné požadavky
odbornosti a laskavosti  uvádějí  každodenně do praxe. Toto poděkování jim právem náleží. 



Domov pro seniory sv. Pavla

Domov pro seniory sv.  Pavla  poskytuje  pobytové  služby seniorům od 65 let,  kteří
pro  změny zdravotně-sociální situace potřebují  péči sociálního zařízení,  která nemůže být
zajištěna v jejich vlastním prostředí a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání a rasu.

Posláním  našeho  Domova  je  poskytování  služeb  sociální  péče  osobám,  které  se
v důsledku svého zdravotního stavu a věku ocitly  v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou
schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo
rodiny a potřebují pravidelnou podporu a pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat
a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 

Společnými  prožitky  vytváříme  vlídný domov respektující důstojnost a individuální
potřeby uživatelů.  Podporujeme  zachování  vazeb s blízkými osobami a společně tvoříme
prostředí pro co nejvíce plnohodnotný a přirozený způsob života.  Vycházíme z individuálních
a zároveň reálných potřeb klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kdy již domácí prostředí,
nebo jiný druh sociální služby nemůže být zajištěn.  Velký důraz je kladen na úctu ke každému
člověku  a  na  potřeby  konkrétního  uživatele.   Snažíme  se  napomáhat  odstranění  pocitu
opuštěnosti,  nedostatku sebevědomí,  porozumění a vzájemné lásky. Uvědomujeme si,  jaké
hodnoty,  přístup  a bezpečné  zázemí  jsou  pro  seniora  i  jeho  rodinu  důležité  a  tomu  také
přizpůsobujeme nastavení služby. Naši pracovníci podporují nejen uživatele služby, ale i jeho
rodinu, která je mnohdy vystavena dlouhodobé vyčerpávající péči o svého blízkého.

Cílem služby je   spokojený  uživatel,   který  úspěšně  rozvíjí  svůj  osobní  cíl  a  tím
prožívá plnohodnotný a důstojný život ve stáří. Velice nás těší výborná spolupráce s rodinami
uživatelů. Naše zařízení  poskytuje  sociální  pobytové služby v přízemním objektu Oblastní
charity Rokycany, kde je celkem 6 pokojů s 12 lůžky. 

V roce 2021  Domov pro seniory sv. Pavla poskytl službu 20 klientům. 
Cena  za  pobyt je stanovena  vyhláškou  č. 505/2006 Sb. a výše úhrady za pobyt je

stanovena částkou  205,-Kč/den. Úhrada za stravu, která   je  poskytována 5x  denně, činí
170,- Kč/ den. V roce 2022 dojde k navýšení cen v návaznosti na změnu vyhlášky č. 505/2006
Sb. . 

Lékařská péče je zajištěna praktickými a odbornými lékaři, kteří do Domova docházejí
a  to  včetně  rehabilitačních  pracovníků.  V případě  potřeby  akutního  lékařského  zásahu  je
volána rychlá záchranná služba.

V tomto   roce jsme zakoupili   dvě nová polohovací lůžka, která jsou nezbytná pro
polohování našich klientů a k usnadnění běžných denních činností. Důležitou investicí  byl
signalizační systém, který je zaveden v celém zařízení.

Domov pro seniory pravidelně navštěvuje kněz a 1x za měsíc je sloužena mše svatá.
Duchovní péče je dále zajištěna spirituálem Bc. Ladislavem Legem, jehož výkladů se účastní
nejen zaměstnanci zařízení, ale i naši uživatelé. Tradicí je příchod Mikuláše a čerta, předávání
vánočních  balíčků  od  Městského  úřadu  Rokycany,  grilování  či  oslavy  narozenin  klientů.
Velké přízni se těší hudební vystoupení a každodenní tvoření výrobků a sladké pečení.

Spolupracujeme se středními  školami,  které  jsou  zaměřené na sociální   tématiku.
Spolupráce však byla v tomto roce velmi  omezená a věříme,  že v následujícím roce bude
spolupráce obnovena. 

Přestože nás pandemie provázela i celý rok 2021, činnosti v Domově pro seniory  pro-
bíhaly nepřetržitě. Naučili jsme se s touto situací žít a díky zkušenostem, profesionalitě, vy-
trvalosti  a zodpovědnosti   jsme  po   celý  rok plnili  svěřený závazek.  Svoji  činnost  jsme  



maximálně přizpůsobili potřebám dané situace, abychom mohli co nejlépe pomáhat a podpo-
rovat naše klienty. Tímto děkujeme  všem kolegyním a kolegům za jejich velké úsilí a snahu
nenechat se danou situací odradit a v naději pokračovat dál

I tento  rok byl pro Domov pro seniory velmi specifický. Díky naší  stabilní organizaci
jsme dokázali vyřešit nejen  krizové okamžiky, ale také nové výzvy směřující ke kvalitě na-
šich služeb. Velmi si vážíme  setkáních s našimi zaměstnanci, kteří jsou schopni pracovat jako
jeden tým a navzájem se podporují. Svoji laskavostí a srdcem  zvládají být pomocí a oporou
pro naše klienty. Naplňují tak charitní poslání, kterým je služba milosrdné lásky všem lidem
bez rozdílu.  Přes všechny těžkosti, které nám  tato doba  přinesla, jsme dokázali  zachovat
provoz,  který  naše  klienty   a  zaměstnance  nestresoval,  neohrožoval  a byl  klidným a bez-
pečným  zázemím..  To  vše  se  podařilo   především  díky  mimořádnému  přístupu  vedení
a osobní odpovědnosti zaměstnanců, kterým patří za jejich přístup velký dík, respekt a obdiv.

 



Sociálně terapeutické dílny Pohodička 
 
 
  
 Sociálně terapeutické dílny jsou v provozu každý pracovní den od 8 do 16 hodin. 
V roce 2021 docházelo do dílen 13 klientů.  
 Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich 
vrstevníci      a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační, cílenou činností rozvíjíme 
jejich zručnost     a pracovní návyky. Terapeutické činnosti probíhají v šicí, tkalcovské 
a keramické dílně, PC učebně. Klienti podle svých schopností pomáhají s úpravou ploch 
kolem budovy, sekají trávu, starají se o květinové truhlíky, bylinkovou zahrádku, pomáhají 
s tříděním textilu. Samozřejmostí v našem zařízení je pomoc s provozem – klienti se střídají 
v úklidu dílen, umývání nádobí, žehlení,  třídění plastů – je to přirozený nácvik chodu 
domácnosti. 
 V březnu jsme si vymysleli „Výstavu za sklem“. Výrobky byly naaranžované 
v oknech jako ve výkladních skříních, ohlas okolí byl minimální. Vánoční výstavu jsme již 
pojali jinak         a vystavovali jsme  v Trianě celý týden.  
 Ani v letošním roce se nekonala Abilympiáda v Pardubicích. Uspořádali jsme si tedy 
v Pohodičce abilympiádu vlastní, klienti si vybrali soutěžní discipliny stejné jako 
v Pardubicích, trénovali, zasoutěžili si a nezávislá porota potom každou práci ohodnotila. 
Zvítězili všichni, protože si nenechali vzít zážitek ze soutěže i pocit z dobře odvedené práce. 
Medaile a diplomy byly samozřejmým zakončením akce. 
 V tomto roce, kdy se téměř 
nekonaly žádné trhy a další akce, se 
povedla navázat spolupráce 
s Krásným krámkem v Rokycanech, 
kam pravidelně dodáváme naše 
výrobky. V září se zase nečekaně 
konal festival „Na konci léta“ v Plzni, 
kde jsme prezentovali naše výrobky 
a měli i dílničku s indiánskou 
tématikou.  
 V říjnu proběhla v Pohodičce 
veliká událost. Po dlouhé „papírové 
cestě“ konečně před Pohodičkou 
zaparkovala veliká osmimístná 
rezavá Toyota, která bude sloužit pro 
potřeby klientů a zaměstnanců 
sociálně terapeutických dílen. Klienti si nemohou nové auto vynachválit, není sice upravené 
pro převoz osob na vozíku, ale to doženeme naším Renaultem. Aby cesty klientů             
a zaměstnanců byly bezpečné, autu bylo požehnáno svěcenou vodou emeritním biskupem  
Františkem  Radkovským.     
V říjnu proběhl 1. ročník Regionálních trhů  s Bezobalofkou. Tyto trhy měly i jiné propojení 
s rokycanskou charitou. Část výtěžku z prodeje svých výrobků, svého zboží,  stánkaři 
věnovali     charitě     na    financování   noclehárny   pro   muže   a    azylového   domu pro 
ženy v  Kozlerově ulici. Další akcí, která se uskutečnila a na které jsme se představili, bylo 
dětské odpoledne, které pořádá myslivecké sdružení ze Siré. 
 Podařilo se nám v jednání s MÚ Rokycany pro klienty i zaměstnance znovu vyhradit 
parkovací místa před Pohodičkou. 
      Zařízení Pohodička se stalo místem, odkud si lidé odnášejí potravinovou pomoc. Jedná 
se  o trvanlivé potraviny, sušené mléko, pleny a drogerii. V roce 2021 jsme ještě rozdělovali 
respirátory a dezinfekce na ruce. 



 V tomto těžkém roce jsme si uvědomili, jak jsme dobrá parta, všichni vnímáme, že 
jsou důležitější a vážnější věci než drobné žabomyší spory, chvilková nepřátelství a zloba. 
Všichni dohromady v Pohodičce jsme spolu rádi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Děkujeme všem klientům a jejich rodinám za podporu i důvěru a těšíme se na lepší časy. 
 



             Stacionář Pohodička

Stacionář Pohodička je zařízení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením od 16 do
64 let. V roce 2021 bylo přihlášeno celkem 16 klientů, 8 žen a 8 mužů. Věkový průměr byl
30,4 let. V jeden okamžik může být v zařízení 6 klientů. 
Posláním Stacionáře  Pohodička  je  pomoc  klientům,  i  s vysokým stupněm postižení.  Naší
snahou je, aby handicapovaní mohli žít, co možná nejpodobněji, jako jejich vrstevníci, a aby
byli  s naší  podporou,  co  nejvíce  soběstační.  Cílem  je  minimalizovat sociální  vyloučení
způsobené  nepříznivým  zdravotním  stavem  např.  udržet si  kontakt  s vrstevníky  i  přes
neschopnost  zvládat  běžné  úkony  péče  o  vlastní  osobu  a  zachovat stávající  schopnosti
a dovednosti, samostatnost a soběstačnost.
Tím,  že  jsme  i  v  náročném covidovém
období,  za  dodržování  hygienických
opatření,  měli  pro  klienty  otevřeno,  bylo
„odslouženo“ více hodin než v roce 2019,
téměř o 25% /5319 hodin/. Někteří klienti
od začátku covidu nazpátek ještě nedorazili.
Snažili  jsme  se,  aby  hygienická  opatření,
testování  a  dezinfekce  neomezovala  příliš
pobyt  klientů  v našem zařízení.  Očkování
ponecháno  na  rozhodnutí  klientů  a  jejich
rodinách. Ve stacionáři jsme se dlouhodobě
potýkali s nemocností zaměstnanců.
Tříkrálová sbírka proběhla poprvé v tomto
roce jen umístěním statických kasiček.  Koledování po domech bylo zakázáno,  jako téměř

většina akcí. Výsledná částka byla o dost nižší, ale i tak jsme byli rádi
a  děkovali  všem těm, kteří  přispěli.  V Pohodičce  i  nadále probíhal
výdej  potravinové  pomoci,  vydávaly  se  i  roušky  a  respirátory,
dezinfekce na ruce.
V dubnu  se  vydařil  hezký  maškarní  ples,  v srpnu  jsme  navštívili
výstavu  „Svět  pohádek  Boženy  Němcové“  v Praze.  Opékání  buřtů
spojené s pálením čarodějnic jsme uskutečnili  u Rakovského potoka
v nově  vytvořeném  parku.
V rokycanském  muzeu  jsme  zhlédli
výstavu loutek, výstavu „Historie šitá na
míru“  –  to  byla  výstava  kostýmů  a
výstavu  „Historie  ve  veselém  hávu“  –
obrázky  Jiřího  Wintera  Neprakty.
Navázali  jsme  spolupráci  s okresním
archivem  a  jeho  zaměstnankyně  nám
ochotně  vyhledala  a  přinesla  historické

dokumenty, které se vztahovaly k obcím, ve kterých  bydlí naši
klienti.
Protože zápasíme v Pohodičce s nedostatkem místa, podařilo se
vytvořit nový skladovací prostor, ve spolupráci s MÚ Rokycany
zmenšením místnosti,  kde je  uloženo telekomunikační  zařízení

Bydliště Počet
Dobřív 1
Kařez 1
Komárov 1
Kozojedy 1
Litohlavy 1
Mirošov 1
Mýto 1
Radnice 1
Rokycany 5
Strašice 1
Těškov 1
Zbiroh 1
Celkem 16



firmy Cetin.  V listopadu proběhla s naší účastí  potravinová sbírka v Bille  a Lidlu,  statická
sbírka ještě v Kauflandu a DM drogerii. Zájemců o potravinovou pomoc k nám dochází stále
více, a proto spolupracujeme s Úřadem práce v Rokycanech, odborem hmotné nouze.
Při  každoročním  oceňování  pracovníků  charity  byla  Cenou  Sv.  Vincence  oceněna  paní
Martina Limpouchová,  která  dlouhá leta  pracuje v charitě  jako účetní.  V letošním roce se
zaměstnanci   našeho zařízení  účastnili  školení  „Dekacert“-  moderní  pojetí  desatera  a  jeho
„žití“  v každodenním  osobním  i  pracovním  životě.  I  k tomu  nám  pomáhají  pravidelné
návštěvy pana Ladislava Lega a emeritního biskupa pana Františka Radkovského.

Děkuji i všem klientům a jejich rodičům, kteří nám dali důvěru a nepřestali docházet.
Ví, že jsme tu pro ně a oni pro nás.







Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podníkání

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ

48380199

A K T I V A
Číslo

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 6 489 7 199

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 11 990 13 268

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 21 0 0

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 28 -5 501 -6 069

B. Krátkodobý majetek celkem 40 2 087 1 796

I. Zásoby celkem 41 0 0

II. Pohledávky celkem 51 441 778

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 71 1 572 917

IV. Jiná aktiva celkem 79 74 101

82 8 576 8 995

P A S I V A
Číslo

řádku

Stav k prvnímu dni 

účetního období

Stav k poslednímu 

dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 1 6 699 7 316

I. Jmění celkem 2 6 718 7 389

II. Výsledek hospodaření celkem 6 -19 -73

B. Cizí zdroje celkem 10 1 877 1 679

I. Rezervy celkem 11 0 0

II. Dlouhodobé závazky celkem 13 0 0

III. Krátkodobé závazky celkem 21 1 877 1 679

IV. Jiná pasiva celkem 45 0 0

48 8 576 8 995

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Ing. Alena Drlíková

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu

Název a právní forma účetní jednotky:

Oblastní charita Rokycany

Sídlo účetní jednotky:

Náměstí Josefa Urbana 52

Rokycany

AKTIVA CELKEM

PASIVA CELKEM

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

337 01

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální činnosti



Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podníkání

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

IČ

48380199

Hlavní 

činnost

Hospodářská 

činnost
Celkem

A. 1 x x x

I. 2 5307 0 5307

II. 9 0 0 0

III. 13 13232 0 13232

IV. 19 58 0 58

V. 21 103 0 103

VI. 29 568 0 568

VII. 35 1 0 1

VIII. 37 0 0 0

39 19269 0 19269

B. 40 x x x

I. 41 12800 0 12800

II. 43 927 0 927

III. 47 4622 0 4622

IV. 48 837 0 837

V. 55 10 0 10

61 19196 0 19196

C. 62 -73 0 -73

D. 63 -73 0 -73

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Osobní náklady

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku

Výsledek hospodaření před zdaněním

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

Poskytnuté příspěvky

Daň z příjmů

Výnosy

Provozní dotace

Sídlo účetní jednotky:

Náměstí Josefa Urbana 52

Rokycany

337 01

Přijaté příspěvky

Tržby za vlastní výkony a zboží

Číslo 

řádku

Skutečnost k rozvahovému dni

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: Ing. Alena Drlíková

Náklady celkem

Výnosy celkem

Předmět činnosti účetní jednotky:

sociální činnosti

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Výsledek hospodaření po zdanění

Název a právní forma účetní jednotky:

Oblastní charita Rokycany



 

 

Model Dekacert® opírá etické řízení  naší organizace o deset křesťanských hodnot vybraných podle Desatera. Jedná 

se o hodnoty: 

Naše identita   /Nebudeš mít jiného Boha mimo mě/ 

 Pomáháme lidem, kteří z důvodu zdravotního postižení , věku, těžké životní situace zůstávají na okraji 

společnosti 

 O našem poslání a hodnotách nejen vyprávíme, ale žijeme podle nich. 

Naše integrita  /Nevezmeš jména Božího nadarmo/ 

 Dodržujeme morální a etické zásady a hodnoty v každodenním pracovním ale i osobním životě. 

Sváteční čas   /Pomni, abys sváteční den světil/ 

 Slavíme tradiční křesťanské svátky, jubilea zaměstnanců i klientů, organizace, životní úspěchy klientů . 

Připravujeme Tříkrálovou sbírku. 

 Ctíme dny odpočinku, práci o víkendu si rozdělují zaměstnanci  rovnoměrně mezi sebe. 

Generační solidarita   /Cti otce svého i matku svou/ 

 Vážíme si starších, přijímáme jejich zkušenosti a vzájemně se respektujeme. Vysvětlujeme klientům, jak se 

k sobě vzájemně chovat. 

 Vytváříme prostor a příležitosti pro mezigenerační setkávání. 

Tělesný a duchovní život   /Nezabiješ/ 

 Pracujeme se všemi  potřebami  klientů  (fyzické, psychické, duchovní). 

  Vytváříme přátelské prostředí pro všechny klienty a zaměstnance. 

 Pravidelná návštěva emeritního biskupa Františka Radkovského a spirituála Ladislava Lega v našich službách 

 Spolehlivé dohody  /Nesesmilníš/ 

 Klient je rovnoprávným  partnerem. 

 Respektujeme a dodržujeme vzájemné dohody. 

 Funguje vzájemná důvěra a spolehlivost pracovníků na všech úrovních. 



Majetek   /Nepokradeš/ 

 Do chodu zařízení jsou zapojeni i klienti a společně se podílejí na hospodárném využívání majetku (Tříkrálová 

sbírka, recyklace oděvů, potravinová sbírka, potravinová banka, prodej vlastních výrobků na trzích, úklid 

v zařízení i okolo budovy…) 

 Do rozvoje organizace se mohou svými nápady zapojit všichni pracovníci. 

 Učíme klienty samostatnosti a starosti o své domácnosti, majetek (nácvik v kuchyni, úklid, nakupování, 

finanční gramotnost). 

Komunikace   /Nevydáš křivé svědectví/ 

 V oblasti komunikace se průběžně vzděláváme 

  V týmu i s klienty komunikujeme otevřeně a s respektem. 

 Pravidelná komunikace s klienty  – novinky, změny, chystaná opatření. 

 Vzájemná komunikace mezi zaměstnanci , konflikty řešíme na poradách. 

Sociální prostor   /Nepožádáš manželku bližního svého/ 

 Spolupracujeme s obdobnými zařízeními v rámci charity i mimo ní. 

 Podporujeme samostatnost klientů. 

 Jsme otevření – s klienty jsme společensky aktivní, účastníme se dění ve městě, zveme návštěvy do zařízení, 

spolupracujeme s organizacemi v regionu. 

 K životnímu prostředí se chováme ohleduplně.  

Rodinné, intimní společenství    /Aniž požádáš statku jeho/ 

 Snažíme se oddělit práci a čas pro rodinu. 

 Uvědomujeme si důležitost rodinného společenství. 

 Organizace vychází vstříc pracovníkům při řešení rodinných situací. 

                 

 

 

  

 

 

 

         

 

„Zpracováno v rámci projektu DEKACERT CZ s podporou nadace Renovabis“ 



Přehled výše přepočtených úvazků za jednotlivá střediska za Oblastní charitu
Rokycany za rok 2021

Služba - středisko celkem
vedoucí
provozu

vedoucí
oraganizace

ostatní
vedoucí

soc.
pracovníci

prac. v
soc.

službách
zdrav.sestry

ostatní
pracovníci

*

pomocní
pracovníci

**

Krizové zařízení pro ženy 3,89 0,20 0,05 0,00 0,10 3,50 0,00 0,04 0,00

Byt sv. Lukáše -
noclehárna pro muže

1,74 0,05 0,05 0,00 0,10 1,50 0,00 0,04 0,00

Osobní asistence 6,88 0,30 0,05 0,00 0,10 6,39 0,00 0,04 0,00

Domov pro seniory sv.
Pavla

7,46 0,45 0,05 0,00 0,10 6,00 0,20 0,66 0,00

Sociálně terapeutické dílny
Pohodička

5,02 0,25 0,20 0,00 0,25 3,40 0,00 0,19 0,73

Denní stacionář Pohodička 3,80 0,25 0,10 0,00 0,35 2,84 0,00 0,26 0,00

Celkem vč. DPČ a DPP
(průměrný přepočtený

evidenční stav)
28,79 1,50 0,50 0,00 1,00 23,63 0,20 1,23 0,73

nepřímá práce

přímá práce

Přehled výše přepočtených úvazků OCHR

* uklízečky, údržbáři, pomocný obslužný personál apod.

**zaměstnaní klienti Sociálně terapeutické dílny Pohodička - pomocní dělníci



Popis daru Přijato od Částka

Tříkrálová sbírka Diecézní charita Plzeň 91 729,00

Finanční dar na testy a desinfekci - celkem 24.736 Kč, použtí v r. 2022 * Gemeinde Pfinztal, DE 0,00

Finanční dar na provoz - celkem 10 tis. Kč,  v r.2021 použito 3500 Kč * Bureš Radek 3 500,00

Finanční dary od FO anonymní dárci 36 000,00

131 229,00

Popis daru Přijato od Dar v hodnotě

Potraviny a drogerie pro sociální výpomoc Potravinová banka Plzeň, z.s. 615 831,00

Lego Diecézní charita Plzeň 62 100,00

Antigenní testy Kovářová Jana 32 000,00

Dezinfekce Nadační fond Albert 30 160,00

Antigenní testy Kovářová Jana 25 500,00

Potraviny a hygiena Modes Jakub 15 375,00

Dezinfekce Nadační fond Albert 15 225,00

796 191,00

* částečně či zcela použito na provoz v příštích letech Celkem přijaté dary (finanční + věcné) 927 420,00

Finanční dar na provoz ve výši 10.000 Kč -  v r.2021 použito 3500 Kč- přijato od pana Bureše 6 500,00

Finanční dar ve výši 24.736 Kč  na testy a desinfekci - použtí v r. 2022 * - přijato od Gemeinde Pfinztal, DE 24 736,00

31 236,00

Finanční dar na investice Biskupství Plzeňské (DPCHP) 84 805,00

Celkem finanční dary použité v r. 2022

Seznam přijatých finančních darů použitých v příštích letech

Všem přispěvatelům velice děkujeme.                             Oblastní charita Rokycany

Přehled darů  přijatých Oblastní charitou Rokycany za rok 2021

Seznam přijatých finančních darů

Seznam přijatých věcných darů

Celkem finanční dary

Celkem věcné dary



Popis dotace Přijato od Částka

Provozní dotace (MPSV) Plzeňský kraj 10 070 642,00

Provozní dotace - Covid - mimořádné odměny, dorovnání 

výpadku zdrojů a provoz MPSV 1 369 093,00

Účelová finanční dotace PLK Plzeňský kraj 749 601,00

Provozní dotace Město Rokycany - Městský úřad 450 000,00

Dotace na mzdy Úřad práce Rokycany 131 599,00

Příspěvek na provoz sociálních služeb Obec Dobřív 10 000,00

Dotace na nákup vozidla - IROP EU - provoz-zprac.podkladů Ministerstvo pro místní rozvoj 14 250,00

Příspěvek na provoz sociálních služeb Obec Kařez 3 000,00

Příspěvek na provoz sociálních služeb Obec Sirá 2 000,00

12 800 185,00

Dotace na nákup vozidla - IROP EU program11703 Ministerstvo pro místní rozvoj 641 145,50

Dotace na investice PLK Plzeňský kraj 410 000,00

1 051 145,50

*dotace na nákup vozidla Toyota - IROP EU byla přidělena v celkové výši 655.395,50 Kč, z toho část dotace na zpracování podkladů k výběr.řízení ve výši 14.250,- Kč 

a na investici na nákup vozidla Toyota ve výši 641.145,50 Kč

*

Všem přispěvatelům velice děkujeme.                             Oblastní charita Rokycany

Přehled dotací přijatých Oblastní charitou Rokycany za rok 2021

Seznam provozních dotací z ministerstev, ÚP, krajů, měst a obcí           

Celkem dotace na provoz

Seznam investičních dotací

Celkem dotace na provoz

Plzeňský kraj - státní rozpočet 
(MPSV); 10 070 642,00; 73%

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí - mimořádná dotace COVID; 

1 369 093,00; 10%

Plzeňský kraj - rozpočet 
Plzeňského kraje; 1 159 601,00; 

8%

Město Rokycany; 450 000,00; 3%

Úřad práce Rokycany; 131 599,00; 
1%

Obec Dobřív; 10 000,00; 0%

Ministerstvo pro místní rozvoj 
IROP EU program11703; 

655 395,50; 5%

Obec Kařez; 3 000,00; 0%

Obec Sirá; 2 000,00; 0%

Přehled dotací přijatých Oblastní charitou Rokycany za rok 2021 v Kč

Plzeňský kraj - státní rozpočet (MPSV)

Ministerstvo práce a sociálních věcí -
mimořádná dotace COVID
Plzeňský kraj - rozpočet Plzeňského kraje

Město Rokycany

Úřad práce Rokycany

Obec Dobřív

Ministerstvo pro místní rozvoj IROP EU
program11703
Obec Kařez


