OBLASTNÍ CHARITA ČESKÁ KAMENICE
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
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ÚVODNÍ SLOVO
Už téměř 15 let jdeme cestou naplňování poslání charity, kterou velmi krásně popsal papež
Benedikt XVI. v encyklice DEUS CARITAS EST, článek 25:
"Niterná podoba církve se vyjadřuje k trojímu úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma martyria), slavení svátostí (leitúrgia), služba lásky - caritas (diakonia). Jedná se o úkoly,
které se navzájem podmiňují a které od sebe nelze oddělovat. Charita není pro církev
určitým druhem společensky prospěšné činnosti, kterou by mohla přenechat někomu jinému,
protože patří k její vlastní povaze a představuje neodmyslitelný výraz její vlastní esence."
Není to cesta snadná, přináší bolest, smutek, vyčerpání, ale současně i velkou míru radosti,
naděje a pokoje.
Jsem moc ráda, že touto cestou jdete s námi,
Štěpánka Kecková
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
název:
právní forma:
registrace:
datum vzniku:
působnost:
sídlo:
telefon/fax:
e-mail:
webové stránky:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Oblastní charita Česká Kamenice
církevní právnická osoba
Ministerstvo kultury ČR
7. února 2000
Česká Kamenice, Ústecký kraj
Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice
+ 420 412 582 602
kamenice@dchltm.cz
http://charita-ceska-kamenice.cz
70818135
GE-Money Bank
152154332/0600

středisko Ústí nad Labem
adresa:
e-mail:
telefon:

Na Sklípku 37, 400 07 Ústí nad Labem
charitack@email.cz
+420 773 779 213
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POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 domov se zvláštním režimem
 chráněné bydlení
 podpora samostatného bydlení
 sociálně terapeutické dílny
 nízkoprahové denní centrum
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PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ V ROCE 2014
RADA CHARITY
Mons. Karel Jordán Červený – předseda
Miroslav Hlavnička – člen odpovědný za oblast komunikace
Marta Tůmová – člen odpovědný za oblast zahraničních kontaktů

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI
Bc. Pavel Hrbáč - terapeut
PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. - supervizor
Bc. Zdenka Terezie Špringlová – účetní
MUDr. Helena Vidovičová – psychiatrická lékařka
Martin Zahálka – terapeut
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ZAMĚSTNANCI
Michal Albrecht, pracovník v sociálních službách
Mgr. Michal Giacintov, pracovník v sociálních službách
Drahomíra Hartmanová, zástupkyně ředitelky
Bc. Richard Hnízdil, sociální pracovník
Romana Horáková, pracovnice v sociálních službách
Bc. Alena Chalupová, sociální pracovnice
Bc. Štěpánka Kecková, statutární zástupce, ředitelka
Sylva Klimtová, pracovnice v sociálních službách
Markéta Kordová, pracovnice v sociálních službách
Jana Krejčová, pracovnice v sociálních službách
Simona Krnáčová, pracovnice v sociálních službách
Vincencie Kubištová, pracovnice v sociálních službách
Jan Šena, údržbář
Jan Švec, pracovník v sociálních službách
Mgr. Jiří Mach, metodik
Martina Marková, pracovnice v sociálních službách
Jan Mýtina, pracovník v sociálních službách v sociálních službách
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Jarmila Nováková, pracovnice v sociálních službách
Mgr. Ivana Páralová, sociální pracovnice
Veronika Petříková, zdravotní asistentka
Zdenka Prošková, pracovnice v sociálních službách
Zuzana Rojerová, pracovnice v sociálních službách
Tomáš Rozvoral DiS, sociální pracovník
Ivana Ryšavá, pracovnice v sociálních službách
Ivana Sedlmajerová, pracovnice v sociálních službách
Mgr. Jiří Sucharda, pracovník v sociálních službách
Zoja Uhlířová, pracovnice v sociálních službách
Eva Zemanová, zdravotní sestra
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Pobytová sociální služba poskytovaná v sídle organizace v České Kamenici nedaleko
náměstí.
Uživateli jsou starší lidé ohrožení závislostí na alkoholu, s chronickým duševním
onemocněním, nebo se zdravotním postižením a zpravidla s nízkým příjmem.
Cílem služby je zkvalitnění života uživatelů, jejich motivace k neustálé práci na sobě
a k získání větší samostatnosti. Jelikož k nám přicházejí lidé s nejrůznějšími omezeními, děje
se tak individuálně s přihlédnutím k možnostem každého uživatele. Abychom v domově
vytvořili rodinnou atmosféru vzájemného soužití, začleňujeme do služby komunitní prvky.
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí.
Kapacita služby je 28 lůžek
V roce 2014 byla služba poskytnuta 44 uživatelům.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ
Pobytová sociální služba poskytovaná naší organizací od 1. 1. 2012 v České Kamenici, Děčíně
a Ústí nad Labem. Služba je poskytována v bytech.
Uživateli služby jsou lidé ohrožení závislostí na návykových látkách, nebo s chronickým
duševním onemocněním.
Cílem služby je podporovat uživatele v začleňování se do běžného a samostatného způsobu
života v soběstačnosti, sebeobsluze, v uplatňování práv a v odpovědnosti za své chování.
Za jeden z podstatných prostředků pro dosažení uvedených cílů považujeme poskytnutí
bydlení s v běžné komunitě s důrazem na vytváření soukromí.
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při
zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Kapacita služby byla na počátku roku 2014 28 lůžek, na konci roku 32 lůžek.
V roce 2014 byla služba poskytnuta 42 uživatelům.
12

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ
Terénní sociální služba poskytovaná v bytech uživatelů a na dalších místech v Ústí nad
Labem a v Děčíně. Služba je poskytována od 1. ledna 2013.
Uživateli služby jsou lidé ohrožení závislostí na návykových látkách, nebo s chronickým
duševním onemocněním.
Cílem služby je podporovat uživatele v začleňování se do běžného a samostatného způsobu
života, v soběstačnosti, sebeobsluze, uplatňování práv a v odpovědnosti za své chování.
Činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Okamžitá kapacita služby je 5 osob.
V roce 2014 byla služba poskytnuta 25 uživatelům
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Ambulantní sociální služba poskytovaná v České Kamenici a v Ústí nad Labem. Služba je
poskytována od 1. ledna 2013. Uživateli služby jsou lidé ohrožení závislostí na návykových
látkách, nebo s chronickým duševním onemocněním. Převážná část z nich též užívá služby
domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, nebo podpory samostatného bydlení.
Cílem služby je poskytnout uživatelům podporu pro zlepšení dovedností nezbytných pro
běžný způsob života, pomoci jim při vytváření a zdokonalování pracovních dovedností
a poskytnout prostor pro jejich seberealizaci.
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o
vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora
vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.
Okamžitá kapacita služby je 15 osob – 10 v České Kamenici a 5 v Ústí nad Labem.
V roce 2014 byla služba poskytnuta 56 uživatelům.
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NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM
Ambulantní sociální služba poskytovaná v České Kamenici v sídle organizace.
Uživateli služby jsou lidé bez přístřeší s nízkým nebo žádným příjmem.
Cílem služby je nabídnout lidem bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních
životních potřeb a pomoci jim při řešení jejich nepříznivé situace.
Činnosti: možnost se osprchovat, vyprat si, případně dostat čisté oblečení, poskytnutí stravy
nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí.
Okamžitá kapacita služby jsou 3 osoby.
V roce 2014 jsme zaznamenali více jak 1.200 kontaktů s uživateli.
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DVA PŘÍBĚHY
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Příběh první:
Teďka malý příběh o chlapovi, kterej se dostal opravdu ze dna společnosti. Už
jako mladistvej se živil zlodějnou, v sedmnácti letech dostal dva roky v kriminále,
vykradl třináct baráků. V téže době už experimentoval s drogami, byl však
nepoučitelnej ve fetování a v kriminální kariéře pokračoval. Živil se převážně
zlodějinou - kradl auta. Mimoto se pomalu ale jistě stal závislým na pervitinu.
Přibližně v 25 letech ho dostihla duševní nemoc. Spouštěčem byly hlavně drogy.
Věděl, že když bude fetovat, tak se zničí, ale závislost už v tu dobu byla silnější
než on. Následovalo bezpočet hospitalizací na psychiatrii. Vždy po propuštění
první, po čem sáhl, byl pervitin.
Ale každý má naději. Přibližně před jeden a půl rokem se rozhodl, že už toho
fetování a žití beze smyslu má dost. Teď je mu šestatřicet a šel do sebe. Za
podpory charity se rozhodl, že se sebou něco musí udělat. Prvně se nenechal
propustit z psychiatrie do té doby, než se cítil opravdu zaléčený. Nešel rovnou
zpět na ulici, ale léčit se ze závislosti do terapeutické komunity. Vydržel komunitě
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pět měsíců. Jak sám říká, srovnal si priority, poté začal docházet do doléčovacího
programu, kde mu terapeuti nabídli možnost chráněného bydlení. Tuto nabídku
přijal a už žije tři měsíce v chráněném bytě, Našel si práci a daří se mu osmnáct
měsíců abstinovat. Pomalu se chystá, že z chráněného bydlení půjde do svého
bytu a začne konečně žít normální život.
Píšu tento příběh, abyste si lidičky uvědomili, že i ten nejztracenější případ nikdy
není úplně ztracený a i člověk, který žil bezmála dvacet let na okraji společnosti,
se může úspěšně vrátit do života a žít plnohodnotně a ne na úkor společnosti.
Tímto bych chtěl popřát tomuto chlápkovi hodně zdaru, aby mu elán vydržel.
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Příběh druhý:
A teď vám povyprávím svůj životní příběh. Ve škole jsem byl průměrné dítě žádný
premiant, ale ani jsem nepropadal. Měl jsem normální dětství. Vše šlo hladce až
do puberty. To jsem prvně začal experimentovat s drogami. Asi v patnácti jsem
začal kouřit marihuanu a najednou se z průměrného chlapce stal lajdák. Ze
střední školy mě v 16 letech vyhodili a musel jsem jít alespoň na učiliště. Ačkoli
jsem v té době už kouřil několik jointů denně, učiliště jsem dodělal s celkem
nadprůměrným prospěchem. Po učilišti jsem si hned našel práci jako zámečník.
I přes stále se zvyšující spotřebu trávy jsem zvládal celkem v poho pracovat. Dost
už jsem v té době i pil alkohol. Skoro všechny peníze, co jsem vydělal, končily buď
v trávě, nebo v hospodě. Život to byl takovej nijakej, ale přežíval jsem. V té době
jsem ještě netušil, že to nejhorší teprve přijde. Přibližně ve dvaadvaceti letech
jsem začal experimentovat s tvrdýma drogama, hlavně extáze a LSD, občas
lysohlávky. Asi po dvou letech jsem to dopracoval do situace, kdy nebyl den,
abych nebyl něčím sjetej. Začala se u mě prvně projevovat duševní porucha. Měl
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jsem sluchové halucinace, ale zatím se s tím stále dalo fungovat, bylo to
nepříjemné, ale dalo se. Pak jednoho krásného dne jsem se opil a moje
vyfetovaná schizofrenie vypukla naplno. Začal jsem na celou hospodu vykřikovat,
že mě chtějí zabít. Druhý den už mě vezli do Dobřan na psychiatrii. Vydržel jsem v
blázinci měsíc, pak sem podepsal revers. Nepoučen jsem se vrátil do starých
kolejí. S tvrdýma drogama jsem sice přestal, ale trávu a chlast jsem užíval i
nadále. Také jsem odmítal brát léky s tvrzením, že jsem zdravej. Samozřejmě
doktoři vám nediagnostikují schizofrenii jen tak pro nic za nic. Následovaly další
dvě hospitalizace během roku a půl. Při té třetí jsem se vzchopil a rozhodl jsem
se, že půjdu na odvykačku. Přihlásil jsem se na Lochotín do Plzně, na oddělení B a
začal odvykat. Dva měsíce jsem se léčil na Lochotíně a pak, abych zpřetrhal
feťácké vazby, jsem šel přes půl republiky od rodného města do Ústí nad Labem
do chráněného doléčováku. Zde jsem vydržel půl roku a pak se odstěhoval za
přítelkyní do Rumburka. Vše se zdálo v pořádku. Na nemoc jsem léky poctivě
užíval a žil celkem plnohodnotný život. Po čtyřech letech od poslední
hospitalizace už jsem měl jen minimum léků.
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A teď pozor - tohle píšu hlavně jako varování pro duševně nemocné lidi.
S vědomím, že už beru tak málo léků jsem začal opět koketovat s myšlenkou, že
jsem zdravý a léky nepotřebuju. A to byla velká chyba. Léky jsem si sám vysadil a
do půl roku mě vezli v těžké psychóze opět do blázince. Během jednoho roku
jsem prodělal tři hospitalizace, než jsem se opět zkompenzoval. Teď už jsem více
než půl roku doma, léky opět beru, ale mám jich na den asi dvanáct. S přítelkyní
jsem se skoro po těch třech hospitalizacích rozešel. Bydlí u mamky a za mnou
dojíždí. Charita mi pomohla sehnat bydlení v Ústí nad Labem, za což jsem
opravdu vděčný. Mám teď další šanci ukázat, že i se schizofrenií se dá žít
plnohodnotný život. Hlavně je nutné brát léky a poctivě docházet k psychiatrovi.
A i když lidičky máte pocit, že jste zdraví, nenechte se zmást, to zdraví nám
přináší poctivé braní medikace.
I když jsem z léků velice unavenej, pořád je to mnohem lepší, než mít halucinace
bludy a toulat se světem jak tělo bez duše. Tak a to byl v kostce můj příběh.
Děkuju za pozornost.
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PODĚKOVÁNÍ
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Za podporu děkujeme především:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Úřadu práce v Děčíně a Ústí nad Labem, Ústeckému
kraji, Magistrátu města Děčína, Městu Česká Kamenice, Výboru dobré vůle – nadace Olgy
Havlové, Růženě Kavkové – ředitelce Diecézní charity Litoměřice, Mons. Jordánu
Červenému – děkanovi v České Kamenici, Miroslavu Hlavničkovi, Mgr. Miroslavě Karáskové,
Dětskému domovu v České Kamenici, HZS v České Kamenici, Římskokatolické farnosti
Srbská Kamenice, společnosti LIMMA FOOD s.r.o. Česká Kamenice, farnosti Sv. Antonína
Deutschland, Nadaci České spořitelny, Zdravotním potřebám „Petra Hybšová“.
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Autorem obrazů ve výroční zprávě je Jakub Eliáš.
Příběhy napsal jeden z uživatelů služby podpora samostatného bydlení.
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