
Chod organizace Charity Příbram byl 

od začátku roku 2020 komplikován 

situací kolem vysoce infekčního  

respiračního onemocnění Covid-19. 

Hned v prvních měsících roku bylo 

zapotřebí řešit nedostatek ochranných 

pomůcek pro klienty i pracovníky 

Charity. Tato krize vyvolala  

obrov skou v l nu  so l i d ar i ty . 

Dobrovolníci z Příbrami i okolí 

během krátké chvíle nashromáždili 

dostatek ručně šitých roušek pro naše 

klienty i pracovníky. Tato ochota 

pomáhat si navzájem byla patrná 

během celého roku. 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 

CHARITA PŘÍBRAM 

Opatření vlády ČR vyhlášená za účelem ochrany  

zdraví občanů vedla mnohdy ke ztíženými 

podmínkami při poskytování pomoci klientům. 

Během nouzového stavu musely být některé ze 

služeb úplně uzavřeny (Denní stacionář a Služby 

pro rodiny s dětmi) a ostatním poskytovaným 

službám se jejich dosavadní činnost velmi 

zkomplikovala. Například zdravotním sestrám 

přibylo k běžným pracovním úkonům  

i pravidelné testování.  

Velmi si ceníme pracovního nasazení, se kterým 

se rozhodli naši pracovníci s nelehkou situací 

vypořádat a patří jim velké DÍKY.  

I tato těžká doba nám však ukázala nové cesty, jak 

být lidem na blízku.  

 „Charita je organizovaná Boží láska.“ 

       (P. Jan Böhm) 

Děkujeme všem, kteří jste nám během 

pandemie Covid-19 pomáhali! 



 

 

 

 

 

CO JE CHARITA   

Charita je celosvětová nezisková 

organizace, která pomáhá lidem 

v nouzi bez ohledu na národnost, 

politické či náboženské vyznání.  

 

Své poslání uskutečňuje Charita 

zejména prostřednictvím sociální, 

materiální, humanitární, roz-

vojové, psychické a duchovní 

pomoci všem potřebným lidem. 

 

Veškeré poskytované služby jsou 

založeny na vzájemném respektu a 

úctě, dodržení slova a podpoře 

přirozených práv každého člověka. 

„Charita je pohlazení, které církev dává svému lidu.“  

JAK POMÁHÁME? 

PÉČE O SENIORY A NEMOCNÉ  

Péče o nemocné a seniory je hlavní činností  

naší Charity. Pomáháme především v rámci 

domácí zdravotní péče a pečovatelské služby. 

 

V domácím prostředí klientům poskytujeme 

zdravotní péči a sociální služby, abychom jim 

umožnili zůstat co nejdéle ve vlastním prostředí 

se svými blízkými. Zároveň tyto služby umožňují 

pečující osobě čas pro vlastní odpočinek, 

regeneraci sil nebo vyřízení osobních záležitostí. 

 

Těm, kteří potřebují celodenní pomoc  

a nemohou zůstat doma, nabízí laskavé zázemí 

Denní stacionář na náměstí T.G.M. v Příbrami.   

V rámci programu se můžete těšit například na 

muzikoterapii,  relaxační i kondiční cvičení nebo 

výlety po okolí i po městě. 

Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně  
najdeme vhodné řešení. 



 

 

 

 

 

 POMOC LIDEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

Poskytujeme sociální pomoci a poradenství lidem, kteří se z různých důvodů nemohou zapojit 

do běžného života společnosti a nedokáží si sami pomoci. Práce Charity spočívá  

v poradenské, materiální i potravinové pomoci.  

PODPORA RODIN A DĚTÍ 

Podporujeme rodiče při řešení tíživých životních situacích například v oblasti bydlení, ztráty 

zaměstnání nebo finančních problémů. Snažíme se nabídnout smysluplné volnočasové aktivity 

od možnosti doučování po zážitkové akce. V roce 2020 byla naše služba ztížena situací kolem 

onemocnění Covid-19. Zároveň přibylo klientů, kteří potřebovali naše služby např. pomoc  

dětem s distanční výukou. 

Každoročně se naši zaměstnanci 

a dobrovolníci zúčastňují Národní 

potravinové sbírky, která proběhla 

v listopadu. 

A jaké byly výsledky? 

 10 dobrovolných pomocníků 
 51 beden od banánů 
 1020 kg potravin 

Mezi další projekty, do kterých je 

Charita Příbram úspěšně zapojena, 

patří FEAD (Fond evropské pomoci 

nejchudším osobám). Opakovaně je 

z tohoto projektu podpořeno 700 jed-

notlivců potravinovou a materiální 

pomocí.  

Lidé, kteří se nacházejí v hmotné nouzi, také navštěvují náš charitní šatník. Zde si mohou za 

dobrovolný příspěvek pořídit potřebné věci pro sebe i pro rodinu. 



V ROCE 2020 SE NÁM PODAŘILO 

25. 6.  OTEVŘENÍ DOBROČINNÉ KAVÁRNY 

5. 1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

7. 8.  ŽEHNÁNÍ AUT NA SVATÉ HOŘE 

15.–22. 8. TÁBOR NA OHRAZENICI 
12. 9.  SVATOHORSKÁ ŠALMAJ 

22. 9. NÁVŠTĚVA KARDINÁLA DUKY 

21. 11. POTRAVINOVÁ SBÍRKA ALBERT 

4. 12. MIKULÁŠ V DENNÍM STACIONÁŘI 

21. 12. VÁNOČNÍ BESÍDKA VE STACIONÁŘI 

18. 9. ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ 

6. 12. ROZVOZ MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY  



 

CHARITA PŘÍBRAM V ČÍSLECH 

Přehled jednotlivých 
služeb v roce 2020 

Celkem 
Služby  

pro rodiny  
s dětmi 

Pečovatelská  
a odlehčovací 

služba 

Zdravotní  
domácí péče 

Denní  
stacionář 

Počet zaměstnanců 62 10 18 20 14 

Počet klientů 913 138 151 603 21 

Počet návštěv u klientů 37 554 3 035 10 174 24 345 x 

Hodiny péče u klientů 35 725 3 412 14 316 16 940 1 057 

VÝNOSY A NÁKLADY 2020 

V roce 2020 jsme celkem hospodařili  

s výnosy 28 090 000 Kč, jejichž rozdělení 

ilustruje graf napravo. 

Největšími výdaji Charity byly mzdové  

náklady s odvody na sociální a zdravotní 

pojištění 17,887 mil Kč, dále spotřeba  

materiálu  3,071 mil Kč, ostatní služby 

3,358 mil Kč a cestovné za klienty  

v domácím prostředí 1,341 mil Kč.  

Výsledkem hospodaření za rok 2020 byl 

zisk 607 000 Kč, který jsme použili na 

úhradu ztráty z minulých let a zbytek 

převedli do  vlastního jmění. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Na začátku roku jsme se tradičně  

zapojili do Tříkrálové sbírky. Díky 

Vaší štědrosti nasbíralo 36  

skupinek koledníků do kasiček 

162 868 Kč. Do Příbrami se vrátilo 

105 864 Kč, zbylá část putovala na 

charitní projekty v České republi-

ce. Tyto prostředky jsme využili 

na nákup vozu pro dopravu   

terénních pracovníků, kteří peču-

jí o nemocné a seniory v domácím 

prostředí. Sbírku opět doprovázel 

Tříkrálový koncert na Svaté Hoře 

a průvod městem s velbloudy. 



CHARITA PŘÍBRAM  
 

Jiráskovy sady 240, 

261 01 Příbram II. 

tel.: 318 635 050 

www.pribram.charita.cz 

info@charita-pribram.cz 

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ 

Vydala Charita Příbram  2021 

POMÁHEJTE  

NÁM POMÁHAT! 

účet 520 131 389 / 0800 

pro potvrzení o daru kontaktuje  

kala@charita-pribram.cz 

V červnu 2020 se nám podařilo otevřít charitní dobročinnou kavárnu Kafé lesS. 

Myšlenkou projektu je zaměstnávat lidi s fyzickým, mentálním či sociálním 

znevýhodněním. Kavárna se snaží být šetrná k přírodě a zároveň tu být pro každého 

bez rozdílu. Bohužel pandemie Covid-19 nám zatím provoz příliš neulehčila, avšak 

věříme v lepší zítřky. Pokud máte i Vy rádi kávu a dobré projekty s přidanou 

hodnotou, nezapomeňte nás přijít navštívit do Vily Obory v Příbrami! 


