
Charita působí v Příbrami od roku 

1991. Každým rokem se snažíme  

zkvalitňovat poskytovanou pomoc  

a péči, která je určena  všem lidem, 

kteří potřebují pomoci  v tíživé  

životní situaci. 

Každý člověk je pro nás důležitý. 

 

Podáváme pomocnou ruku  

v oblastech terénní zdravotní  

a sociální péče o nemocné a seniory,  

podporujeme rodiny s dětmi, 

poskytujeme materiální i potravino-

vou pomoc a v neposlední řadě  

pořádáme volnočasové aktivity  

pro děti. 

Naši práci vnímáme jako poslání. 

Poslání, do kterého každý z nás 

vkládá kus sebe, lásku, protože  

láska je caritas. 

37 683  

návštěv v domácím 
prostředí 

48  

zaměstnanců  
v přímé péči 

39 593 
hodin péče  

a práce s klienty 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 

FARNÍ CHARITA PŘÍBRAM 



Celkem 
Služby  

pro rodiny  
s dětmi 

Pečovatelská  
a odlehčovací 

služba 

Zdravotní  
domácí péče 

Denní  
stacionář 

Počet zaměstnanců 48 10 12 17 9 

Počet klientů 757 80 105 550 22 

Počet návštěv u klientů 37 683 2 235 10 320 25 128 x 

Hodiny péče u klientů 39 593 2 930 8 029 17 097 8 794 

PÉČE O SENIORY 
A NEMOCNÉ  

Péče o nemocné a seniory je hlavní činností  
naší Charity. V domácím prostředí klientů  
poskytujeme zdravotní péči a sociální služby, 
abychom jim umožnili zůstat co nejdéle ve 
vlastním prostředí se svými blízkými.  

Těm, kteří potřebují celodenní pomoc a  
nemohou zůstat doma již osmým rokem slouží 
denní stacionář na náměstí T.G.M. v Příbrami. 

PODPORA RODIN A DĚTÍ 

Podporujeme rodiče při řešení tíživých  
životních situací například v oblasti bydlení, 
ztráty zaměstnání nebo finančních problémů.  
Snažíme se nabídnout smysluplné volno-
časové aktivity od možnosti doučování po  
zážitkové akce. V dubnu jsme společně  
vyrazili na Matějskou pouť do Prahy a v pro-
sinci za Mikulášem do dolu Anna. Největší  
akcí je stanový letní tábor pro třicet dětí,  
kterým se věnují naše sociální pracovnice  
a dobrovolníci. 

POMOC LIDEM OHROŽENÝM  
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 

V listopadu se naši zaměstnanci a dobrovolní-
ci opět zapojili do Národní potravinové sbírky  
v příbramském supermarketu Tesco. Spolu  
s dětským domovem Pepa a NZDM Bedna 
jsme vybrali 1525 kg potravin a 255,5 kg  
hygienických potřeb.  

Charita je zapojena do projektu FEAD (Fond  
evropské pomoci nejchudším osobám),  
z kterého bylo opakovaně podpořeno 650  
jednotlivců potravinovou a materiální pomocí. 

V neposlední řadě je k dispozici všem  
příchozím charitní šatník, tedy second hand za 
dobrovolný příspěvek.  

Přehled jednotlivých 
služeb v roce 2018 



VÝNOSY A NÁKLADY 2018 

V roce 2018 jsme celkem hospodařili  

s výnosy  s 20 327 598 Kč, jejichž rozdělení 

ilustruje graf. Největšími výdaji Charity 

jsou mzdové náklady s odvody na sociální  

a zdravotní pojištění 12,781 mil Kč, dále 

spotřeba materiálu 2,532 mil Kč, ostatní 

služby 2,226 mil Kč a cestovné za klienty v 

domácím prostředí 1,623 mil Kč. Provozní 

zisk činil 82 383 Kč.  

BIG BAND HRAJE PRO CHARITU 

Na začátku adventu Charitě zahrála příbramská jazzová  
a swingová kapela Big Band v čele s dirigentem Karlem  
Šperkem. Hosty koncertu byli Ester Kubátová a Tomáš Savka, 
večerem provázel Aleš Benda. Výtěžek koncertu 50 464 Kč 
jsme použili na dofinancování dotace z Humanitárního fondu 

na nákup vozů pro  
pečovatelskou službu.  

Benefiční koncert je  
jednou z možností, jak 
podpořit Charitní dílo. 
Pro tyto účely máme  
veřejnou sbírku, kam  
můžete přispět po celý 
rok. Sbírkové konto je 
30015-520131389/0800. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Na začátku roku jsme se tradičně zapojili do Tříkrálové  
sbírky. Díky Vaší štědrosti nasbíralo devatenáct skupinek  
koledníků do kasiček 85 054 Kč. Do Příbrami se vrátilo  
55 302 Kč, zbylá část putovala na charitní projekty v České  
republice. Tyto prostředky jsme využili na vybavení a  
pomůcky terénním  
pracovníkům, kteří je 
plně využívají při péči  
o nemocné a seniory 
v domácím prostředí.  

Sbírku opět doprová-
zel 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 

www.facebook.com/charitapribram 

DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ 

Vydala Charita Příbram  2019 

POMÁHEJTE  

NÁM POMÁHAT! 

 

účet 520 131 389 / 0800 

pro potvrzení o daru kontaktuje  

kala@charita-pribram.cz 

Díky podpoře Středočeského kraje jsme zakoupili čtyři nové  

vozy Škoda Fabia pro pracovníky pečovatelské a odlehčovací služby.  

Celkové náklady byly 1 115 678 Kč. Dotace z Humanitárního fondu  

Středočeského kraje byla 1 000 000 Kč a 115 678 Kč jsme pokryli z prostředků  

od našich sponzorů a dárců.  Naše pomoc se tak stala dostupnější. Děkujeme! 


