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Pobočky Charity Neratovice
Organizace má 12 středisek ve Středočeském kraji a Praze 8 a 9, která zajišťují komplexní
zdravotní a sociální péči. Našimi klienty jsou lidé, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař,
lidé, kteří již nezvládají plně zabezpečit chod domácnosti a dále lidé v péči rodiny, která se
v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže postarat. Naším klientem může být kdokoliv
bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení. Při přírodních
katastrofách charita zajišťuje i humanitární pomoc.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

Okres Mělník:
Kostelec nad Labem
Kralupy nad Vltavou
Neratovice
Okres Praha východ
Čelákovice
Odolena Voda
Říčany
Okres Praha západ
Černošice
Rudná
Praha 8, 9
Kbely
Klánovice
Okres Kladno
Kladno

Okres Mělník:
Kostelec nad Labem
Libiš
Neratovice
Obříství
Tišice
Okres Praha východ
Čelákovice
Klecany
Odolena Voda
Okres Praha západ
Černošice
Rudná
Praha 8, 9
Kbely
Klánovice
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Domácí zdravotní péče
Charita Neratovice poskytuje domácí zdravotní a hospicovou péči už vice jak 27 let.
Poskytujeme klientům odborné a kvalitní služby tak, aby byly zajištěny všechny
potřeby klientů a mohli co nejdéle setrvávat v domácím prostředí. Klientem se může
stát kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního
postavení. Tato služba je určena všem osobám, které mají jakýkoliv zdravotní
problém a potřebují ošetření, na které sami nestačí. Péči poskytujeme 7 dní v týdnu,
24 hodin denně, dle indikace praktického či ošetřujícího lékaře z nemocnice.
Zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Odbornu zdravotní péči
vykonávají registrované zdravotní sestry s praxí u lůžka a pomaturitní specializací.
Domácí hospicová (paliativní) péče zajišťuje odbornou komplexní péči o člověka
v konečném stádiu onemocnění. Naším cílem je poskytovat péči umírajícímu tak, aby
netrpěl bolestí a strachem z onemocnění a dalšími negativními vjemy. Péči
poskytujeme v jeho domácím prostředí a vždy s maximální snahou o zachování jeho
lidské důstojnosti. Součástí je také podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení.
Paliativní péče je specializovaná integrovaná forma zdravotní péče poskytovaná
nemocným všech indikačních, diagnostických a věkových skupin, u nichž je
předpokládaná prognóza délky života na základě lékařského posouzení kratší než
6 měsíců. Jedná se o celkovou péči o nemocného, jehož nemoc nereaguje na léčení
vlastního závažného onemocnění. Ve spolupráci s rodinnými příslušníky je zajištěna i
sociální péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.
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Nabízené zdravotní služby:
















Aplikace injekcí a infuzí
Tlumení bolesti
Příprava a podání léků
Výplachy a převazy ran
Ošetřovatelskou rehabilitaci
Odběry biologického materiálu
Péče o stomie a drény
Žaludeční sondy, PEG
Cévkování, ošetřování permanentního katétru
Klyzma
Měření krevního tlaku a pulsu
Zajištění dietního a léčebného režimu
Odsávání z dýchacích cest
Podávání kyslíku
Podávání parenterální výživy a další ošetřovatelské výkony

Přístrojové vybavení:










Oxygenátory
Parenterální a enterální pumpy
Lineární dávkovače, přenosné lineární dávkovače
Infůzní pumpy
Odsávačky
Glukometry
Pulsní oxymetry
EKG
Tonometry

Našim klientům v případě potřeby zapůjčíme kompenzační pomůcky:





Chodítko
Invalidní vozík
Antidekubitní matrace
WC křeslo
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Domácí zdravotní a hospicová péče


V roce 2019 poskytla naše agentura domácí zdravotní péči celkem 1 998
klientům



Paliativní péče byla využita u 329 klientů



Poměr ošetřených pacientů byl 65% muži a 35% ženy



Průměrný věk klientů zdravotní péče byl 77let



V průběhu roku 2019 jsme uskutečnili 76 882 návštěv u klientů domácí
zdravotní péče



Celkem bylo provedeno 450 návštěv u klientů paliativní péče



Ošetřování pacientů paliativní péče se uskutečnilo celkově v 95 dnech



Počet návštěv o dnech volna včetně svátků bylo 6 737

KONTAKTNÍ ÚDAJE ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:
Okres MĚLNÍK
Tel.: 736 633 672
neratovice@charita-neratovice.cz
zdravotní@charita-neratovice.cz

Okres PRAHA ZÁPAD
Tel.: 731 619 853
cernosice@charita-neratovice.cz

PRAHA 8,9
Tel.: 731 610 562
kbely@charita-neratovice.cz

KLADNO
Tel.: 731 619 853
Kladno@charita-neratovice.cz

Okres PRAHA VÝCHOD
Tel.: 736 633 657
celakovice@charita-neratovice.cz
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Sociální služby
Charita Neratovice poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb.
Naše práce je založena na úctě a respektu vůči každému člověku, jeho lidské
důstojnosti. Každý člověk, se kterým přicházíme do kontaktu, je pro nás jedinečný.
Služba je vykonávána v domácnosti klienta a to na základě individuálních potřeb.
Nabízíme tyto terénní služby: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací
služby a aktivizační služby. Klientům dlále nabízíme pobyt v Denních stacionářích.
Charita Neratovice byla oceněna Cenou kvality v kategorii poskytovatelů sociálních
služeb pro seniory a terénní služby. Slavnostní předání se uskutečnilo dne 5. 11. 2019
v Rytířském sále Pražského hradu.
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Terénní sociální služby
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je poskytována na území Středočeského kraje, v Praze 19 a
21, celkem na následujících dvanácti střediscích: Neratovice, Libiš, Obříství, Odolena
Voda, Klecany, Kostelec nad Labem, Klánovice, Kbely, Černošice, Čelákovice, Tišice,
Rudná.
Klientům poskytujeme službu v jejich přirozeném prostředí a to na základě
individuálních potřeb. Jedná se o komplex služeb, který pomáhá zajistit životní
potřeby uživatelů, jako jsou stravování, hygiena, oblékání, zachování základních
životních návyků, orientace, mobilita, komunikace, péče o zdraví a osobní aktivity.
V roce 2019 měla počovatelská služba průměrně 396 klientů měsíčně.

10

OSOBNÍ ASISTENCE je sociální službou, která významným způsobem zvyšuje kvalitu
života lidí s postižením. Nezbytnou podmínkou výkonu této služby je úcta
k důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění smyslu života klienta. Dle zákona
č.108/2006Sb. o sociálních službách se služba osobní asistence poskytuje
bez časového omezení v přirozeném prostředí klienta, zejména formou pomoci
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieny, zajištění stravy či
chodu domácnosti. Dále zahrnuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pomoc asistenta může mít
podobučástečné dopomoci nebo přímého vykonávání úkonů asistentem, které člověk
se sníženou soběstačností či nesoběstačností, nemůže dělat sám.

TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA nabízí čas na odpočinek a načerpání nových sil
pro osoby, které dlouhodobě pečují o osobu blízkou. Cílem služby je zastoupit
rodinné příslušníky nebo jiné pečující v péči o jejich blízké a poskytnout jim čas
na zajištění osobních záležitostí a intenzivnější prožívání osobního života. Jde o služby
s vícehodinovým rozsahem, po dohodě i celodenním, které se odehrávají v domácím
prostředí klienta.
V roce 2019 byla odlehčovací služba poskytnuta v průměru u 18 klientů.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA Charity Neratovice pořádá a zajišťuje různé akce a
aktivity pro své klienty, např. besedy, přednášky, vycházky a výlety, společenská
setkávání s hudbou a tancem, setkávání s panem farářem a dalšími zajímavými lidmi.
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21. března 2019 se v sokolovně v Libiši uskutečnilo již XII. setkání klientů a přátel
Charity Neratovice. Setkání se zúčastnilo 120 klientů z našich středisek a potěšilo
účastníky bohatým programem. Líbilo se taneční vystoupení žáků ze ZŠ Libiš a malé
mažoretky ze ZŠ Tišice roztleskaly celý sál. Odpoledním překvapením byla hudební
skupina Regent, která vyhrávala k tanci, k poslechu i na přání. Jako tradičně byla
vyhlášena zdravotní sestra a pečovatelka roku.
Titul zdravotní sestry roku 2019 si odnesla paní
Růžena Kletečková ze střediska Odolena Voda
a titul pečovatelka roku 2019 získala slečna
Bc. Iveta Violová z osobní asistence. Akce se setkala
opět s velkým ohlasem a už teď se těšíme na příští setkání.
13. 6. – 15. 6. 2019 se konala v Lysé nad Labem tradiční každoroční výstava Senior
Handicap, které se pravidelně Charita Neratovice účastní. Na stánku se poskytují
informace o našich službách a prezentují se práce a výrobky našich seniorů
vyrobených v našich Denních stacionářích v Obříství a v Odolene Vodě. Výrobky bylo
možné si zakoupit nebo je shlédnout v rámci výstavy v soutěži Šikovné ruce našich
seniorů.
Součástí aktivit naší organizace je i Velikonoční a Vánoční výstava, kterou pořádá
Krajský úřad Středočeského kraje Praha. Poskytovatelé sociálních služeb tak mohou
prezentovat svoji činnost a za symbolické ceny nabídnout výrobky svých klientů,
které byly vytvořeny v Denních stacionářích v Obříství a v Odolene Vodě.
S koncem roku, v atmosféře nadcházejících svátků, se na střediscích Charity
Neratovice pořádaly Mikulášské a Vánoční besídky.
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Denní stacionáře
Sociální služba Denní stacionář je ambulantní služba, poskytovaná osobám
v důchodovém věku nebo osobám s postižením, ohrožených sociálním vyloučením.
Poskytuje se převážně klientům, kteří nemohou zůstat v domácím prostředí
bez přítomnosti rodiny.
Ve stacionáři nabízíme příjemné prostředí a aktivní pestrý program. Denní stacionáře
provozujeme v Odolene Vodě a v Obříství.

Denní stacionář v Obříství
V roce 2019 docházelo do Denního stacionáře v Obříství 13 klientů, z toho bylo
12 žen a 1 muž. Věkový průměr se pohyboval mezi 69 – 90 lety, během roku zemřeli
3 klienti, 1 klient byl přijat do sociálního zařízení. Celoročně byl klientům v příjemném
prostředí poskytován bohatý, aktivní a pestrý program. Během celého roku probíhaly
ve stacionáři nejrůznější akce a setkání. Za klienty pravidelně docházely děti
ze Základní a mateřské školy z Obříství a Chlumína. Děti zpívaly, tančily, recitovaly
básničky a říkanky vždy na aktuální téma – Velikonoce, vynášení Morany, Masopust,
Čarodějnický slet, Mikulášská zábava, Vánoce, Novoroční přání. Ve velmi přátelském
duchu proběhl 13. 11. 2019 projekt Laskavec – návštěva žáků pátého ročníku
ze Základní školy z Obříství, kdy děti přinesly ochutnat své vlastnoručně upečené
cukrovinky, zpívalo se, hrály se společenské hry, malovalo se a povídalo. I v letošním
roce se klienti svými pracemi prezentovali na různých akcích a výstavách – 10. 4.
2019 velikonoční a 27. 11. 2019 vánoční výstava pořádaná KÚ Středočeského kraje
Praha, své výrobky přihlásili do soutěže Šikovné ruce našich seniorů pořádané v rámci
výstavy Senior Handicap v Lysé nad Labem 13. 6. 2019, prezentace proběhla také
v Obříství – 5. 10. 2019 na Posvícení a na prosincových vánočních trzích. Veškerá
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činnost a aktivity jsou zdokumentovány a sdíleny i na webových stránkách obce.
Se svými pečovatelkami se klienti podíleli na přípravě výzdoby a balení tomboly
na tradiční Charitní ples – 8. 3. 2019 a Setkání seniorů a přátel Charity Neratovice –
21. 3. 2019. Velmi oblíbená je i lednová Tříkrálová sbírka, kdy se klienti těší
na návštěvu charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V průběhu celého roku
probíhaly ve stacionáři pravidelná úterní přátelská posezení, kdy se scházejí nejen
klienti ze stacionáře, ale i místní a obyvatelé DPS , aby si popovídali a zavzpomínali
u kávy a dortíku, který sami upekli. Stacionář pravidelně navštěvují i zastupitelé obce
v čele s paní starostkou a místostarostkou, popovídají si, proberou se novinky. Klienti
se ve stacionáři cítí velmi dobře a jako doma. Ošetřující personál se snaží, aby byli
klienti co nejvíce soběstační, spokojení a rádi ho navštěvovali.
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Denní stacionář v Odolene Vodě
V roce 2019 docházelo do Denního stacionáře v Odolene Vodě 12 klientů, z toho bylo
7 žen a 5 mužů. Věkový průměr klientů byl 75 let, nejmladší klientce je 28 let,
nejstarší 91 let, během roku zemřel 1 klient. Klienti se celoročně zapojovali
do bohatého, pestrého a zábavného programu, který pro ně připravovali nejen
personál DS, ale i další účastníci, ať už to byly děti z MŠ Odolena Voda, či žáci
ze základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda, mladí zpěváci a hudebníci ze ZUŠ
Klecany/Odolena Voda, hudební skupina Regent nebo mladé maminky se svými
dětmi, které pravidelně pečou tradiční velikonoční a vánoční pečivo a cukroví.
I v letošním roce se klienti svými pracemi prezentovali na velikonoční - 10. 4. 2019 a
vánoční výstavě - 27. 11. 2019 pořádané KÚ Středočeského kraje Praha, své výrobky
přihlásili do soutěže Šikovné ruce našich seniorů pořádané v rámci výstavy Senior
Handicap v Lysé nad Labem - 13. 6. 2019, prezentace proběhla také v Odolene Vodě
začátkem září na pravidelné akci Den pro Vodolku. Letošní rok byl však pro klienty
ještě jinak novým a zlomovým. Vedení města se dohodlo, schválilo a zrealizovalo tolik
očekávanou rekonstrukci denního stacionáře. Ten byl proto v polovině listopadu
uzavřen a klientům byl zajištěn náhradní pobyt v Denním stacionáři v Obříství.
S koncem roku 2019 práce na rekonstrukci vrcholily a tak s přáním všeho dobrého
do Nového roku 2020 se budeme těšit na opětovné setkání v nově upraveném a
zrekonstruovaném stacionáři.
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Dům s pečovatelskou službou
Sv. Jakuba Libiš
V domě s pečovatelskou službou Sv. Jakuba v Libiši žije 21 klientů. Nejstaršímu
klientovi bylo 92 let. Poskytujeme zde registrovanou pečovatelskou službu 24 hodin
denně dle potřeby a přání klienta.
Volný čas klientů vyplňuje aktivizační pracovnice, která s nimi chodí na procházky,
procvičuje jemnou motoriku při výrobě ručních prací nejčastěji ze sezonních
přírodních materiálů. Klienti zde mají možnost zahrát společenské hry a tím i procvičit
paměť. Každý týden pořádáme přátelská posezení, kde si u kávy klienti mohou
pohovořit o tom, jak se mají, co je těší či trápí. Na tomto setkání velice rádi
poslouchají hudbu, zvláště pak písně Karla Hašlera, které si i rádi zpíváme. Na přání
klienta organizujeme také oslavu narozenin. V roce 2019 jsme například společně
oslavili kulatiny paní Květuše Krákorové, která oslavila krásných 90 let.
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Koncem roku nás každoročně navštívil čert a Mikuláš a před Vánoci, jako každý rok,
jsme pro klienty uspořádali slavnostní večeři, kde jsme si u vánočního stromečku
společně zazpívali koledy, klienti dostali malé dárečky od paní starostky a zastupitelů
obce Libiš. Tuto akci navštívil i pan prezident Charity – ThDr. Jan Balík, PhD. A místní
pan farář – pan Peter Kováč.
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Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhl již 19. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka.
Skupinky koledníků procházely městy a obcemi celé ČR.
Velké poděkování patří všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli jakýmkoliv
finančním obnosem. V roce 2019 Charita Neratovice celkem vybrala 123 602 Kč.
Výtěžek sbírky byl určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména
v regionech, kde sbírka probíhala.
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Ekonomické údaje
Financování Charity Neratovice je vícezdrojové. Domácí zdravotní péče a domácí
hospicová péče je ze 100 % hrazena zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Výnosy za sociální služby tvoří: příjmy od klientů za poskytnuté
služby, dotace od MPSV prostřednictvím Středočeského kraje a hl. m. Prahy, dotace a
příspěvky od měst a obcí a ostatní příjmy (dary, příjmy z prodaného dlouhodobého
majetku, výnosy ze sbírek, a jiné).
Rozpis nákladů a výnosů 2019 (v tis. Kč)
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Ekonomické údaje

V rámci pravidelných výdajů jsou hrazeny nájmy, spotřeba energií, pohonné hmoty,
pojištění služebních vozidel, poplatky za telefony a internet, svozy odpadů, cestovné
zaměstnanců, poplatky za pracovně lékařské služby.
Do dalších významných výdajů zahrnujeme nákup zdravotního materiálu,
kancelářských potřeb, ochranných pomůcek a pracovních oděvů, hygienických
prostředků, drobného hmotného majetku, vzdělávání zaměstnanců. Největší
položkou naší organizace jsou mzdové náklady a s tím spojené odvody na sociální a
zdravotní pojištění.
V roce 2019 byl zrealizován nákup 2 ks vozidel Dacia Dokker pro pečovatelskou
službu středisko Čelákovice a Černošice. Tato vozidla byla spolufinancována
z Humanitárního fondu Středočeského kraje. Dále byl z výtěžku Tříkrálové Sbírky
pořízen traktůrek na údržbu zeleně v Domě s pečovatelskou službou Sv. Jakuba
v Libiš, a na údržbu zeleně v sídle organizace.
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Ekonomické údaje
Rozvaha k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)
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Společenské a kulturní akce
3. 1. - 11. 1.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

8. 3.

XII. CHARITNÍ PLES

21. 3.

XII. SETKÁNÍ KLIENTŮ A PŘÁTEL CH NERATOVICE

10. 4.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA – KÚ Střed. kraje Praha

13. 6. – 16. 6.

VÝSTAVA SENIOR – HANDICAP Lysá nad Labem

5. 10.

POSVÍCENÍ OBŘÍSTVÍ

13. 11.

PROJEKT LASKAVEC – setkání dětí a klientů v DS

27. 11.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA - KÚ Středočeského kraje Praha

3. 12.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA OBŘÍSTVÍ

11. 12.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ KLECANY

12. 12.

VÁNOČNÍ VEČÍREK PRO ZAMĚSTNANCE

17. 12.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ LIBIŠ

.
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Společenské a kulturní akce

XII. Setkání klientů a přátel Charity Neratovice

Mikulášská besídka - Obříství

23

Společenské a kulturní akce

VÝSTAVA SENIOR – HANDICAP v Lysé nad Labem

Vánoční výstava Krajského úřadu Středočeského kraje Praha
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Společenské akce pro zaměstnance
Jako poděkování za skvěle odvedenou práci Charita Neratovice uspořádala
pro zaměstnance letní turnaj v Petanque či vánoční večírek. Odměnou byly spokojené
úsměvy všech kolegyň a kolegů.
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Napsali o nás
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Napsali o nás
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Sponzoři a dárci
Děkujeme všem soukromým dárcům, firmám, obcím, městům a kraji za finanční
podporu naší organizace.

Města a obce

Neratovice

Praha Kbely

Černošice

Libiš

Odolena Voda

Čelákovice Kostelec n/Labem

Praha Satalice Rudná u Prahy
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Klecany

Tišice

Tuhaň

Praha Klánovice

Obříství

