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Ohlédnutí (nejen) za uplynulým rokem   

Rok 2012 byl pro nás a naši charitu významným. Čas 

rychle plyne a 3.4. 2012 tomu bylo již 15 let od doby, 

kdy Farní charita ve Veselíčku otevřela první azylový 

dům pro matky s dětmi v Jižních Čechách. V té době 

Domov poskytoval ubytování pro 5 maminek s dětmi. 

Během času se zařízení rozšířilo až na současných 8 

matek a 22 dětí.  

Domov sv. Alžběty je po celou dobu svojí existence 

k dispozici všem matkám s dětmi v tíživé životní 

situaci. U nás najdou nejen střechu nad hlavou, ale 

troufám si říci, že vlídné zacházení a profesionální řešení situace každé zájemkyně. Ubytování 

a pomoc u nás nalezlo již 252 maminek a 424 dětí. Někteří zde 

strávili krátký čas, někomu zase znovunastartování trvalo déle. 

S některými jsme ve styku i po ukončení pobytu. Někdo se vrací na 

kus řeči, jiný zase chce na svou těžkou situaci raději zapomenout. 

Jsme všichni lidé a každý je jiný a přesto všichni toužíme být 

šťastní v kruhu svých blízkých.  

Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří s námi sdílejí radosti i 

starosti, kteří jsou našimi stálými pomocníky a svými dary se 

podílejí na klidném chodu domácností našich maminek. Našim 

mottem po celou dobu provozu Domova je a nadále zůstává: ,, 

Nikdy neříkejte cizí děti!“   

Marie Sádlová, ředitelka 
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Základní informace o Domově sv. Alžběty 
Domov sv. Alžběty je pobytovým azylovým zařízením, které poskytuje své služby 

(především)  matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. 

Našim klientům kromě ubytování na nezbytně nutnou dobu nabízíme také pomoc a podporu 

při řešení  jejich konkrétních problémů. Vždy se snažíme o to, aby uživatelka naučila své 

problémy řešit, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a po odchodu z azylového domu byla 

schopna žít se svými dětmi samostatně.  

V roce 2012 byly nejčastějšími problémy, které jsme s našimi uživatelkami řešili především 

potíže s nalezením a udržením vlastního bydlení,  nízké příjmy, zadluženost (exekuce), 

výchovné potíže u dětí, domácí násilí.  

V individuálně posuzovaných případech poskytujeme našim klientům také potravinovou 

pomoc z intervenčních zásob a nezbytné ošacení.  

 

Přijímáme maminky s dětmi z celé republiky, . Naším specifikem je to, že můžeme ubytovat 

také maminku s více dětmi – až šesti.  

 
Pro naše klienty také připravujeme různé výlety, volnočasové aktivity a účastníme se 

společenských akcí pořádaných v okolí, aby si především děti mohly užít radostí, které jim 

jejich maminky z důvodu nízkých příjmů nemohou dopřát. 

  

            
Pálení čarodějnic         Návštěva cirkusu 

 

                          
                                            Pohádkový les v Milevsku 

 

 

 



Statistické údaje 

V průběhu roku 2012 bylo v Domově sv. Alžběty ubytováno celkem 29 matek a 59 dětí.  

Obsazenost: lůžek/den 5525 tj. 50,3% 

                      pokoj/den 1992, tj. 68,0% 

Evidovali jsme 37 maminek, které projevily zájem o ubytování, ale nakonec do našeho 

Domova nenastoupily. 

 

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají pomáhat!  
 

Dotace 

V první polovině roku 2012 jsme byli financováni z Individuálního projektu Podpora 

sociálních služeb v Jihočeském kraji, ve druhém pololetí jsme byli financováni z dotace 

Ministerstava práce a sociálních věcí ČR.  Děkujeme za spolupráci a pomoc při 

poskytování naší sociální služby potřebným. 

 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 
Leden je tradičně časem, kdy se na svou pouť po okolních obcích vydávají tři králové 

z Veselíčka, aby zazpívali dobrým lidem a poděkovali za jejich štědrost. Z výtěžku Tříkrálové 

sbírky je dofinancován provoz našeho Domova (65% výtěžku), zbytek je využit na 

humanitární pomoc v ČR i v zahraničí.  

Celkový výtěžek sbírky organizované v roce 2012 FCH Veselíčko činil Kč 35 914,-.  

Všem dárcům mnohokrát děkujeme! 

 
Výtěžek 2012 Vybíralo se v obci 

2 593,00    Veselíčko 

4 232,00    Bernartice 

566,00    Křenovice 

492,00    Podolí 

1 724,00    Jestřebice 

4 320,00    Křižanov 

1 217,00    Jetětice 

600,00    Okrouhlá 

3 427,00    Borovany  

6 654,00    Chrášťany 

2 800,00    Nemějice 

1 838,00    Stehlovice 

3 582,00    Branice 

1 869,00    Dražíč 



 

 

Naši sponzoři a drobní dárci 
Děkujeme sdružení Round table a ROTARY CLUBU Písek za dlouhodobou finanční podporu 

a pomoc, díky které můžeme pomáhat našim klientům. 
 

Děkujeme Milevskému sdružení CML, především panu Mgr. Josefu Kortanovi za uspořádání 

akce Strom splněných přání v Milevsku a všem lidem, kteří umožnili našim dětem prožít 

krásné Vánoce a radost z Ježíška.   

 

Děkujeme paní Maritně Kortanové za opakovanou organizaci sbírky oblečení při dětské burze 

konané v Kulturním domě v Milevsku a taktéž všem maminkám, které darovaly našemu 

Domovu krásné oblečení, hračky, atd.  

 

Děkujeme našim dlouholetým dárcům a pomocníkům – manželům Lhotovým a Kohoutovým.  

  

Děkujeme také všem, kteří nám v průběhu roku 2012 osobně přinesli věcné dary a  pomáhají 

tak našim maminkám překonat tíživou situaci. 

 

 

Hospodaření organizace 

 
Náklady Částky v Kč 

Spotřeba materiálu    380 062,- 

Spotřeba energie    143 067,- 

Náklady na služby    216 351,- 

Mzdové náklady 1 882 469,- 

Odpisy     202 923,- 

Ostatní náklady       33 361,- 

Celkem 2 858 233,- 

 
Investiční náklady 0,

- 

 

Hospodářský výsledek 203 314,- 

 
Počet zaměstnanců vč. DPP/DPČ 8 

 

 

 

  

Výnosy Částky v Kč 

Tržby za služby      309 966,- 

Individuální projekt 1 743 878,- 

Dotace MPSV     920 000,- 

Ostatní výnosy  

(TS, dary…) 

      87 703,- 

Celkem 3 061 547,- 

Investiční výnosy 0,- 
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Nový začátek v Domově sv. Alžběty 

 

Paní Pavla (31 let) si prožila příběh, který zná bohužel mnoho žen.  Soužití 

s partnerem a jeho rodinou bylo zdrojem častých konfliktů a hádek, které 

postupně vygradovaly ve fyzické napadení paní Pavly. Jak sama říká: „Hledala 

jsem zastání a ochranu, ale nemohla jsem se obrátit na nikoho z rodiny, 

vyrůstala jsem v děcáku a s rodiči nemáme nejlepší vztahy.“ Útěchu a 

pomocnou ruku nalezla v Domově sv. Alžběty ve Veselíčku.    

„Hodně mi pomohlo už jen to, že jsem mohla odejít od bývalého partnera. I 

když mi stále vyhrožoval, věděla jsem, že tady jsem v bezpečí a mohla jsem se 

začít víc věnovat své dceři a  řešit dluhy, které jsem díky partnerovi získala. Je 

to pro mě, doufám, začátek nového života.“  

Výtěžek Tříkrálové sbírky je použit na financování provozu 

Domova sv. Alžběty, a tak 

pomáhá všem maminkám, které jsou zde ubytovány. 

Paní Pavla s dcerou Izabelkou se také aktivně zapojila do Tříkrálové sbírky 

jako vedoucí jedné ze skupinek. „Pro děti to byl hezký zážitek a já měla 

radost, když jsem viděla, že mají radost. Mohla jsem tak alespoň na chvíli 

zapomenout na své problémy.  A jsem ráda, že jsem trošku pomohla azylu, 

který pomohl mně, když jsem to nejvíc potřebovala.“   



 

 

 

 

 

 

 

Výtěžek TS 2013 Vybíralo se v obci 

   -  

4 655,00    Křižanov 

900,00    Bílina 

690,00    Jetětice 

884,00    Jestřebice 

5 058,00    Květuš 

5 616,00    Chrášťany 

1 910,00    Dražíč 

1 437,00    Stehlovice 

1 290,00    Podolí 

632,00    Křenovice 

880,00    Líšnice 

800,00    Okrouhlá 

3 939,00    Bernartice 

1 727,00    Veselíčko 

2 628,00    Borovany 

2 720,00    Nemějice 

3 981,00    Branice 

 39.747,- Kč 
  

 

 

 

 



Děkujeme naší dlouholeté spolupracovnici paní 

Ivaně Pincové za skvělou práci a přátelství a 

přejeme jí zaslouženě spokojený odpočinek v 

důchodu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše přání a cíle v nadcházejícím roce 

V roce 2014  bychom rádi započali dlouho plánovanou výstavbu startovacího bytu, kde by si 

vybraná maminka s dětmi mohla vyzkoušet samostatné bydlení se vším 

všudy a vzdělávacího centra pro klienty v podkroví budovy FCH 

Veselíčko.   

 

Samozřejmostí je další vzdělávání zaměstnanců a snaha o zvyšování 

kvality sociální služby v souladu se standardy a zákonem 108/2006 Sb. 

o sociálních službách. 

 


