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Informace k Farní charitě Neratovice
Ve Zpravodaji města Čelákovice v lednu 2013 byl článek s titulkem Spor o Charitu.
Myslíme si, že se o žádný spor nejedná - Farní charita Neratovice působí již dlouhodobě v
regionu Čelákovic a zajišťuje zde zdravotní a sociální služby pro klienty v jejich domácím
prostředí.
Zdravotní služby jsou hrazeny výhradně ze zdravotního pojištění a indikovány praktickými
lékaři a jsou v podstatě "soběstačné".
Druhou službou jsou sociální služby, především pečovatelská služba, ale máme
zaregistrovány i další služby (osobní asistence, odlehčovací služba, denní stacionáře a
sociálně aktivizační služby), které můžeme v případě potřeby klientům zabezpečit.
Naše služby poskytujeme 7 dní v týdnu v době od 7 do 19 hod., tzn. včetně víkendů a svátků.
Klienti jsou s naší službou velice spokojeni, jejich počet narůstá (viz příloha - srovnání počtu
klientů a tržeb za období 2010-2012).
Bohužel tato služba není soběstačná - hlavní finanční pomoc pochází z dotací MPSV,
dále z tržeb od klientů (kde je maximální sazba daná vyhláškou)
a dále s pomocí dotace města či obce, pro jejichž klienty tuto službu zajišťujeme.
Již od roku 2010 nám Vaše město poskytuje roční dotaci ve výši 90 000 Kč, což znamená že,
v roce 2010 byla Vaše pomoc ve výši 4 823,15 Kč průměrná částka na klienta za rok
v roce 2011 3 428,57 Kč
v roce 2012 3 025, 21 Kč
Na Vašem posledním zastupitelstvu se dokonce jednalo o tom, zda vůbec dotaci FCH
Neratovice pro rok 2013 poskytnout a Vaše vedoucí Pečovatelské služby, která je ve funkci
poměrně krátce, jak sama uvedla, dokonce tvrdila, že je možné převzít naše klienty i bez
obdržení peněz, které dostávala charita.
Předpokládám, že zde opravdu dochází k nepochopení celé situace - Farní charita získává pro
Vaše město dotaci MPSV (řádově stovky tis. Kč) a díky tomu můžete přispívat na
průměrného měsíčního klienta pouze částkou 3-4 tisíce ročně.
Současně zde zůstává i zdravé konkurenční prostředí, které nutí Vaši i naši sociální službu ke
zvyšování kvality péče, což je situace ve prospěch Vašich občanů.
Nechci zde spekulovat, kolik Kč přispívá město Čelákovice a průměrného měsíčního klienta
městské pečovatelské služby. Z rozpočtu jsou mi známy náklady pečovatelské služby, ale toto
není předmětem naší práce.
Naprosto jednoznačný závěr je, že ani kdyby Vaše pečovatelská služba dostala "naší" dotaci
ve výši 90 000 Kč, tak nedokáže bez dalších financí převzít a zabezpečit dalších "našich" 30
klientů měsíčně!
Proto se na Vás obracíme se žádostí o zvážení Vašeho přístupu k naší organizaci při jednání o
dotaci pro rok 2013 na Vašem dalším jednání zastupitelstva a s kýmkoli z Vás se rádi sejdeme
a poskytneme ještě další informace tak, abyste měli všechny potřebné podklady při Vašem
rozhodování.

Naší snahou je pokračovat v naší dlouhodobé práci, ve Vašem městě a poskytovat kvalitní
péči klientům i díky minimální podpoře Vašeho města. Pochopitelně i provázanost našich
obou služeb (informativně a pracovně, ne ekonomicky) je ku prospěchu klientů.
Velice děkujeme za Vaši podporu!

