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Naslouchat, chápat, pomáhat  Probouzet a posilovat vědomí lidské důstojnosti 
Dávat zakusit Boží zájem o každého člověka  
  

Úvodní slovo a poděkování 

           Při našich setkáváních zakoušíme radost jeden z druhého. Učíme se jeden od 

druhého a jsme vzájemně obdarování. Dochází k prolínání světů bohatých a chudých, 

zdravých a nemocných, věřících a nevěřících, blízkých a vzdálených. Každý si neseme 

nějaký kříž a utrpení a společně hledáme řešení a pomoc. Děkujeme všem, kteří nám 

projevili důvěru a poskytují podporu. Zakoušíme společně hlubokou radost, když 

nacházíme vnitřní sílu a odkrýváme možnosti, jak by život náš  a zvlášť život těch, kteří 

prožívají něco těžkého, ubíjejícího, beznadějného mohl rozkvést právě v tajemství 

pomoci jeden druhému. Velkou radostí tohoto roku bylo pro všechny zapojení většiny 

účastníků našich setkávání do úklidu města. K závěru roku nás potkalo i něco nemilého: 

vykradení naší Naslouchárny. Ale právě tato událost posunula naši vzájemnou spolupráci 

s našimi přáteli bez domova. Někteří z nich přijali výzvu a zodpovědně se chopili ochrany,  

průběžné údržby a  intenzivnějšího využití Naslouchárny. Děkujeme Vám všem! 

Bc. Lucie Vavrušková, předsedkyně spolku K SRDCI z.s.  

Kdo jsme?        

Jsme dobrovolné neziskové sdružení občanů existující jako zapsaný spolek „K SRDCI, z.s.“, jehož cílem je 
podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech. Ať už těžkostech sociálního, vztahového nebo existenciálního 
rázu. Nechceme suplovat sociální ani odborné psychologické služby, ale chceme pomocí osobního přístupu na 
základě křesťanského pohledu na lidskou existenci posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých 
důvodů ztrácejí nebo ztratili (více na www.ksrdci.cz) 

 
    Lucka         Martin            Karel                Pavel               Lenka          Vlado           Michal      Honza      Alena     
    
 Miluška         Jana                Dáda         František         Olinka        Tonička         Václav   Standa a Heňa     Roman 

Bližší informace: www.ksrdci.cz 

http://www.ksrdci.cz/
http://www.ksrdci.cz/


Setkávání U Ježíška                                                    

(1x za měsíc) 

    -    Duchovní program 

- Občerstvení 

- Přátelské sdílení 

- Rozdávání oblečení 

- Poradenské konzultace  

(lékař, kněz, pracovníci Charity, 

terénní pracovníci  Střediska 

křesťanské pomoci) 

- Možnost zapojení do úklidu 

města ( 1, 5 hod./os. =  stravenka 

70 Kč) 

-  Účast na setkaní cca 70 osob 

- Zapojení se do úklidu 40 – 50 
osob 

 

 

Setkávání  v Naslouchárně (1x týdně) 

- Duchovní program 

- Malé občerstvení 

- Možnost vysprchování, ostřihání, vyprání a usušení prádla, další hygiena 

- Možnost osobních konzultací, rozhovoru, poradenství 

- Počet účastníků cca 10-15 
 

Lékařské poradenství v Naslouchárně (1x týdně) 

- Na základě osobní domluvy možnost 

konzultace s lékařem, základní ošetření 

- Využití  cca 1-2 osoby týdně 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 



 Autobusové výjezdy s duchovním programem  

- Pouť do Kralovic 
a Mariánské Týnice 8. 5. 

(účastníků 35 + tým) 

- Pouť do Kláštera Teplá 28. 10. 

2019 (účastníků 40 + tým) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslava zeleného čtvrtku v Charitním domově sv. Františka v Plzni                 
18. 4. 2019 

Už po čtvrté se podařilo 

uspořádat oslavu Zeleného 

čtvrtku. Účastnilo se cca 25 
lidí bez domova. Byla 
prožívána zjednodušená 

sederová velikonoční liturgie, 

při které byli účastníci 

obsluhováni členy týmu. 
Krásnou atmosféru dokreslovala 

vděčnost všech. 

  

 

 

 
 
 



Rámcová finanční zpráva  za rok 2018 
 
Stav k 1. 1. 2018 na bankovním účtu: 54 242 Kč 
Stav k 1. 1. 2018 pokladny: 787 Kč 
 
Výdaje: 
Naslouchárna  

1) úpravy a dekorace (výmalba, osvětlení, věšáky, tapety, koberec apod.)….. 7 287 Kč 
2) Pračka a sušička……………………………………………………………………………………...22 724 Kč 
3) Skládací stoly a židle………………………………………………………………………………… 9 065 Kč 
4) Vybavení ostatní ( žehlička, úklidové nářadí, věšáky, vědra apod.)………....  5 325 Kč 
5) Odborná činnost formou daru: Montáž osvětlení s rozvody a úprava podlahy..0 Kč 

 
Vybavení pro činnost 

1) Projektor…………………………………………….………………………..7 863 Kč 
2) Tiskárna + kopírka………………………………………………………...6 506 Kč 
3) Notebook……………………………………………………….……………..6 000 Kč 
4) Videokamera……………………………………………..………………….5 732 Kč 
5) Přenosné ozvučení……………………………………………………...14 000 Kč 
6) Vzdělávací materiály.………………………………………....…. ……..2 100 Kč 

 
Výdaje ostatní 

1) energie (zálohy 9x 3000 Kč)……………………………………………27 000 Kč 
2) Poutně vzdělávací výjezd………………………………………….………5 216 Kč 
3) Nákup potravin pro charitativní jídlo………………………………..9 360 Kč 
 

VÝDAJE CELKEM…………………………………..………………………128 178 Kč 
 
Příjmy: 
Dotace ÚMO 3…………………………………………………………………………...80 000 Kč 
Dotace Plzeňské biskupství…………………………………………………………..8 000 Kč 
Dary od dárců…………………………………………………….......……...…………88 233 Kč 
 
           PŘÍJMY CELKEM……………………….....….…………………………176 233 Kč 
 
Stav na Účtu k 31. 12. 2018…………………..105 668 Kč 
Stav pokladny k 31. 12. 2018……………… ……3 371 Kč 

SPOLUPRACUJEME A PODPORUJÍ NÁS: 

ÚMO 3 Plzeň  
Středoevropská provincie O.M.I.  
Biskupství plzeňské s Mons. Tomášem Holubem 
Charita České republiky (městská i diecézní) 
Středisko křesťanské pomoci Plzeň 
Církevní sbor ECAV U Ježíška 
Jan Tomášek (Fitness Aura)                                                 DĚKUJEME!!! 
Tomáš Brabenec (Bistro Makro)  
MUDr. Iva Marko (IWEMAr s.r.o.)  
REKLAMA M.T.R. Kralovice 
Koželuha český truhlář 
Tomáš Lachman (elektroslužby) 

Zprávu o činnosti za rok 2018 vypracoval Martin Sedloň, OMI, 731 621 241, martin@oblati.cz 
Více informací a fotografií na www.ksrdci.cz 

mailto:martin@oblati.cz
http://www.ksrdci.cz/

