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1. Základní údaje o Farní charitě Vimperk

Název organizace:

Farní charita Vimperk

Sídlo organizace:

Pravětín 23, 385 01 Vimperk

Zřizovatel:

Biskupství českobudějovické, Biskupská
370 21 České Budějovice

Právní postavení:

samostatná organizační jednotka církve s vlastní
právní subjektivitou, součást Diecézní charity
České Budějovice

Řízení organizace:

Organizace je řízena ředitelem FCH, který je
jmenován a odvoláván prezidentem Diecézní
charity České Budějovice.

Působnost FCH:

Vimperk a okolí

Poradní orgán:

Poradním orgánem je Rada FCH Vimperk,
kterou tvoří ředitel, účetní a členové charitního
společenství. Radu jmenuje a odvolává na návrh
ředitele Diecézní charity České Budějovice
prezident DCHČB.

Doba trvání:

Farní charita Vimperk byla zřízena ke dni 1. 10.
1991 na dobu neurčitou.

IČ:

41881133

Telefon:

388 412 738

E-mail:

info@fch-vimperk.cz

web:

www.fch-vimperk.cz

Bankovní spojení:

KB Vimperk, č. ú. 3472900297/0100
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2. Úvodní slovo
Vážení přátelé,
předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Farní charity Vimperk v roce 2004. Byla jsem
jmenována ředitelkou od 1. 12. 2004, nebyla jsem tedy přímým účastníkem všeho dění, přesto
je mým úkolem zhodnotit naši činnost v uplynulém roce. Co se podařilo? Myslím, že lze
minulý rok hodnotit kladně. Podařilo se nejen zachovat, ale i dále rozvíjet veškerý rozsah
služeb, které Farní charita Vimperk nabízí lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Pokusím se na
následujících stránkách zhodnotit práci naší charity v jednotlivých projektech. Mohu se opřít
o určitá fakta, co ale nelze jasně ukázat a dokladovat je něco jiného. To, co je vlastní náplní
charitní práce. Abychom totiž mohli zachytit účinek naší práce, museli bychom nahlédnout do
nitra každého, komu prokazujeme službu. Je to práce mnohdy těžká, fyzicky i psychicky.
Nevětším obdarováním je pak pohled plný vděku, stisk ruky, někdy i slza dojetí.
Naším posláním, posláním charity, je sloužit. Především těm, kteří jsou opomíjeni,
kteří jsou nemocní, staří, osamocení, a to v duchu odkazu Ježíše Krista, který přišel na svět,
aby se pro nás obětoval, i přesto, že věděl, že odměnou mu bude smrt na kříži.
Farní charita Vimperk je fungující organizace poskytující své služby už 14 let. Rozrůstala
se postupně. V minulém roce nebyl zahájen žádný nový projekt, ale rozvíjely se stávající a
rozšiřoval se okruh klientů. Zahájena byla přístavba v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
v Pravětíně, v nových prostorách bude fungovat ergoterapeutická dílna pro seniory z domova
i blízkého okolí. Doufáme, že se nám podaří tuto přístavbu v roce 2005 dokončit a dílnu
vybavit novým nábytkem. Chci poděkovat všem našim zaměstnancům za jejich denní
obětavou práci, za nezištnou lásku, kterou do své práce vkládají, všem dobrovolníkům,
dárcům a sponzorům. Děkuji také bývalé ředitelce, paní Ladislavě Modlitbové, která stála u
zrodu vimperské charity, bez ní by možná naše charita ani neexistovala, byla iniciátorkou
všeho, co se podařilo vybudovat. Díky paní Modlitbové mám opravdu nač navazovat.
Zároveň chci vyslovit přání, aby se nám i v dalším roce podařilo zachovat naši činnost,
zkvalitňovat služby a podle možností je i rozšiřovat. Ještě jednou děkuji všem, kteří nám
pomáhají.

Mgr. Dana Marková, ředitelka

Láska je nejkratší cesta k bližnímu.

3. Vznik organizace a její poslání
Farní charita Vimperk vznikla v roce 1991. Je neziskovým účelovým zařízením
římskokatolické církve, jehož veškerá činnost je službou milosrdné lásky církve bližnímu
v nouzi, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství. FCH Vimperk
byla zřízena jako veřejné sdružení věřících diecézním biskupem českobudějovické diecéze
podle ustanovení kánonu 116 Kodexu kanonického práva a v souladu se zákonem č. 308/91
Sb. Dle zřizovacího dekretu čj. 995/98 ze dne 28. 8. 1998 má FCH Vimperk z rozhodnutí
biskupa českobudějovického dle kánonu 116 § 2 CIC vlastní právní subjektivitu a je součástí
Diecézní charity České Budějovice, která je součástí Sdružení Česká katolická charita. FCH
Vimperk má sídlo v Pravětíně u Vimperka a vykonává svou činnost ve Vimperku, ve
Zdíkově, na Staších, ve Čkyni a přilehlých obcích. Farní charitu Vimperk řídí ředitel jako její
statutární zástupce, je jmenován a odvoláván prezidentem Diecézní charity České Budějovice
na návrh ředitele Diecézní charity České Budějovice. Ředitel FCH Vimperk je podřízen
českobudějovickému biskupovi a řediteli DCHČB. Pastorační činnost FCH Vimperk zajišťuje
duchovní správce příslušné farnosti. Poradním orgánem ředitele je Rada FCH Vimperk,
projednává závažnější otázky, zejména koncepčního a organizačního rázu. Členy rady
jmenuje a odvolává prezident DCHČB na návrh ředitele FCH Vimperk.
Složení Rady Farní charity v roce 2004:
Ladislava Modlitbová, ředitelka FCH
Romana Fučíková, ředitelka DKS
Dana Sovová, ekonom – účetní
Eva Krnáková, sociální pracovnice
Jaroslav Zawadzki, duchovní správce
Ladislav Marek, dobrovolník

Farní charita Vimperk zajišťuje:
§ CHOPS /charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba/
§ Domov klidného stáří Pravětín
§ Gerontologický stacionář
§ charitní šatník

Láska není ani tak citem jako službou.
(Laurence Sterne)

4. Realizace jednotlivých projektů
Projekt CHOPS /charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba/
Adresa:
Krátká 125, 385 01 Vimperk
Telefon:
388 416 288
Odpovědný pracovník:
Romana Fučíková
§ charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
Ošetřovatelská služba je poskytována vždy na doporučení praktického lékaře, který
naordinuje ošetřovatelské výkony a frekvenci návštěv. Tuto službu poskytovalo 5 zdravotních
sester v tomto rozsahu:
- kontrola zdravotního stavu klienta
- kontrola fyziologických funkcí
- donáška léků a příprava do zásobníku
- kontrola medikace
- podávání léků ve všech formách
- aplikace inhalační a léčebné terapie
- aplikace injekcí
- zaučení klienta v aplikaci inzulinu
- lokální ošetření, převazy
- odběry krve, moči
- celkové koupele
- ošetření pokožky
- převazy

Úkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Počet klientů a návštěv v roce 2004:
Počet klientů 0 – 19 let
Počet klientů 20 – 64 let
Počet klientů 65 let a více
Celkem klientů

Nově zavedená péče u klienta
Skončená péče u klientů
Počet klientů s CMP
Počet klientů s SM
Počet klientů s DM
Počet klientů s CA
Počet klientů s bércovými vředy
Počet návštěv celkem

0
29
183
212

60
60
29
1
74
4
6
9 265

§ charitní pečovatelská služba (CHPS)
Rozsah působnosti CHPS: Vimperk, Čkyně, Stachy, Zdíkov, Lčovice, Zálezly a přilehlé
obce (v domácnostech). Dále byla poskytována tato služba v domech s pečovatelskou
službou:
-

DPS Vimperk /dům s pečovatelskou službou/
Adresa: Svornosti 81, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 414 998
Počet klientů: 12 (v 11 bytech)

-

DPS Čkyně
Adresa: Čkyně 55, 384 81 Čkyně
Počet klientů: 12 (v 8 bytech)

Cílem služby je poskytovat komplexní péči o fyzické, psychické, sociální i duchovní
potřeby klientů v domácím prostředí a pokud možno ve spolupráci s rodinou. Služba je
klientem částečně placená.
Rozsah poskytovaných služeb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoz obědů (ve všední dny, o sobotách, nedělích i o svátcích)
/Obědy vaříme v Domově klidného stáří v Pravětíně. Skladba jídel je uzpůsobena pro
seniory tak, aby byla vhodná i pro klienty s dietním režimem./
naservírování dovezené stravy a pomoc při jídle, rovněž příprava snídaně, svačiny nebo
večeře
pomoc při osobní hygieně
donáška nákupů – dle požadavku klienta
úklid domácnosti – běžný i velký úklid, mytí oken, úklid společných prostor v domech
s více byty apod.
praní prádla včetně žehlení
kontrola a podávání léků z připraveného zásobníku
/Zařídíme předpis léků u lékaře a donesení léků z lékárny./
placení složenek na poště popř. v bance a i jiné pochůzky a vyřizování na úřadech
pomoc při zajištění lokálního topení – zatopení, donesení dříví, uhlí, vynesení popela
po domluvě s klientem dovoz k lékaři a zpět
rehabilitační procházky s klientem
celkové koupele
ohlídání dospělého občana (po dobu nepřítomnosti členů rodiny) – v případě zhoršení
zdravotního stavu, imobilitě klienta
po domluvě jsou možné i častější návštěvy pečovatelky přes den, pomoc rodině např. se
zajištěním hygieny, převlečením lůžka, podáním stravy apod.
poskytnutí informace
pomoc při prosazování práv a zájmů
osobní rozhovory, naslouchání

V rámci dalších aktivit jsme nabízeli:
§ ergoterapii v ergoterapeutické dílně v DKS v Pravětíně
§ různé akce pořádané Farní charitou Vimperk (besídky, návštěvy jiných zařízení,
kulturní akce, výlety apod.)
Naše pečovatelky mají potřebnou kvalifikaci – kurz sanitáře.
Pečovatelská služba je prováděna na základě žádosti klienta, v některých obcích i na
základě příslušného rozhodnutí orgánu obce.
Pečovatelské výkony v roce 2004
Středisko Vimperk
Služba
Celková koupel
Donáška nebo dovoz oběda v místě PS
Donáška nebo dovoz oběda mimo
Pomoc při podávání jídla a pití
Umytí jídlonosiče
Nákup velký
Nákup malý
Nákup velký (autem)
Pochůzky (zaplacení složenek, k lékaři –
napsání receptu)
Donáška léků z lékárny
Vynesení odpadků, popela
Drobný úklid
Převlékání a stlaní lůžka
Převlékání a vysátí lůžka
Příprava snídaně, svačiny, večeře
Doprovod na vyšetření a čekání
Dovoz na ošetření, přívoz (bez čekání)
Doprovod při pobytu mimo domov
Praní prádla (1 náplň pračky 5 kg)
Praní prádla (1 náplň pračky 8 kg)
Praní záclon
Věšení záclon
Úklid bytu v DPS
Úklid společných prostor domu
Mytí oken se šroubováním (1 okno velké)
Mytí oken bez šroubování (1 okno velké)
Mytí oken se šroubováním (1 okno menší)
Mytí oken bez šroubování (1 okno menší)
Úklid po malování
Doprava mimo středisko peč. služby
Celkem

Počet
141
12 287
2 104
207
30
99
167
4
18
9
65
9
5
12
65
34
54
1
128
3
7
29
239
30
9
2
11
16
2
58
15 845

Středisko Čkyně
Služba
Celková koupel
Donáška nebo dovoz oběda v místě PS
Dovoz oběda ve Čkyni
Dovoz oběda mimo obec Čkyně
Pomoc při podávání jídla a pití
Umytí jídlonosiče
Nákup velký
Nákup malý
Donáška léků z lékárny
Vynesení odpadků, popela
Převlékání a stlaní lůžka
Převlékání a vysátí lůžka
Praní prádla (1 náplň pračky 5 kg)
Praní záclon
Věšení záclon
Úklid bytu v DPS
Úklid společných prostor domu
Mytí oken bez šroubování (1 okno menší)
Velký úklid domácnosti
Doprava - Čkyně
Doprava mimo Čkyni
Celkem

Počet
10
78
2 186
2 421
40
10
41
269
1
3
1
1
22
1
3
5
179
16
7
9
43
5 346

Středisko Zdíkov
Služba
Celková koupel
Úprava vlasů v domácnosti
Donáška nebo dovoz oběda v místě PS
Dovoz oběda mimo
Pomoc při podávání jídla a pití
Umytí jídlonosiče
Donáška léků z lékárny
Drobný úklid
Dovoz na ošetření, přívoz bez čekání
Dohled nad dospělým občanem (6 – 22 hod.)
Věšení záclon
Úklid bytu v DPS
Celkem

Počet
1
2
561
665
41
34
1
19
1
5
1
8
1 339

Středisko Stachy
Služba

Počet
4
1 354
39
7
15
6
2
1 427

Převaz
Donáška nebo dovoz oběda
Umytí jídlonosiče
Nákup velký
Nákup malý
Nákup autem velký
Donáška léků z lékárny
Celkem
Středisko Zálezly
Služba
Donáška nebo dovoz oběda
Úklid společných prostor domu
Mytí oken
Celkem

Počet
2 467
5
4
2 476
Středisko Lčovice

Služba
Donáška nebo dovoz oběda
Celkem

Počet
506
506

Celkem – výkony pečovatelské služby FCH
Vimperk

26 939

Počet klientů charitní pečovatelské služby v roce 2004
Vimperk
Čkyně
Zdíkov
Stachy
Zálezly
Lčovice
Celkem

111
37
20
17
21
3
209

Domov klidného stáří sv. Zdislavy
Adresa:
Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Telefon:
388 412 734
Odpovědný pracovník:
Romana Fučíková (ředitelka domova)
Cílem projektu je provozovat domov pro seniory rodinného typu. Kapacita domova je
33 lůžek.
Provoz je nepřetržitý, personál přistupuje ke klientům individuálně s důrazem na jejich
jedinečnost a důstojnost každého z nich. Velká péče je věnována volnému času klientů, jsou
pro ně zajišťovány kulturní a společenské akce, doprovod při relaxačních procházkách,
nabízena je ergoterapie, duchovní potřeby uspokojuje svými návštěvami vimperský kněz a
jáhen pravidelně jedenkrát týdně nebo dle přání klienta. Každý týden se koná v kapli přímo
v domově bohoslužba slova nebo mše svatá. Pravidelně navštěvuje domov lékař a dvakrát
týdně je prováděna rehabilitační péče a kondiční cvičení. Dále je zde denně provozováno
kadeřnictví a pedikúra.Veškerá činnost je zaměřena na to, aby se zde cítil klient dobře, aby
zde nalezl nový domov a zázemí i při zhoršení zdravotního stavu nebo při ztrátě
soběstačnosti. V případě úplné ztráty soběstačnosti je domov vybaven takovými pomůckami,
aby byly důstojně uspokojeny všechny fyzické, hygienické, psychické i duchovní potřeby
klienta. Cílem pečujícího personálu je také poskytnout umírajícím důstojný odchod ze života,
bez bolesti a v přítomnosti blízkého člověka.
Celodenně jsou nabízeny tyto služby klientům:
- ubytování (v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, vybavených
sociálním zařízením a dle přání klienta i televizí nebo rádiem)
- celodenní stravování
- pomoc při sebeobsluze, nácvik a zkvalitnění sebeobsluhy
- osobní hygiena
- praní prádla
- rehabilitace
- kadeřnictví
- pedikúra
- perličková koupel
- bohoslužba v kapli Domova klidného stáří sv. Zdislavy
- (podle přání klienta)
- možnost odpočinku
- vycházky
- možnost sociálního kontaktu s osobami věkově blízkými
- kulturní akce
- možnost účasti na akcích pořádaných mimo DKS
- (výlety pro klienty)
- různé formy ergoterapie v ergoterapeutické dílně
- (muzikoterapie, cvičení paměti, pohybová, taneční terapie, zábavné hry ...)
- zajišťování nezbytné zdravotní péče
- pomoc při prosazování práv a zájmů
- osobní rozhovor
Výběr služeb je ponechán na vlastním zvážení klienta.
Klienti jsou přijímáni na základě písemné žádosti. Klienty mohou být senioři, osoby
s tělesným nebo mentálním postižením. Při přijímání klientů nemáme žádné kontraindikace,
upřednostňujeme ty nejpotřebnější, zejména takové, kteří jsou neumístitelní ve státních
zařízeních.

Domov se nachází v klidném prostředí, objekt je bezbariérový, dvoupodlažní, má
vlastní kuchyni. Zájemci si mohou kdykoli domov prohlédnout.
Počet přijetí či ukončení pobytu v roce 2004
Počet přijatých klientů
Počet ukončení pobytu z důvodu úmrtí
Ukončení pobytu z důvodu návratu k
rodině

14
14
1

Gerontologický stacionář
Adresa:
Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Telefon:
388 412 734
Odpovědný pracovník:
Romana Fučíková
Jedná se o denní stacionář, který je provozován v Domově klidného stáří sv. Zdislavy.
Mohou jej využívat klienti na denní, víkendové či týdenní pobyty. Stacionář mohou využít
klienti (senioři nebo lidé s postižením), jejichž blízcí jsou v zaměstnání, na dovolené nebo
z jiných důvodů se o člena rodiny, který potřebuje péči, nemohou starat. Rodina klienta může
využít služeb stacionáře pro načerpání nových sil, odpočinek apod., neboť celodenní péče o
člena rodiny je často vyčerpávající.
Při tomto pobytu je možno klientovi poskytovat tyto služby:
- ubytování
- stravování
- pomoc při sebeobsluze, nácvik a zkvalitnění sebeobsluhy
- osobní hygiena
- praní prádla
- rehabilitace
- kadeřnictví
- pedikúra
- perličková koupel
- bohoslužba v kapli Domova klidného stáří sv. Zdislavy
(podle přání klienta)
- možnost odpočinku
- vycházky
- možnost sociálního kontaktu s osobami věkově blízkými
- možnost účasti na všech kulturních akcích realizovaných v DKS
- možnost účasti na akcích pořádaných mimo DKS
(výlety pro klienty)
- různé formy ergoterapie v ergoterapeutické dílně
(muzikoterapie, cvičení paměti, pohybová, taneční terapie, zábavné hry)
- zajišťování nezbytné zdravotní péče
- osobní rozhovor, aktivní naslouchání
Výběr služeb je ponechán na vlastním zvážení klienta. Nabízíme veškeré tyto služby
seniorům z Vimperka a okolí i jen na část dne, jsme schopni zájemce odvézt tam i zpět na
naše náklady. Jde nám o to, abychom pomohli tomu, kdo se cítí sám.

Charitní šatník
Adresa:
Odpovědný pracovník:

1. máje 144, 385 01 Vimperk
ředitelka FCH (Ladislava Modlitbová do 30. 11. 2004,
Mgr. Dana Marková od 1. 12. 2004)
telefon: 388 412 738

Jedná se o sběrné místo šatstva, obuvi, hraček a domácích potřeb. Slouží pro sociálně
slabší občany, kteří si zde mohou vybrat, co potřebují. Dále využíváme věci z šatníku i na jiné
humanitární účely (při živelných pohromách ...).
Provozní doba šatníku:
Po
9:00 - 11:00
St
9:00 – 11:00
Pá
9:00 – 11:00

14:30 – 17:00

5. Personální zajištění (stav k 31. 12. 2004)

Počet zaměstnanců k 1. 1. 2004:
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2004:
Počet nově uzavřených pracovních
poměrů:
Počet ukončených pracovních poměrů :
Počet dohod o provedení práce:

44
47
7
4
11

6. Kalendárium akcí v roce 2004
Datum:
6. 1.

7. 2.
10. 2.
11. 2.
20. 2.
24. 2.
30. 3.
5. 4.
14. 4.
5. 5.
18. 5.
29. 5.
12. 6.
19. 6.
24. 6.
29. 6.
21. 7.
22. 7.
29. 7.
14. 8.
15. 9.
28. 9.
13. 10.
13. 11.
16. 11.
24. 11.
27. 11.
29. 11.
2. 12.
6. 12.
9. 12.
13. 12.
16. 12.
23. 12.
24. 12.

Název akce:
Tři králové – Tříkrálová sbírka
Počet koledníků: 19 skupin
Celková vybraná částka: 83 419 Kč
Pohoštění pro koledníky Tříkrálové sbírky
Společná oslava narozenin klientů v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
mše svatá – svátost pomazání nemocných
11. charitní ples
Karneval v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
koncert „Hašlerovky“
Velikonoční besídka – s ÚSP Domeček Hrabice
Společná oslava narozenin klientů v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
Vystoupení souboru ZŠ Vacov ke Dni matek
Taneční odpoledne s harmonikou v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
Pouť sv. Zdislavy v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
Setkání dechovek ve Vimperku – návštěva s klienty DKS
Svěcení kaple DKS - Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
Šumavské hry důchodců – Prachatice – s klienty DKS
pohoštění – táborák – pro dobrovolníky, ochotnické divadlo „O panence
Modroočce“
výlet s klienty na Javorník
vystoupení rómského souboru v DKS
Společná oslava narozenin klientů v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
Šumavský korbel (Vimperk) – účast s klienty
výlet do Prahy s klienty
s klienty návštěva pouti v Budilově k sv. Václavu
Společná oslava narozenin klientů v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
mše svatá na pokoji p. Vaňkové – první svaté přijímání
supervize pro personál
Společná oslava narozenin klientů v Domově klidného stáří sv. Zdislavy
sponzorské odpoledne v DKS
výlet s klienty do Domova důchodců v Prachaticích – vánoční výstava
Vánoční besídka – vystoupení souboru ÚSP Domeček Hrabice
Mikulášská besídka – vystoupení souboru ZŠ Vracov
supervize pro personál
výlet s klienty do Zábrdí – výstava betlémů
vystoupení souboru z Obchodní akademie a Gymnázia Vimperk
vystoupení souboru ze ZŠ Zvíkov
koledy v podání V. Kohouta a L. Petráškové
společná štědrovečerní večeře

7. Hospodaření FCH Vimperk v roce 2004

účtová třída

v Kč

Spotřeba mat. a ener.

501-504

2.686.824

Náklady na služby

511-518

863.128

Mzdové náklady

521

5.335.908

Soc. a zdr. pojištění

524

1.842.476

Dary

546

-----

Ostatní náklady
Odpisy

525-532, 538-549, 552-559, 581-595
551

Náklady celkem
Tržby za vl. výkony

135.627
1.344.671
12.208.634

601

Tžby od zdrav. poj.

----1.446.282

602, 604

4.243.164

Dotace ministerstvo

691

4.224.400

Dotace kraje

691

1.003.800

Dotace obce

691

833.000

Ostatní dotace-Úřad práce

691

16.650

Tržby za služby

Ostatní výnosy

611-624, 641-659, 681

134.850

Dary tuzemské

682

237.600

Dary ze zahraničí

682

-----

Sbírky církevní

682

-----

Sbírky ostatní

682

-----

Výnosy celkem
Hospodář. výsledek

12.139.746
ztráta 68.888

Investice stavební

217.506

Investice zařízení

251.350

Celkem invest. výdeje

468.856

Dotace na investice
Ostatní zdroje invest.

468.856

Celkem invest. zdroje

468.856

Inv : zdroje - výdaje

Investiční náklady:
investice
osobní vozidlo
Škoda Felicia combi
zvedák do vany

středisko
CHPS Čkyně

cena
129 000,-

způsob hrazení
z vlastních zdrojů

DKS Pravětín

60 000,-

Svatostánek v kapli

DKS Pravětín

62 350,-

přístavba ergodílny –
hrubá stavba

Pravětín - stacionář

217 505,90

Divoké husy 2004:
19 801,- Kč
Nadace Charty 77:
25 000,- Kč
z vlastních zdrojů:
15 199,- Kč
Tříkrálová sbírka:
54 222,30 Kč
individuální dárce:
8 127,- Kč
VDV Nadace Olgy
Havlové:
202 685,90
individuální dárci:
14 222,30

8. Poděkování dárcům a sponzorům
Upřímně děkujeme všem jednotlivcům, rodinám, dobrovolným pracovníkům, firmám,
institucím, sponzorům i všem příznivcům za jakoukoli pomoc.
Jmenovitě:
p. Hovorkové, manželům Martanovým, p. Fleischmannové, p. Váchovi, p. Tesařové, p.
Váchové, p. Kořínkové, p. Frnochové, p. Svitivé, p. Štěpánovi, p. Ondrejechovi, p. Markové,
p. Šlemarové, p. Zábranové, p. Kurzové, p. V. Kohoutovi, MUDr. Janouškovi, p. Chumanové,
Ing. Vítovcové, p. Caisovi, p. Faberovi, p. Piklové, A. Weingartové, F. Pekárkovi ml., V.
Kohoutovi ml., E. Bejčkové, L. Petráškové, L. Lužné
Cestovní kanceláři Kohout, Městu Vimperk, Obci Čkyně, Zdíkov, Zálezly, Lčovice, Úřadu
práce Vimperk, Úřadu práce Prachatice, Diecézní charitě České Budějovice, Diecézní charitě
Pasov, Obchodní akademii a Gymnáziu Vimperk, ÚSP Domečku Hrabice, ZŠ Vacov,
Farnímu úřadu Vimperk, farnosti Kvilda, farnosti Nové Hutě, farnosti H. Vltavice, farnosti
Šumavské Hoštice, farnosti Svaté Maří
Zvláštní poděkování patří duchovním vimperské farnosti:
P. Jaroslavu Zawadzkému, Jaroslavu Filipovi
Dále děkujeme všem sponzorům a dárcům 11. plesu FCH Vimperk:
Železářství Krnák, KCK Kohout, Sport Marek, MicroTel Malík, Bytový textil – Kublová,
Šumavské knihkupectví – Skořepová, U Kocoura – Pichlerová, Papírnictví Arx – Frajkorová,
Pizzerie Marko – Paštikovi, BBS Keramika – Tesárková, Hobby Centrum – Rataj, Nábytek a
kuchyňské studio Magma – Vaňková, Smetanová, Optika – Spiegel, Čaje – Bláhová, D+D
Sport Vimperk, Salon Hana, Café restaurant – Marousek, Čajovna U Zvonu, ADR Autodíly –
Malík, ZOO – krmení pro zvířata, Textil – Kolda Čkyně, Fa. Smile Vimperk, Salon Hesa
Vimperk, Sport – HM+Modlitba Český Krumlov, Generali GE Capital, Ing. J. Vítovcová,
Stanislava Chumanová, manželé Markovi, Miva Miřetice – hračky, Oděvy – Štefflová,
Mléčná jídelna – Staňková, Soldanella – lékárna, OPL Březnice, POGR Vimperk, Masna
Vimperk, Schmidt Vodňany, NoVy Vacov, Potraviny Kainc – Čkyně, Drogerie Dragounová
Čkyně
Projekty jsou realizovány s finanční účastí:
Ministerstva práce a sociálních věcí
Jihočeského kraje
Děkujeme nadacím:
Nadace Divoké husy
VDV Nadace Olgy Havlové
Nadace Charty 77

