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I. Základní údaje o organizaci

Název:  Oblastní charita Vimperk
Sídlo:  Pravětín 23
  385 01  Vimperk
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
  Biskupská 132/4
  370 21  České Budějovice
Právní postavení, registrace:
  evidovaná právnická osoba
  Ministerstvo kultury ČR
  Rejstřík právnických osob
  dne 14. 10. 1998
  pod č. 8/1-05-714/1998
Tel./fax: 388 412 738, mobil 731 402 993
web:   http://www.vimperk.charita.cz
e-mail:  info@fch-vimperk.cz

Registrace poskytovatele sociálních služeb:

  KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
  č. j.: KUJCK 59219/2014/OSVZ

Registrace nestátního zdravotnického zařízení domácí péče:

  Okresní úřad v Prachaticích – referát zdravotnictví 
  č. j.: 15/zdrav/1992
  ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
  KUJCK 59219/2014/0SVZ
  ze dne 26. 8. 2011

IČ:   41881133
Bankovní spojení: KB Vimperk, 1. Máje 49
   č. účtu: 3472900297/0100 
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II. Slovo úvodem

Vážení čtenáři,

 předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Oblastní charity 
Vimperk v roce 2016. Dovoluji si Vám na následujících stránkách 
představit všechny projekty, které naše charita v tomto roce realizovala 
a díky nimž jsme poskytli pomocnou ruku více jak šesti stům seniorů 
formou pobytové i terénní služby, více jak 90 rodinám s dětmi a téměř 
stovce osob v krizi. Poskytovali jsme sociální i zdravotní služby na území 
celého prachatického okresu. Podařilo se nám to díky tomu, že jsme 
vždy našli vedle sebe někoho, na koho jsme se mohli spolehnout, s kým 
jsme mohli spojit síly, s kým jsme se mohli poradit, s kým jsme se mohli 
navzájem povzbudit. Práce v sociálních službách a ve zdravotnictví není 
snadná, není dostatečně finančně ohodnocená, a tak jsem vděčná za celý 
náš tým, že jsme se potkali a máme tu příležitost spolu něco smysluplného 
dělat. Děkuji všem za to, že s láskou a úctou pečujete o starého, nemocného 
a mnohdy na nás závislého člověka, že pomáháte každému, kdo se na nás 
obrací, když se ocitne v situaci, kterou neumí sám vyřešit. 

                Mgr. Dana Marková
        ředitelka Oblastní charity Vimperk
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III. Z historie charity ve Vimperku
 
 Oblastní charita Vimperk je nezisková organizace, která je 
zřízena českobudějovickým biskupstvím, jejímž posláním je poskytovat 
péči a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu odvozeného z latinského 
„caritas“ (česky lásky či slitování). 
 Vimperská charita vznikla v roce 1990. Nejprve poskytovala 
pouze tzv. domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a pražskou 
charitou. V roce 1991 oficiálně vznikla Farní charita Vimperk jako 
neziskové účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči 
poskytovanou zdravotními sestrami charita rozšířila o pečovatelskou 
službu v domácnostech.
 V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín budova bývalé 
školy na domov pro seniory s kapacitou 16 lůžek. Od r. 1999 charita 
provozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách 
domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova 
klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita 
domova pro seniory na 33 lůžek díky dokončení přístavby v domově. 
Denní stacionář byl pak z důvodu nedostatečného zájmu o tuto službu 
zrušen a byla díky tomu navýšena kapacita domova na 36 lůžek. 
 Od roku 2004 se postupně rozšiřovala pečovatelská služba 
kromě Vimperska na Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko, do Prachatic a do 
Volar, později pak do obcí Nové Hutě, Vacov, Nicov, Buk, Šumavské 
Hoštice, Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo. V roce 2015 jsme začali 
poskytovat pečovatelskou službu i v pohraničí v městysu Strážný. 
 Působnost charitní ošetřovatelské služby (home care) se od 
roku 2007 rozšířila po celém bývalém okrese Prachatice.
 V roce 2007 došlo ke změně názvu naší charity na Oblastní 
charita Vimperk.  V tomto roce vznikly dva nové projekty určené 
rodinám s dětmi (mateřské centrum a sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi). Od roku 2007 zajišťovala Oblastní charita Vimperk 
činnost romského tanečního souboru ve Vimperku Čhave Devlestar s 
přestávkou od února 2013 do března 2014, od roku 2012 do roku 2015 
jsme zajišťovali i činnost romského souboru Roma star ve Volarech.
 V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského centra z důvodu 
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„Nejvlastnějším cílem charitních služeb je ochrana člověka v jeho 
důstojnosti od početí až po přirozenou smrt. Tam, kde se člověk 
ocitá v různorodých situacích ohrožení nebo nouze, jsou pracovníci 
Charity zavázáni poskytovat mu účinnou pomoc a zároveň 
podněcovat jeho samostatnost a schopnosti svépomocí.“   
             
      (KODEX Charity Česká republika)

nezájmu ze strany maminek o činnost. V tomtéž roce 2014 vznikla 
nová sociální služba krizové pomoci nazvaná Nexus.  V roce 2015 
jsme se stali na základě rozhodnutí krajského úřadu doprovázející 
organizací pěstounských rodin a v rámci projektu Pegas jsme začali 
zajišťovat asistované styky rodičů s dětmi. V roce 2016 vznikl další 
nový projekt Naděje, díky němuž poskytujeme v domácnosti pomoc 
a podporu nevyléčitelně nemocným a umírajícím (včetně podpory 
jejich rodinám). Snažíme se umírající doprovázet v posledních dnech 
života v jejich přirozeném domácím prostředí.
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IV. Činnost v roce 2016
 
 V roce 2016 Oblastní charita Vimperk poskytovala 9 
registrovaných sociálních služeb, realizovala několik doprovodných 
projektů a provozovala nestátní zdravotnické zařízení domácí péče. Na 
následujících stránkách si Vám dovolím představit jednotlivé služby a 
projekty.

Dům klidného stáří Pravětín

/domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách/

Adresa:    Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková
mobil:     731 402 993
Tel.:     388 412 738
Kapacita:   36 lůžek
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 Dům klidného stáří Pravětín je pobytové zařízení určené 
seniorům. Nachází se v klidném prostředí na okraji obce Pravětín, což je 
osada u města Vimperk. Domov má velkou výhodu v tom, že má pouze 
36 lůžek a ta jsou rozmístěna ve dvou budovách. Senioři zde tedy žijí v 
menším společenství, mají k sobě blíž, osobně se více znají a mohou tak 
mít vytvořeny bližší vztahy s okolím, což je nezbytná potřeba každého 
člověka. 
 Další výhodou domova je prostředí, ve kterém se nachází. V 
těsné blízkosti areálu jsou šumavské louky a lesy, je zde možné pozorovat 
pasoucí se koně, nedaleko také stádo daňků, je zde krásně v létě, zvláštní 
kouzlo zde má i zima. 
 V domově se snažíme mít dostatek personálu, naším přáním je 
mít co nejvíce času a prostoru pro každého. Snažíme se každým rokem 
zvyšovat počet pečovatelek i sester, abychom zvyšovali kvalitu služby a 
měli více času na každého podle jeho individuálních potřeb. V denní 
směně pečuje o 36 obyvatel 5 - 6 pečovatelek, dvě zdravotní sestry a jedna 
sociální pracovnice. V noci pak službu zajišťuje jedna pečovatelka a jedna 
zdravotní sestra.
 Kapacita 36 lůžek, umístění domova uprostřed přírody a 
dostatečný počet personálu, to jsou důležité přednosti, které umožňují 
klidný život našim uživatelům.
 
Podmínky přijetí
 Zájemce o službu je přijímán na základě písemné žádosti. V 
případě vyhovění této žádosti příslušný pracovník zařízení dohodne s 
žadatelem, jaké osobní cíle bude služba naplňovat, jaká bude konkrétní 
forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb. S uživatelem je 
poté uzavřena písemná smlouva, která stanoví všechny důležité aspekty 
poskytování služby. 
 Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a 
sociální služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu 
nemoci či zdravotního postižení. Chceme umožnit takto znevýhodněným 
lidem prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 
36 lůžek. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a 
přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu 
života a rozvíjení sociálních kontaktů.  
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Cílová skupina (komu je služba určena):
•	 senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při 

úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby 
nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny

•	 přijímáme seniory se zdravotním postižením:
 - tělesným
 - smyslovým
 - duševním 
 - mentálním

3.a 4. foto - exteriér

Zařízení poskytuje tyto služby:
•	 ubytování 
•	 stravování 
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 - pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
 - pomoc při podávání jídla a pití
 - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 
    ve vnitřním i vnějším prostoru
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu
 - pomoc při úkonech osobní hygieny
 - pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 - pomoc při využití WC
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb
    a informačních zdrojů
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 - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc 
    a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 
    začleňování osob
•	 sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 
sociální začleňování osob 

•	 aktivizační činnosti
 - volnočasové a zájmové aktivity
 - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným 
    sociálním prostředím
 - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 
    schopností a dovedností
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů

V zařízení jsou poskytovány další fakultativní služby:
 
•	 používání	vlastní	mikrovlnné	trouby	přímo	v	pokoji
•	 používání	vlastní	varné	konvice	přímo	v	pokoji
•	 používání	vlastního	dalšího	elektrospotřebiče	
•	 používání	vlastní	ledničky	s	mrazničkou	v	pokoji
•	 používání	televizního	přijímače	v	pokoji
•	 používání	radia	v	pokoji
•	 doprava	osoby	mimo	zařízení
•	 doprovod	uživatele	mimo	zařízení
•	 úschova	věcí	(peněžních	prostředků,	osobních	předmětů,	
 listin, dokladů)
•	 vedení	depozit
•	 nákup
•	 konání	bohoslužby	každý	pátek	
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Sociální péče
 Tuto oblast zajišťují 24 hodin denně pečovatelky a sociální 
pracovnice. Každému klientovi pomáhají během celého dne s hygienou, 
s oblékáním, s pohybem i při podávání jídla. Většina klientů se není 
schopna sama pohybovat, pečujeme i o zcela ležící klienty, některým 
pomáháme při chůzi s pomocí vhodných pomůcek, některé se snažíme 
vysazovat do křesla, vertikalizovat. Během dne umožňujeme klientům 
pokud možno příjemně strávit volný čas, každý den se snažíme nabídnout 
něco zajímavého, zejména něco takového, co by klienti dělali, kdyby 
byli doma. Klientky se věnují rády domácímu pečení či jednoduchému 
vaření. Někdy se jedná jen o symbolickou účast, někdo zvládne něco 
podat, někdo míchat, někdo zdobit a s pomocí šikovné pečovatelky je dílo 
hotovo. Přitom si posedí u kávy nebo čaje a samozřejmě práci doprovází 
i vyprávění. Další nejoblíbenější aktivitou je posezení s harmonikou. 
Kdo může, zazpívá si, jiný si alespoň poslechne známé melodie, které 
mu připomenou něco hezkého z dřívějšího života.  Tato posezení bývají 
dlouhá a veselá. Nejvíc nás potěší slova při rozloučení: „To jsme si to dnes 
zase krásně užili.“ 



13

 Při péči se snažíme využívat nejnovější poznatky z oboru. 
Vycházíme z biografie člověka, ze znalosti jeho života, z toho, co měl rád, 
co dělal, na co byl zvyklý, co rád neměl.  Nejvíce nám v tom může pomoci 
rodina. 
 Při péči o klienty s poruchami paměti a orientace využíváme 
koncept bazální stimulace, smyslovou aktivizaci a metody validace. 
Bazální stimulace pomocí vhodných doteků pomáhá navodit fyzickou i 
psychickou pohodu, metody validace nám umožňují vcítit se do osobní 
reality osoby s poruchami orientace.
 Každý uživatel může přizpůsobit trávení volného času svým 
potřebám. Může vstávat i chodit spát, kdy chce, může trávit volný čas v 
soukromí na pokoji, číst si, sledovat televizi, poslouchat rádio, věnovat se 
ručním pracím. Kdo má radši společnost, může se účastnit různých aktivit 
v domově (luštění křížovek, společné čtení, posezení u kávy, posezení s 
harmonikou, výtvarné činnosti, sledování filmů, vaření, pečení domácího 
pečiva apod.).
 Po celou dobu pobytu pravidelně aktualizujeme tzv. individuální 
plán uživatele. Na jeho tvorbě se podílí uživatel sám, pokud to zvládne, 
pokud ne, spolupracujeme s rodinnými příslušníky, s opatrovníky, se 
zákonnými zástupci klienta. Individuální plán slouží k tomu, aby byla 
každému klientovi poskytována služba přesně podle jeho individuálních 
potřeb.
 Zařízení má zpracovány tzv. standardy kvality, prošlo úspěšně 
inspekcí sociálních služeb.

Návštěvy mají možnost přicházet do domova v jakoukoli dobu.
Umožňujeme každému prohlídku zařízení i možnost 

pobytu „na zkoušku“.
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Zdravotní péče
 Dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách všeobecné 
sestry s registrací pro výkon zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu zajišťují zdravotní ošetřovatelskou péči. Oblastní charita Vimperk 
má uzavřenou smlouvu s pěti zdravotními pojišťovnami (VZP, VojZP, 
ZPMV, OZP, ČPZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního 
pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem, 
vykazovaná na zdravotní pojišťovny elektronicky prostřednictvím 
programu WinMed. Vzhledem ke struktuře klientů je tato péče velmi 
náročná. Zajišťovalo ji 11 zdravotních sester na částečné nebo celé úvazky.

Nejčastější ošetřovatelské úkony zajišťované v domově:
•	 monitoring	pacienta	(sledování	biologických	funkcí	–	změření
 krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné teploty)
•	 podávání	léků,	aplikace	injekcí
•	 odběry	krve	na	vyšetření
•	 péče	o	permanentní	katetr
•	 ošetření	stomií
•	 podávání	stravy	prostřednictvím	PEG	(NSG),	péče	o	PEG
•	 polohování
•	 ošetřovatelská	rehabilitace	(kondiční	cvičení,	dechová	cvičení,	
 nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence 
 kontraktur, tromboembolických, oběhových a plicních 
 komplikací)
•	 převazy
•	 léčba	bolesti	apod.
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 V roce 2016 se nám podařilo zkvalitnit rehabilitační péči pro 
klienty. Posílili jsme službu o jednu zdravotní sestru, která zajišťuje celý 
den rehabilitační péči pod vedením zkušené fyzioterapeutky. 
 Potěšilo nás následující poděkování, které nám poskytuje důležitou 
zpětnou vazbu a motivaci do další práce.

Dobrý den, paní ředitelko,
  prosím, poděkujte ještě jednou za mě sestřičce Ivance z Veselky, 
která pečovala o mou maminku. Je skromná, milá a umí to se starými 
lidmi. Děkuji jí za vyvinuté úsilí, za trpělivost a péči, kterou mamince 
věnovala. Přestože měla maminka velké bolesti, věděla, jak s ní má 
cvičit a dělala s ní velké pokroky. Povídaly si spolu o vaření a receptech, 
a když se maminka zmínila, že má chuť na kulajdu, Ivanka ji doma 
uvařila a mamince donesla. Když jsem pak za maminkou přišla, celá 
šťastná mi o tom všem vyprávěla. Ivanka je prostě sestřička na pravém 
místě. Je to “profík” a ví jak na to. Není to jenom o tom, že ty babičky 
litujeme, ale ona ví, jak s nimi má mluvit a čím je potěšit a maminka při 
těch chvilkách zapomínala na bolest. I v prachatické nemocnici, když už 
mamince nebylo nejlépe, hledala “svojí” Ivanku. Takových sestřiček by 
mělo být víc. 
 Můj dík patří i také celému personálu, všem ostatním sestřičkám 
a pečovatelkám, ale hlavně Ivance. Ta měla největší podíl na tom, že se 
maminka u vás cítila dobře. 

Všechny vás moc zdravím 
Hana Punčochářová

 Do domova dojíždí pravidelně lékařka, dle jejích pokynů 
zajišťujeme také objednání na potřebná vyšetření či zákroky v dalších 
zdravotnických zařízeních, dle potřeby i doprovod na tato vyšetření. 
 Všechna lůžka v zařízení máme polohovací, lůžka jsou dle 
potřeby doplněna antidekubitními matracemi a dalšími polohovacími 
pomůckami. Na přesuny z lůžka a na lůžko má personál k dispozici 
zvedací zařízení. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště 
sester centrální signalizací. 
 Zajišťujeme dle přání uživatele bezplatně dovoz léků jednotlivým 
uživatelům i zásobování inkontinentními pomůckami. 
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Ubytování 
 Ubytování je poskytováno ve 12 jednolůžkových a 12 
dvoulůžkových pokojích (z toho 11 pokojů má balkon, 15 pokojů má 
vlastní sociální zařízení, další mají sociální zařízení společné s dalším 
pokojem). Součástí poskytované služby je topení, praní, žehlení prádla a 
úklid. V zařízení máme vlastní prádelnu vybavenou pračkami, sušičkami 
a mandlem.
 Pokoje jsou vybavené základním nábytkem (polohovací lůžko, 
stůl, židle, křeslo, skříň, prádelník, noční stolek), uživatel si dle svých 
představ může pokoj dovybavit vlastními předměty, které mu připomínají 
domov (vlastní křeslo, obrázky, dekorativní předměty). Dále je možné 
mít na pokoji vlastní televizi, rádio, ledničku, rychlovarnou konvici apod.
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Rekonstrukce druhé kotelny
 V roce 2015 byla zrekonstruována kotelna ve starší budově 
domova, na podzim roku 2016 byla realizována rekonstrukce kotelny v 
druhé budově. Obě kotelny jsou tak vybaveny plně automatickými kotly, 
které zajišťují požadovanou teplotu ve všech prostorách domova ve dne i 
v noci, aniž musí být 24 hodin přítomen topič. Těmito rekonstrukcemi se 
výrazně zkvalitnila naše pobytová služba. Teplo je vedle jídla a láskyplné 
péče pro málo pohyblivé nebo nepohyblivé seniory velmi důležité. 

Stravování
 Zařízení má vlastní kuchyni, která připravuje stravu 5 x denně, 
přizpůsobujme všechna jídla dietním požadavkům i stravovacím 
návykům klientů. Samozřejmostí je i příprava mletých pokrmů, diet, 
mixované stravy či stravy do sond.  Klienti se mohou stravovat ve dvou 
jídelnách, což přispívá vzhledem k počtu osob, které se stravují v každé 
jídelně, k rodinnější atmosféře u stolu. Umožňujeme dle přání i stravování 
ve vlastním pokoji.
 Kuchyně vaří nejen pro domov, ale také pro pečovatelskou službu. 
Denně kuchaři vaří okolo 100 - 140 obědů, dále snídaně, svačiny a večeře 
jen pro klienty domova. Kuchyně funguje od roku 2002, v roce 2016 jsme 
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pokračovali v obnově zařízení, koupili jsme nový varný kotel, elektrickou 
pánev a myčku. Během dvou let tedy bylo obnoveno vybavení téměř celé 
kuchyně. Příští rok nás čeká oprava nebo výměna digestoře. Máme velkou 
radost, když našim strávníkům chutná.

Úhrady za služby:

•	 Úhrady za ubytování 

Úhrada za ubytování činí 200,- Kč denně (měsíční platba 6.100,- Kč). 

•	 Úhrady za stravování

Úhrada za stravování činí 160,- Kč denně (měsíční platba 4.880,- Kč) 

Maximální měsíční úhrada celkem: 10.980,- Kč*)
*) v případě, že uživatel nemá dostatečně vysoký důchod, úhrada za 
ubytování se snižuje tak, aby každému zůstávalo 15 % jeho příjmu 
(starobního důchodu).
Každý občan má tedy dostatek financí na úhradu. 



19

Úhrada za sociální péči:
 

 Sociální péče je plně hrazena formou příspěvku na péči od státu, 
který náleží domovu pro seniory v plné výši.
 Uživatel si hradí pouze fakultativní služby (tj. služby nad rámec 
zákona o sociálních službách, např. za elektrospotřebič na pokoji apod. – 
viz přehled fakultativních služeb).

Úhrada za zdravotní péči:
 

Uživatel má nárok na plnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Z aktivit domova v roce 2016:

•	 Masopust v Pravětíně
Masopust si v domově připomínáme každý rok. Domov pravidelně 
navštěvují maškary ze Sv. Maří a z Trhonína, na masopustní úterý máme 
vždy takový malý maškarní karneval i v domově. Připravíme se s klienty 
také masky, kuchaři nám usmaží koblihy a připraví další občerstvení, které 
k masopustu patří. Nesmí chybět nikdy harmonika a oblíbené písničky.

•	 Salón krásy v domově pro seniory v Pravětíně
Když někdo, kdo zná zdravotní stav klientů dnešních domovů pro seniory, 
uslyší, že se v domově konala akce „Salón krásy“, asi zprvu nemůže 
uvěřit, že to je možné. A přece je to pravda. Dne 17. 5. 2016 jsme v našem 
domově v Pravětíně už podruhé zopakovali akci, kterou si klientky velmi 
oblíbily. Od rána do našeho malého salónu, který jsme měli připravený, 
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přicházely klientky, které jsme nalíčili, udělali jsme jim slušivý účes, dámy 
se svátečně oblékly a na památku dostala každá fotografii. Všem to díky 
tomu moc slušelo na odpoledním posezení s harmonikou, kdy nám zahrál 
k poslechu pan Maštalíř. 

 
Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

 Dne 3. 6. 2016 se konala v Pravětíně každoroční pouť u příležitosti 
svátku sv. Zdislavy, které je zasvěcen náš domov. V dopoledních hodinách 
proběhla v kapli našeho domova mše a poté se podával slavnostní oběd.  
Odpoledne probíhalo vystoupení dětí z mateřské školky z Vimperka. 
Děti měly připravené krásné představení, které nás pobavilo a všem se 
velice líbilo. Program dne dále pokračoval vystoupením děvčat ze ZUŠ 
Vimperk, která klientům zazpívala několik krásných písní. 
Poté se konalo oblíbené posezení s harmonikou, kdy nám přijel zahrát 
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k poslechu pan Šísl. Zábava se velmi povedla, celý den bylo na klientech 
vidět, jak si den užívají a jejich úsměv na tváři byl pro nás tou největší 
odměnou.

Módní přehlídka
 Dne 19. 10. 2016 jsme u nás v domově uspořádali pro naše klientky 
již druhou oblíbenou módní přehlídku. Modelkami byly naše pracovnice, 
předvedly klientkám modely na téma Rozloučení s létem. Mohli jsme 
vidět spoustu šatů, sukní a toho, co se v létě nejvíce nosí. Každá klientka 
dostala nápoj vyrobený z ovoce.

Výlet do cukrárny
 Naším přáním je, aby klienti našeho domova nežili odtrženi od 
okolního světa. Proto jsme se tentokrát vydali do cukrárny ve Vimperku. 
Když jsme se usadili, pracovnice našeho domova přivedla malé překvapení 
- oslovila bývalé sousedy a přátele klientek, aby za nimi přišli posedět do 
cukrárny. Dámy měly velkou radost, měly se tak možnost svátečně obléci, 
podívat se do Vimperka, co je zde nového, a popovídat si u dobré kávy a 
zákusku se svými známými. 

Kávový den v Domově klidného stáří v Pravětíně
 V našem domově pro seniory v Pravětíně se snažíme co nejvíce 
zpestřit klientům jejich dny, a proto jsme pro ně i mimo běžné aktivity dne 
5. 4. 2016 uspořádali Kávový den. Dopoledne začal tento den vyprávěním 
o kávě a o její historii, zároveň měli klienti možnost umlít si kávu na 
starožitných mlýncích a připomenout si tak dřívější doby, kdy si mleli 
kávu doma. Odpoledne probíhala ochutnávka kávy z kávovaru, každý si 
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mohl vybrat z bohaté nabídky (latté, capuccino, alžírská káva, vídeňská 
káva nebo i horká čokoláda). Všichni si tak mohli pochutnat na kávě jako 
v moderní cukrárně, nechyběla ani malá sladkost, která ke kávě tak nějak 
patří. Akce se klientům velmi líbila, byli rádi, že mohou ochutnat něco 
nového. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat naší zaměstnankyni, 
která celou akci zrealizovala a svými vlastními prostředky ji podpořila. 

Poděkování:
 Chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Mgr. Markové, vrchní 
sestře paní Hubáčkové a kolektivu všech zaměstnanců Domova klidného 
stáří v Pravětíně za veškerou péči poskytovanou naší mamince během 
jejího sedmiletého pobytu v tomto zařízení. Díky jejich obětavosti, 
nezištnosti, příkladnému vztahu ke klientům, mohla maminka i přes 
vážné zdravotné problémy důstojně prožít poslední roky svého života

                                                                              Mgr. Milan Kanta – syn, 
Vlasta Prokopová - dcera

Stupeň závislosti 
k 31. 12. 2016

Počet uživatelů Věk 
k 31. 12. 2016

Počet uživatelů

Bez příspěvku 0 do 65 let 1
Stupeň č. I 2 do 75 let 5
Stupeň č. II 8 do 85 let 15
Stupeň č. III 6 do 95 let 13
Stupeň č. IV 20 nad 95 let 2
Celkem 36 Průměrný věk 83,1
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Uživatelé Počet
Nově přijatí 10
Ukončilo službu z důvodu úmrtí 9
Ukončilo službu z jiného důvodu 1
Celkem služby poskytnuty 46

Žádosti o umístění Počet
Podané žádosti v roce 2016 38
Vyhověno 9
Z podaných žádostí - nabídnuta služba, ale žadatel 
odmítl nebo zrušil žádost

13

Počet neuspokojených žádostí z roku 2016 k 31. 12. 
2016 z důvodu naplněné kapacity

17

Personální zajištění služby Počet zaměstnanců 
k 31. 12. 2016

Přepočtený 
počet úvazků

ředitelka 1 0,52
ekonom, účetní 1 0,65
zdravotní sestry včetně vrchní 
sestry

11 6,25

zdravotnický asistent 3 1,5
pracovníci přímé péče 18 15
sociální pracovnice a vedoucí 
sociálního úseku

1 0,4

kuchaři 4 4
pomocná síla v kuchyni 1 1
vedoucí kuchyně a skladová 
účetní

1 1

administrativní pracovnice 1 1
údržbáři, topiči 2 1,75
úklid, praní prádla 3 3,375
Celkem k 31. 12. 2016 47 36,445
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Ekonomické údaje - Dům klidného stáří Pravětín 2016
Náklady Kč
mzdy  9 038 806,00 Kč 
odvody  3 051 278,00 Kč 
DPP - odměny  292 919,00 Kč 
dl. majetek  492 564,40 Kč 
potraviny  1 737 613,31 Kč 
kancelářské potřeby  116 258,00 Kč 
PHM  15 897,00 Kč 
palivo  89 826,20 Kč 
drobné nákupy  81 872,17 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  354 919,94 Kč 
pracovní pomůcky  52 821,00 Kč 
energie  397 978,00 Kč 
voda  94 386,13 Kč 
spoje, internet, telefony  51 949,57 Kč 
právní a ekonom.  služby  162 793,00 Kč 
vzdělávání  105 693,00 Kč 
opravy  409 192,43 Kč 
cestovné  3 445,00 Kč 
ostatní služby  210 644,44 Kč 
odvoz odpadu  116 376,10 Kč 
pojistné, bankovní poplatky  91 125,91 Kč 
odpisy  1 245 829,00 Kč 
Celkem  18 214 187,60 Kč 
Výnosy Kč
tržby zdravot.  pojišťovny  4 332 971,76 Kč 
příspěvky na péči  4 173 163,00 Kč 
úhrady - uživatelé  4 333 525,15 Kč 
stravné  1 294 370,00 Kč 
příspěvky a dary  27 927,00 Kč 
dotace  4 000 000,00 Kč 
Celkem  18 161 956,91 Kč 
Výsledek hospodaření -52 230,69 Kč 
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Pečovatelská služba
Odpovědný pracovník: Dana Vidlášová

mobil 731 402 992
Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.: 388 416 288, mobil: 728 545 536
Dům s pečovatelskou
službou Vimperk:

Svornosti 81

Tel.: 605 022 378, 605 022 377
Dům s pečovatelskou
službou Čkyně:

Čkyně 55

Tel.: 388 423 131, mobil: 723 780 611
Vacov - mobil: 605 022 435

Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

SNP 559, 383 01  Prachatice

Tel.: 388 316 606, mobil: 731 604 418
Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

Skalka 1120, 383 01 Prachatice

Tel.: 388 318 981, mobil: 731 604 419
Dům s pečovatelskou
službou Volary:

5. května 149

Tel.: 388 333 055
Pečovatelská služba Zdíkov, Stachy: tel. 736 459 043

24%

23%
24%

7%
0%

22%

Graf výnosů 2016 - Dům klidného stáří Pravětín

tržby zdravot.  pojišťovny

příspěvky na péči

úhrady - uživatelé

stravné

příspěvky a dary

dotace 

Projekt byl realizován díky dotaci Jihočeského kraje.
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 Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná přímo v 
domácnostech převážně seniorům nebo i osobám mladším, které mají 
ze zdravotních důvodů omezenou možnost postarat se o sebe nebo 
o domácnost. Tato služba je velmi důležitá proto, aby člověk, kterému 
začnou ubývat síly, nemusel domov opustit a přestěhovat se do domova pro 
seniory, ale aby mohl co nejdéle zůstat doma, kde se cítí nejlépe. Snažíme 
se poskytnout také prostřednictvím fakultativních služeb a s podporou 
rodiny, takovou pomoc, aby mohl člověk zůstat doma až do konce života. 
Pečovatelskou službu doplňuje i naše terénní ošetřovatelská služba 
rozšířená v letošním roce i o projekt Naděje, díky němuž doprovázíme 
také nevyléčitelně nemocné i v posledních chvílích života. 
 Pokud někdo projeví zájem o pečovatelskou službu, proběhne 
jednání, při kterém dochází ke vzájemnému předávání a zprostředkovávání 
informací, zájemce o službu je podrobně seznámen se všemi podmínkami 
poskytované služby, s nabídkou služeb, součástí nabídky je stanovení 
úhrady pro uživatele služeb za danou službu. 

 Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je 
poskytovat podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci.
 Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, 
samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace 
vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných 
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním 
postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich 
biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a 
zapojovali se do běžného života společnosti.

Cíle služby: 
•	 umožnit uživatelům setrvání ve svém domácím prostředí i při ztrátě 

soběstačnosti v základních životních dovednostech 
•	 poskytovat podporu či pomoc dle individuální potřeby, podporovat 

uživatele v jeho životním stylu, podporovat udržení kvality jeho života
•	 podporovat uživatele v rozvíjení sociálních kontaktů, předcházet 

sociálnímu vyloučení uživatele služby
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•	 poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou 
domácí péčí 

Komu je služba určena:
•	 lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních 

dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení 
a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb 
(biologických, psychických, sociálních či duchovních)

•	 rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn
•	 rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Poskytujeme tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc 
při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, 
nehty)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, 
pomoc při přípravě jídla a pití)
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, 
pochůzky), praní a žehlení prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod 
do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:
a) dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, 
 dospělým občanem
b) masáže zad (jen Prachatice)
c) trvalá, vodová ondulace (jen Prachatice)
d) doprava
e) aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti (vycházky, 
kulturní akce, ruční práce ...)
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Taxík Maxík
 V Prachaticích jsme byli požádání o to, abychom se ujali provozu 
Taxíka Maxíka, což se již druhým rokem daří.  Taxík Maxík  darovala 
městu Prachatice Nadace Charty 77, Konto Bariéry. Nadace poskytla také 
finanční dar Oblastní charitě Vimperk na 2 roky provozování. V roce 
2016 bylo převezeno celkem 758 osob a ujeto 4 920 km.

 Služby poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech či v 
zařízeních sociálních služeb v těchto městech (obcích):
 Vimperk, Nové Hutě, Zdíkov, Stachy, Nicov, Vacov, Čkyně, 
Lčovice, Zálezly, Bohumilice, Prachatice, Volary, Strážný, Sv. Maří, Štítkov, 
Buk, Šumavské Hoštice, Kosmo a Žárovná. Služby poskytujeme také v 
příslušných městských částech, osadách.

Poděkování:
Vážená paní ředitelko!
 Chtěl bych Vám v tomto roce vyjádřit své poděkování i mé 
manželky za jídla dodávaná z Vaší kuchyně.
 Poděkování patří nejenom kuchařům a kuchařskému personálu, 
kteří jídla připravují, ale i p. Krbečkové a p. Jerlingové, které z nevšední 
ochotou stravu přinášejí k nám do bytu. Jsou vždy ochotné a vycházejí 
nám vstříc v našich požadavcích.
 Rozhodně tito lidé jsou tím, co charita ve své podstatě představuje 
i jaké plní úkoly.     S pozdravem, 

Mgr. Franitšek Kadoch a Alena Kadochová, Vimperk
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Úhrady za pečovatelskou službu
Služba – základní činnosti Úhrada /v Kč/

pomoc a podpora při podávání jídla a pití /za 5 min/

5,-

pomoc při oblékání a svlékání /za 5 min/
pomoc při pohybu, přemisťování /za 5 min/
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, při použití WC /za 
5 min/
pomoc při základní péči o vlasy, nehty, holení /za 5 min/
ošetření nohou, ošetření kůže /za 5 min/
pomoc s celkovou hygienou těla, celková koupel /za 15 min/

25,-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru /za 15 min./
dovoz nebo donáška jídla 20,- až 25,-

/dle vzdálenosti/
pomoc při podání jídla a pití, při přípravě jídla a pití /za 5 min/ 5,-
malý úklid – utření prachu a vytření podlahy, vysátí koberce /za 5 
min/ 7,-
umytí WC, vany, umyvadla, umytí nádobí /za 5 min/
pověšení záclon /za 15 min./

20,-
pověšení dekoračních látek /za 15 min./
velký úklid, sezónní úklid, úklid po malování /za 1 hod./

100,-
vyčištění koberce /za 1 hod./
praní a žehlení prádla /bez pracích prostředků/ - za 1 kg 50,-
praní /bez pracích prostředků/ - za 1 kg 20,-
žehlení - za 1 kg 30,-
vynesení odpadků, popela 5,- 
výměna ložního prádla /za 15 min./ 25,-
úklid společných prostor domu /za 1/2 hod./ 40,-
donáška uhlí, dřeva, vody /za 15 min./ 20,-
vyčištění kamen, kotle /za 15 min./ 20,-
nákup /za 5 min./ 5,-
nákup velký, týdenní, nákup ošacení, nezbytného vybavení 
domácnosti  100,-

pochůzka, donáška léků /za 5 min./ 5,-
doprovod dětí, dospělých (do školy, k lékaři, …) /za 15 min./ 25,-
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Služba – fakultativní činnosti Úhrada /v Kč/
dohled nad dítětem, dospělým občanem /za 1 hod./ 100,-
nákup s uživatelem /za 15 min./ 25,-
doprovod při procházce venku /za 15 min./ 25,-
doprava uživatele 7,- /1 km/

čas pracovníka: 
25,- /15 min./

V některých střediscích mohou být úhrady mírně odlišné, závisí to 
na dotaci daného města, které přispívá na pečovatelskou službu za 
předpokladu nižších úhrad.

Rozsah služeb pečovatelské služby v roce 2016

Středisko 
pečovatelské 
služby

Počet klientů Počet dovozu 
obědů

Počet ostatních 
pečovatelských 
úkonů

Počet 
pečovatelských 
úkonů celkem

Vimperk 139 32 086 13 801 45 887
Prachatice 252 19 398 35 641 55 039
Čkyně 77 10 832 11 979 22 811
Stachy 34 4 173 296 4 469
Zdíkov 48 7 337 483 7 820
Volary 60 6 147 2 959 9 106
Celkem 610 79 973 65 159 145 132

Počet pracovníků v pečovatelské službě k 31. 12. 2016
středisko pracovníci 

v sociálních 
službách

sociální 
pracovník

vedoucí 
služby

ředitelka účetní

počet úvazky počet úvazky počet úvazky počet úvazky počet úvazky

Vimperk 5 4,875 1 0,02 1 0,3 1 0,08 1 0,04
Čkyně 3 2,25 1 0,02 1 0,1 1 0,05 1 0,03
Prachatice 8 8,25 1 0,1 1 0,3 1 0,13 1 0,06
Volary 2 1,5 1 0,02 1 0,1 1 0,03 1 0,02
Zdíkov 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,01 1 0,005
Stachy 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,01 1 0,005



Souhrnné ekonomické údaje pečovatelské služby 
v roce 2016

Náklady Kč
mzdy  1 039 524,00 Kč 
odvody  353 217,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  57 930,00 Kč 
dl.  majetek  60 721,20 Kč 
kancelářské potřeby  12 785,00 Kč 
PHM  89 421,00 Kč 
drobné nákupy  3 113,00 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  4 142,00 Kč 
pracovní pomůcky  2 100,00 Kč 
spoje, internet, telefony  15 605,60 Kč 
právní a ekonom.  služby  32 352,00 Kč 
vzdělávání  5 636,00 Kč 
opravy  141 592,00 Kč 
ostatní služby  51 562,35 Kč 
pojistné, banka, OP  30 831,00 Kč 
odpisy  88 321,00 Kč 
nákup obědů  1 148 785,00 Kč 
Celkem  3 137 638,15 Kč 
Výnosy Kč
úhrady - uživatelé  1 735 686,00 Kč 
dotace  1 400 000,00 Kč 
Celkem  3 135 686,00 Kč 
Výsledek hospodaření -1 952,15 Kč 

55%

45%

Graf výnosů 2016
Pečovatelská služba Vimperk

úhrady - uživatelé

dotace 



Ekonomické údaje 2016 - Charitní pečovatelská služba - Prachatice

Náklady Kč
mzdy  1 678 926,00 Kč 
odvody  565 817,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  55 620,00 Kč 
dl.  majetek  29 962,20 Kč 
kancelářské potřeby  26 632,00 Kč 
PHM  122 545,00 Kč 
drobné nákupy  6 055,00 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  7 117,00 Kč 
pracovní pomůcky  6 299,00 Kč 
spoje, internet, telefony  29 195,39 Kč 
právní a ekonom.  služby  36 177,00 Kč 
vzdělávání  11 189,00 Kč 
opravy  115 110,00 Kč 
ostatní služby  91 928,00 Kč 
pojistné, banka, OP  53 341,00 Kč 
odpisy  196 905,00 Kč 
nákup obědů  1 552 901,00 Kč 
Celkem  4 585 719,59 Kč 
Výnosy Kč
úhrady - uživatelé  2 279 707,00 Kč 
dotace  2 300 000,00 Kč 
ostatní výnosy  496,00 Kč 
Celkem  4 580 203,00 Kč 
Výsledek hospodaření -5 516,59 Kč 

50%
50%

0%

Graf výnosů 2016
Pečovatelská služba Prachatice

úhrady - uživatelé
dotace 
ostatní výnosy



Ekonomické údaje 2016 - Charitní pečovatelská služba - Čkyně

Náklady Kč
mzdy  518 198,00 Kč 
odvody  173 163,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  25 440,00 Kč 
dl.  majetek  25 711,80 Kč 
kancelářské potřeby  6 134,00 Kč 
PHM  63 546,00 Kč 
drobné nákupy  901,00 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  3 264,00 Kč 
pracovní pomůcky  2 100,00 Kč 
energie  2 982,00 Kč 
spoje, internet, telefony  4 145,00 Kč 
právní a ekonom.  služby  21 123,00 Kč 
vzdělávání  10 355,00 Kč 
opravy  54 289,00 Kč 
ostatní služby  10 642,99 Kč 
pojistné, banka, OP  24 061,00 Kč 
odpisy  59 571,00 Kč 
nákup obědů  477 676,00 Kč 
Celkem  1 483 302,79 Kč 
Výnosy Kč
úhrady - uživatelé  730 430,00 Kč 
dotace  752 000,00 Kč 
Celkem  1 482 430,00 Kč 
Výsledek hospodaření -872,79 Kč 

49%
51%

Graf výnosů 2016
Pečovatelská služba Čkyně

úhrady - uživatelé

dotace



Ekonomické údaje 2016 - Charitní pečovatelská služba - Zdíkov

Náklady Kč
mzdy  231 843,00 Kč 
odvody  78 827,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  7 960,00 Kč 
dl.  majetek  45 287,30 Kč 
kancelářské potřeby  2 483,00 Kč 
PHM  30 597,50 Kč 
drobné  1 752,50 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  265,00 Kč 
pracovní pomůcky  700,00 Kč 
spoje, internet, telefony  1 412,00 Kč 
právní a ekonom.  služby  10 794,00 Kč 
vzdělávání  4 012,00 Kč 
opravy  8 903,00 Kč 
ostatní služby  2 237,00 Kč 
pojistné, banka, OP  6 881,00 Kč 
odpisy  4 672,00 Kč 
nákup obědů  499 332,00 Kč 
Celkem  937 958,30 Kč 
Výnosy Kč
úhrady - uživatelé  657 841,00 Kč 
dotace  280 000,00 Kč 
Celkem  937 841,00 Kč 
Výsledek hospodaření -117,30 Kč 

70%

30%

Graf výnosů 2016
Pečovatelská služba Zdíkov

úhrady - uživatelé

dotace 



Ekonomické údaje 2016 - Charitní pečovatelská služba - Stachy

Náklady Kč
mzdy  215 256,00 Kč 
odvody  73 189,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  7 960,00 Kč 
dl.  majetek  10 875,20 Kč 
kancelářské potřeby  2 404,00 Kč 
PHM  25 649,50 Kč 
drobné nákupy  136,50 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  620,00 Kč 
pracovní pomůcky  700,00 Kč 
spoje, internet, telefony  374,00 Kč 
právní a ekonom.  služby  7 795,00 Kč 
vzdělávání  3 340,00 Kč 
opravy  8 904,00 Kč 
ostatní služby  2 237,00 Kč 
pojistné, banka, OP  6 762,00 Kč 
odpisy  4 672,00 Kč 
nákup obědů  251 953,00 Kč 
Celkem  622 827,20 Kč 
Výnosy Kč
úhrady - uživatelé  337 587,00 Kč 
dotace  284 000,00 Kč 
Celkem  621 587,00 Kč 
Výsledek hospodaření -1 240,20 Kč 

54%
46%

Graf výnosů 2016
Pečovatelská služba Stachy

úhrady - uživatelé

dotace



Ekonomické údaje 2016 - Charitní pečovateldská služba - Volary

Náklady Kč
mzdy  339 151,00 Kč 
odvody  113 830,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  38 560,00 Kč 
dl. majetek  50 739,90 Kč 
kancelářské potřeby  5 564,00 Kč 
PHM  22 378,00 Kč 
drobné nákupy  1 458,00 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  3 273,00 Kč 
pracovní pomůcky  1 399,00 Kč 
spoje, internet, telefony  2 370,00 Kč 
právní a ekonom.  služby  8 535,00 Kč 
vzdělávání  1 719,00 Kč 
opravy  23 028,00 Kč 
ostatní služby  7 254,92 Kč 
pojistné, banka, OP  16 026,78 Kč 
odpisy  30 240,00 Kč 
nákup obědů  411 581,00 Kč 
Celkem  1 077 107,60 Kč 
Výnosy Kč
úhrady - uživatelé  533 014,00 Kč 
dotace  533 000,00 Kč 
Celkem  1 066 014,00 Kč 
Výsledek hospodaření -11093,6

50%50%

Graf výnosů 2016
Pečovatelská služba Volary

úhrady - uživatelé

dotace 
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Projekt – Aktivně ve stáří

 Aktivity projektu byly určeny seniorům, kterým je poskytována 
pečovatelská služba. V rámci projektu byly realizovány činnosti, které 
umožnily seniorům, zejména osobám se sníženou soběstačností, 
zapojovat se do společenství dalších seniorů s cílem předcházet izolaci 
těchto osob, udržovat a rozvíjet tělesnou kondici těchto osob. Senioři 
se již dlouhodobě do aktivit projektu zapojují, oceňují pestrou nabídku 
činností, které jim pomáhají aktivněji trávit volný čas a udržovat a rozvíjet 
své schopnosti.

Organizujeme výtvarné dílny (malování na dřevo, výroba dekorací, 
ozdob, šperků ...), besedy na různá témata, kulturní vystoupení apod. 

Projekt financujeme z vlastních zdrojů.

Aktivity projektu v roce 2016:

„ Máte rádi Hašlerky?“ – další pokračování pořadu o Karlu Hašlerovi – 
21. 1. 2016 v DPS Skalka, Prachatice

„(Ne) Bezpečný věk“ – přednáška s tiskovou mluvčí Policie České 
republiky a zástupcem Dopravního inspektorátu ÚO Prachatice – 2. 3. 
2016 v DPS Skalka, Prachatice

„Velikonoční posezení“ – příjemné společenské posezení spojené s 
výrobou dekoračních předmětů na stůl, do oken, nebo na dveře – 16. 3. 
2016 v DPS Čkyně

„Velikonoční posezení“ – příjemné společenské posezení spojené s 
výrobou dekoračních předmětů – 22. 3. 2016 v DPS Skalka, Prachatice

Psychoterapie „Oslava mateřství“ – setkání s Mgr. Květou Kadlecovou – 
10. 5. 2016 v DPS Skalka Prachatice
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„Den matek“ – oslava spojená občerstvením a programem dětí z mateřské 
školky, které zazpívaly, přednesly pár básniček a zatančily – 10. 5. 2016 v 
DPS Skalka Prachatice

„Výroba drobných dárků“ – posezení v rámci výtvarné dílny s paní Zuzkou 
a Jitkou a výroba drobných upomínkových předmětů – 28. 6. 2016 v DPS 
Skalka, Prachatice
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Ekonomické údaje 2016 - Aktivně ve stáří

Náklady Kč
mzdy  1 000,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  1 000,00 Kč 
drobné nákupy  2 782,00 Kč 
ostatní služby  1 500,00 Kč 
Celkem  6 282,00 Kč 
Výnosy Kč
vlastní  6 282,00 Kč 
Celkem  6 282,00 Kč 
Výsledek hospodaření  - Kč 

Služba pro rodiny s dětmi
Druh služby: služba sociální prevence

/sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi/ 
podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách

Odpovědný pracovník: Bc. Romana Trojanská, tel. 732 122 071
Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.: 739 739 886, 731 619 805

 Služba funguje již od roku 2007, pomáháme rodičům při výchově 
dětí, se vzděláváním dětí, s hospodařením, s různými problémy, které by 
mohly mít nepříznivý vliv na zdravý vývoj dítěte. Velmi využívané jsou 
sociální terapie, které se osvědčují jako nejužitečnější pomoc, protože 
pomáhají tak, že si rodina dokáže poradit svými silami a není závislá na 
sociální službě trvale. 
 Celkem jsme poskytli služby 73 rodinám s dětmi, které zahrnovaly 
95 dospělých osob (rodičů) a 81 dětí. Poskytli jsme jim celkem 2 433 
intervencí. Děkujeme za spolupráci OSPOD Vimperk.
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Služba byla financována z Evropského sociálního fondu, z dotace 
Jihočeského kraje a z dotace města Vimperk. Děkujeme. 

 

 Naším posláním je pomáhat rodinám s dětmi v krizové sociální 
situaci, kterou nedokáží rodiče sami překonat a která je dlouhodobě 
pro dítě nepříznivá. Poskytujeme podporu či pomoc rodinám zejména 
při problémech s péčí o dítě, s výchovou a vzděláním dítěte, s vedením 
domácnosti včetně hospodaření s finančními prostředky. Pomáháme 
rodinám s dětmi při uplatňování jejich práv, při vyřizování běžných 
záležitostí, při sociálním začleňování. Formou sociálně terapeutických 
činností pomáháme řešit neshody v rodině, pomáháme jednotlivým 
členům rodiny osvojovat si potřebné dovednosti a schopnosti, které jim 
umožní řešit svou nepříznivou situaci vlastními silami.
 Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, 
služby poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v domácnosti.

Cíle služby:
•	 všestranný rozvoj dítěte v rodině, která se dlouhodobě ocitla v 

nepříznivé sociální situaci
•	 posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti 
•	 řádná péče o dítě, výchova i vzdělávání dítěte
•	 správné vedení a udržování domácnosti včetně hospodaření s 

financemi
•	 začleňování rodin ohrožených sociálním vyloučením
•	 stejné šance dětem bez ohledu na sociální postavení
•	 zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, 

dosažení nejvyšší možné odborné kvalifikace 
•	 vedení řádného způsobu života, prevence negativních společenských 

jevů, které ohrožují vývoj dítěte
•	 fungující rodina plnící své základní funkce
•	 zajištění lékařské péče u dětí (zdravotní pojištění, preventivní 

prohlídky dětí …)
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 Služba byla realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, 
v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v 
pronajatém prostoru v ul. Krátká, čp.125 ve Vimperku. 
 Službu poskytuje Oblastní charita Vimperk na základě registrace 
od roku 2007. Během těchto 7 let byla služba postupně rozšiřována, 
nejprve fungovala jen v rámci města Vimperk, postupně díky pořízení 
služebního vozidla byla rozšířena i do spádových osad. Díky dlouhodobým 
zkušenostem a neustálému vzdělávání pracovníků se sociální služba stále 
zkvalitňuje.
 Poskytované činnosti napomáhají rodinám s dětmi předcházet 
krizovým situacím, jako je rozpad rodiny, odebrání dětí z rodiny, 
opakování ročníku základní školy u dětí, zadlužení rodiny či exekuce. 
Často řešíme problémy dětí, které k nám přivedou rodiče, často potřebují 
řešit vztahy s vrstevníky, vztahy v rodině, neprospěch ve škole, záškoláctví, 
agresi, lhaní, šikanu, krádeže, závislosti nebo sklony k sebepoškozování. 

Cílová skupina:
•	 rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží rodiče 

sami bez pomoci překonat a která ohrožuje vývoj dítěte (dětí) v rodině
•	 rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem negativních jevů 

(narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a 
závislost na dávkách státní sociální podpory …)

•	 rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

Služba zajišťuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik 

rodičovského chování při péči o dítě
•	 pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik 

rodičovského chování při výchově dítěte
•	 pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik 

rodičovského chování udržování domácnosti a při vedení hospodaření
•	 pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik 

rodičovského chování (vedení k řádnému způsobu života)
•	 pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a nácvik 

rodičovského chování (nácvik sociálních kompetencí nutných při 



hledání zaměstnání, bydlení, při jednání na úřadech, na školách)
•	 pracovně výchovná činnost s dětmi (nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních dovedností a schopností dítěte)
•	 podpora v oblasti vzdělávání dětí (zajištění vhodných podmínek 

pro vzdělávání, podpora před vstupem dítěte do školy, pomoc při 
neprospěchu dítěte ve škole, pomoc v případě nevhodného chování 
dítěte, příprava dětí do školy, doučování dětí)

•	 podpora vhodných volnočasových aktivit dětí, rodin s dětmi

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 doprovod do školy, k lékaři, na úřady …

c) sociálně terapeutické činnosti
•	 vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností a 

schopností

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí
•	 pomoc při vyřizování běžných záležitostí
•	 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
•	 pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, pomoc s 

vlastní korespondencí adresované úřadům, institucím 

Služba zajišťuje tyto fakultativní činnosti:
•	 doprava rodičů za účelem vyřizování běžných záležitostí, které je 

nutno vyřídit mimo Vimperk, a není možné využít veřejnou dopravu
•	 tisk, kopírování dokumentů

Činnosti  poskytnuté ambulantně:
Činnosti: Počet kontaktů:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 290
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

20

Sociálně terapeutické činnosti 33
Uplatňování práv 56
Celkem: 399
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Činnosti dle délky trvání: Počet:
do 15 min 75
do 30 min 74
do 60 min 228
do 120 min 14
nad 120 min 8

Kontakty celkem 2.433
Počet rodin, kterým byla poskytnuta služba 73
Celkový počet osob, kterým byla poskytnuta služba 176

Personální zajištění služby Počet zaměstnanců
k 31. 12. 2016

Přepočtený počet 
úvazků

ředitelka 1 0,05
ekonom, účetní 1 0,08
sociální pracovnice 2 1,7
pracovník v sociálních 
službách

1 0,8

speciální pedagog 1 DPP 

Nepříznivé sociální situace, které pomáhá řešit 
v rodinách naše služba:
•	 problémy	s	výchovou	dětí
•	 problémy	s	péčí	o	dítě
•	 neprospěch	dětí	ve	škole
•	 konflikty	v	rodině
•	 problémy	s	hospodařením,	dluhy
•	 problémy	s	péčí	o	domácnost	(vaření,	nákupy,	praní,	úklid,	
 hygiena …)
 
Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, služby 

poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v domácnosti.
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Význam služby pro město Vimperk
 Nabízíme služby na profesionální úrovni. Sociální pracovnice 
mají dlouholeté zkušenosti, mají absolvované terapeutické kurzy a další 
potřebné kurzy, neustále si rozšiřují vzdělání. Daří se nám pomáhat 
rodičům s dost náročnými problémy, s dětmi, které mají poruchy 
chování,	daří	se	nám	vyřešit	konflikty,	neshody	v	rodině,	které	by	mohly	
vést k rozpadu rodiny apod. Využíváme při sociální práci nové techniky, 
které opravdu pomohou (metody: Sand play, Kids´ Skills, Reteaming, 
karty s příběhy …). Služba je schopna zajistit činnosti, které v jiných 
městech zajišťuje více organizací, více služeb (např. i občanská poradna). 
Služba je schopna pomoci rodinám s širokou škálou problémů.

Příklady z praxe:
1) Matka nás oslovila v souvislosti s z rozpadem rodiny. Matka 
zůstala sama s malým synem a nevěděla si rady s tím, jak získat nové 
bydlení, jak ošetřit kontakt syna s otcem, jak vyřídit dětské přídavky. 
Poradili jsme jí a poskytli podporu.  Matce jsme vysvětlili, za jakých 
podmínek a kde si požádat o městský byt, dále jsme jí pomohli s 
vyplněním formulářů důležitých pro získání městského bytu. Matce 
jsme vysvětlili, jak zažádat o přídavky na dítě a doprovodili jsme ji na 
kontaktní pracoviště úřadu práce. Poradili jsme jí, jak podat návrh k 
soudu na úpravu styku otce s dítětem. Matku jsme zároveň poučili o 
tom, jaká jsou práva a povinnosti rodičů k nezletilému dítěti. 
2) Matka pečující o zdravotně postižené dítě nás požádala nás o 
pomoc s vyřízením příspěvku na péči, dále chtěla pomoci vyhledat 
mateřskou školku, která by její dítě přijala, potřebovala také pomoc 
s péčí o dravotně postižené dítě. Společně s matkou jsme navštívili 
kontaktní pracoviště úřadu práce a pomohli jí vyřídit příspěvek na péči 
o dítě.  Dále jsme pomohli matce vyhledat a zajistit mateřskou školku. 
Matce jsme následně zprostředkovali spolupráci s organizací, která se 
zaměřuje na děti s daným postižením. 
3) Rodiče nezvládali výchovu dětí, děti neměly nastavená žádné 
pravidla, rodiče uměli zajistit jen základní potřeby dětí. S rodinou jsme 
intenzivně pracovali, rodiče se učili, jak se starat o děti, jak naplánovat 
den, jak se připravovat s dětmi do školy, jak dohlížet na školní přípravu.  
Učili se, jak dětem nastavovat hranice, jak s dětmi plánovat povinnosti, 
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jak následně děti kontrolovat a oceňovat. Rodiče jsme učili, jak s dětmi 
jednat, jak trávit společně volný čas. Rodina udělala pokrok, rodiče se 
naučili lépe zvládat svou rodičovskou roli. Děti se začaly lépe chovat, 
mají lepší výsledky ve škole. 
4) Naši službu vyhledala matka se synem, který navštěvoval první 
třídu základní školy. Syn měl problémy zejména s chováním vůči 
spolužákům. Byl často agresivní a měl vůči jiným dětem nepřiměřené 
reakce. Syn dostával velice často poznámky za nevhodné chování ve 
škole. Matku chování syna trápilo a nevěděla, jak situaci řešit. Se synem 
jsme zahájili sociálně terapeutickou práci, použili jsme metodu Kids´ 
Skills, kde se syn učil dovednosti chovat se slušně ke spolužákům. 
Matce	jsme	vysvětlili,	jak	se	synem	komunikovat,	jak	řešit	konflikty,	
jak	syna	motivovat	ke	změně	chování.	Syn	se	časem	zklidnil,	konflikty	
ve škole ustupovaly. Chlapec si našel ve třídě díky změně chování nové 
kamarády. 
5) Naši službu vyhledali manželé, kteří se chtěli rozvést a nevěděli, 
jak o celé situaci říci dětem. Měli obavu, že jejich rozchod děti 
nepochopí a ponesou si následky do života. Rodičům jsme vysvětlili, jak 
děti se situací seznámit, jak se dál chovat vůči sobě i dětem.  Rodičům 
jsme poskytli rady, jak by vše mělo probíhat po rozvodu a rozdělení 
rodiny. Po rozvodu nás rodiče kontaktovali a sdělili nám, že díky naší 
pomoci vše dobře zvládli oni i jejich děti.

Provozní doba služby byla rozšířena - služba dostupná i po 16. hodině, 
což využívají rodiče, kteří jsou přes den v zaměstnání. 

Čas poskytování služby

Den od – do od – do od – do
Pondělí   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 16:00 – 19:00 *)
Úterý   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 16:00 – 19:00 *)
Středa   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 16:30 – 19:00 *)
Čtvrtek   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 16:00 – 19:00 *)
Pátek   7:30 – 11:30 12:00 – 16:00 16:00 – 19:00 *)

*) jen pro předem objednané



Ekonomické údaje 2016 - Služba pro rodiny s dětmi

Náklady Kč
mzdy  661 130,00 Kč 
odvody  226 215,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  40 320,00 Kč 
dl.  majetek  30 115,00 Kč 
kancelářské potřeby  13 741,00 Kč 
PHM  18 683,00 Kč 
drobné nákupy  6 500,00 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  300,00 Kč 
spoje, internet, telefony  7 278,00 Kč 
právní a ekonom.  služby  15 611,00 Kč 
vzdělávání  3 214,00 Kč 
opravy  5 050,00 Kč 
cestovní náklady  13 949,00 Kč 
ostatní služby  91 941,00 Kč 
pojistné, banka, OP  16 230,00 Kč 
odpisy  69 023,00 Kč 
Celkem  1 219 300,00 Kč 
Výnosy
dotace  1 057 150,00 Kč 
dary  25 200,00 Kč 
ostatní výnosy  5 430,00 Kč 
Celkem  1 087 780,00 Kč 
Výsledek hospodaření -131 520,00 Kč 

97%

2%
1%

Graf výnosů 2016
Služba pro rodiny s dětmi

dotace 
dary
ostatní výnosy
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Projekt byl realizován z dotace Jihočeského kraje, příspěvku města 
Vimperk a z Evropského sociálního fondu..

Projekt Pěstoun  
(doprovázení pěstounských rodin)
 Na základě pověření krajského úřadu Jihočeského kraje 
zajišťujeme doprovázení pěstounským rodinám. Pravidelně tyto rodiny 
navštěvujeme, hovoříme s pěstouny i se samotnými dětmi o všem, o čem 
potřebují mluvit, s čím potřebují pomoci, poradit. Z příspěvku úřadu 
práce zajišťujeme financování různých nákladů pěstounských rodin, např. 
respitní pobyty dětí, dětské prázdninové tábory, krátkodobé hlídání dětí, 
povinné vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin ročně apod. 
Oblastní charita Vimperk se stala doprovázející organizací pěstounských 
rodin od června 2015. Pěstounská péče je státem garantovaná forma 
náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné zabezpečení dítěte. Na 
rozdíl od osvojení je chápána jako institut dočasný, jehož trvání se odvíjí 
od situace ve vlastní rodině dítěte. 
 Z tohoto důvodu mají pěstouni úkol udržovat, rozvíjet a 
prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými 
a osobami blízkými. Zachování vazeb dítěte s blízkými osobami je 
zajišťováno mj. právem rodiče se s dítětem osobně a pravidelně stýkat 
a povinností pěstouna tento styk umožnit. Zásadní záležitostí v životě 
dítěte jsou vztahy. Mezi pěstounem a svěřeným dítětem se zcela přirozeně 
vytváří citové pouto. Je hlubokým omylem části odborné veřejnosti, že 
pěstoun si takový vztah ke svěřenému dítěti vytvořit nesmí. Pěstoun 
ovšem musí kromě těchto vazeb citlivě nakládat s citovou orientací dítěte 
na rodiče a další blízké osoby. Díky tomu se pěstoun při péči o svěřené 
dítě ocitá v řadě lidsky i odborně složitých situacích. Odborná pomoc 
při vytváření a udržování všech těchto vztahů je jednou ze základních 
součástí doprovázení.



 Termín „doprovázení pěstounských rodin“ v sobě zahrnuje 
několik základních služeb, na které mají tyto rodiny nárok daný zákonem 
č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento nárok pěstounské 
rodiny uplatňují na základě smlouvy o výkonu pěstounské péče, kterou 
uzavírají s některou „doprovázející organizací“ (tou může být např. 
OSPOD nebo jiná pověřená právnická osoba). 
 Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících pěstounskou 
péči nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pěstounům při 
péči, výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným 
do péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. 
Umožníme pěstounům rozvíjení potřebných schopností a dovedností 
při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a 
prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také 
podpora pěstounské rodiny při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s 
vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby 
byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v pěstounské rodině.     

Pomoc poskytujeme:
a) převážně terénní formou (přímo v domácnosti)
b) dle potřeby i ambulantní formou (kontaktní místo: Krátká 125, 
Vimperk, 1. patro)
 
Cíle služby:
•	 vytvoření bezpečného prostředí pro dítě v pěstounské rodině
•	 vytvoření láskyplného prostředí pro dítě v pěstounské rodině
•	 všestranný a zdravý vývoj dítěte v pěstounské rodině
•	 zvýšení schopností a dovedností pěstounů
•	 vytvoření pozitivních vazeb mezi pěstouny a dítětem
•	 bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou
•	 podpora pozitivní identity dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině 

(pokud kontakt s biologickou rodinou probíhat nemůže)
•	 obnovení narušených funkcí rodiny
•	 ochrana rodičovství a rodiny
•	 ochrana práv dítěte (zejména na příznivý vývoj a řádnou výchovu)
•	 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho života, zdraví, 

majetku
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Cílová skupina:
•	 pěstouni, kteří uzavřeli s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské 

péče dle § 47 b zákona o sociálně-právní ochraně dětí
•	 děti v pěstounské péči
•	 všichni členové rodiny s dítětem v pěstounské péči
•	 biologická rodina dítěte vychovávaného pěstouny

Omezení lokalitou:  Projekt je realizován pouze území Jihočeského kraje.

Omezení kapacitou: Kapacita je 20 pěstounských rodin.

 Pěstounům nabízíme též zajímavé vzdělávací semináře, v rámci 
kterých si mohou splnit povinné vzdělávání dle zákona.

V roce 2016 jsme nabízeli tato témata:

Od problému k dovednosti (16. 4. 2016)
Péče o dítě z pohledu medicíny (24. 9. 2016)
Jak tvořivě a efektivně pomoci dětem a dospívajícím řešit problémy
Rodina a finance (12. 11. 2016)                                                  (24. 9. 2016)
Výchova a vzdělávání dětí (12. 11. 2016)
Zdravá výživa a zdravý životní styl s ohledem na péči o děti (3. 12. 2016)

Projekt je financován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče 
podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Výše příspěvku úřadu práce 
využitého v roce 2016 (v Kč) 431.064



Ekonomické údaje 2016 - Pěstoun

Náklady Kč
mzdy  81 000,00 Kč 
odvody  33 084,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  134 250,00 Kč 
dl. majetek  19 357,00 Kč 
kancelářské potřeby  1 816,00 Kč 
PHM  22 404,00 Kč 
drobné  288,00 Kč 
spoje, internet, telefony  2 954,99 Kč 
právní a ekonom.  služby  1 488,00 Kč 
vzdělávání  115 416,20 Kč 
opravy  1 744,00 Kč 
cestovní náklady  2 546,00 Kč 
ostatní služby  45 411,00 Kč 
pojistné, banka, OP  2 511,00 Kč 
odpisy  2 779,00 Kč 
celkem  467 049,19 Kč 
Výnosy Kč
příspěvek úřadu práce  431 064,79 Kč 
příspěvky a dary  5 184,40 Kč 
ostatní tržby  30 800,00 Kč 
Celkem  467 049,19 Kč 
Výsledek hospodaření  - Kč 
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Projekt Pegas 
(asistovaný styk rodiče s dítětem)

 Tento poměrně nový projekt je zaměřen na poskytování 
asistovaného kontaktu rodiče s dítětem po rozvodu manželů, po rozpadu 
rodiny. Jedná se obvykle o soudem určený asistovaný styk, kdy se rodiče 
bohužel nejsou schopni domluvit na předávání dítěte nebo kdy je potřebné 
zajistit bezpečí dítěti, jehož rodič se k němu v minulosti nechoval dobře, 
zanedbal např. jeho péči apod. Projekt financuje naše organizace z 
vlastních zdrojů.

Projekt Pegas vychází z myšlenky, že každé dítě má právo na styk s oběma 
rodiči, potřebuje lásku obou rodičů, a dále z toho, že i každý rodič má 
právo být ve styku se svým dítětem, má nejen povinnost ho vyživovat, ale 
má také právo se o něj starat, a to i v případě, že dojde k rozchodu rodičů.

Kdy zajišťujeme asistovaný styk rodiče s dítětem:
•	 když se rozpadne rodina, pomáháme navázat opět kontakt rodiče s 

dítětem v případě, že druhý rodič se snaží styku bránit a rodiče nejsou 
schopni se dohodnout,

•	 když nás požádá jeden rodič a druhý rodič souhlasí,
•	 když jeden rodič brání ve styku s dítětem druhému rodiči, protože 

je důvod k obavám (podezření z ovlivňování proti rodiči, které má 
dítě v péči, podezření ze zneužívání dítěte rodičem, podezření z 
ubližování dítěti, podezření, že rodič se bude snažit zabránit předání 
dítěte zpět rodiči, který má dítě v péči, že např. bude chtít vycestovat s 
ním do ciziny, podezření, že rodič nedodrží dohodnutou délku styku 
– přivede dítě pozdě večer nebo až druhý den …),

•	 když nás požádá OSPOD a oba rodiče souhlasí,
•	 když to rodičům uloží soud a oni s naší službou souhlasí.

Počet uskutečněných asistencí při styku rodiče s dítětem ambulantně 0
Počet uskutečněných asistencí při styku rodiče s dítětem v terénu 40
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Projekt Čhave Devlestar 

 Čhave Devlestar je název tanečního romského souboru, který 
funguje pod naším vedením od roku 2007 s přestávkou v letech 2013 – 
2014. V roce 2016 působilo v tanečním souboru Čhave Devlestar 19 dětí 
ve věku od 3 do 17 let. Taneční soubor zkoušel pravidelně v úterý od 
15:00 hod. do 17:00 hod. v prostorách MěKS ve Vimperku. Děti se rok 
od roku velice zlepšují a stávají se samostatnějšími. Dlouholetí členové 
souboru vymýšlejí choreografii, přicházejí s novými kroky a hudbou. Vše, 
co již umí, se snaží naučit mladší členy tanečního souboru. Děti se také 
díky zkouškám tanečního souboru naučily pravidelnosti. Na zkoušky 
docházejí vždy včas a v případě, že onemocní nebo nemohou přijít, řádně 
se omluví. 
 Během roku 2016 se taneční soubor zúčastnil celkem šesti 
veřejných vystoupení. Nejvýznamnější bylo opět vystoupení na tradičním 
Romském světovém festivalu Khamoro v Praze. Děti měly možnost potkat 
další tančení soubory nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. 
Defilé se zúčastnily také slavné romské kapely, jejichž muzikanti jsou 
pro členy tanečního souboru velkými vzory. Dalším vystoupením, které 
jistě stojí za zmínku, je účast na Podzimních městských slavnostech v 
Prachaticích. Jako významné hodnotíme i vystoupení, která probíhají 
přímo ve Vimperku či v okolí. 

Kalendář akcí: 

Zkoušky tanečního souboru: 
•	 leden	–	prosinec	2016	(celkem	se	uskutečnilo	32	zkoušek	za	rok)
Veřejná vystoupení:
•	 26.	1.	2016	
vystoupení na výroční schůzi Svazu tělesně postižených ve Vimperku, 
vystoupení se konalo v MěKS Vimperk

•	 2.	6.	2016	
vystoupení na krajském semináři při prezentaci práce asistentů prevence 
kriminality, vystoupení se konalo v MěKS Vimperk
•	 3.	6.	2016	



Romský světový festival Khamoro Praha (18. ročník)
•	 10.	9.	2016	
Podzimní městské slavnosti Prachatice, vystoupení se uskutečnilo na 
Velkém náměstí v Prachaticích
•	 29.	10.	2016	
vystoupení pro Dětské centrum Šumavous
•	 22.	11.	2016	
vystoupení pro klienty Domu s pečovatelskou službou Prachatice
Ostatní akce:
•	 6.	12.	2016	
Mikulášská besídka pro členy tanečního souboru Čhave Devlestar

Projekt byl realizován z dotace ministerstva kultury.

Čhave Devlestar

Náklady Kč
mzdy a odvody  20 100,00 Kč 
ostatní  15 123,18 Kč 
celkem  35 223,18 Kč 
Výnosy Kč
dotace a granty  21 000,00 Kč 
ostatní a tržby  14 223,10 Kč 
celkem  35 223,10 Kč 
výsledek hospodaření -0,08 Kč 
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Nexus

Druh služby: /krizová pomoc dle § 60 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách/

Odpovědný pracovník: Bc. Romana Trojanská, tel. 732 122 071
Kontaktní adresa: Krátká 125, 385 01  Vimperk
Tel.: 739 739 886

 Tato krizová pomoc je poskytována zaměstnanci Oblastní charity 
Vimperk od roku 2014. Je určena osobám, která se nacházejí v nějaké 
zvlášť těžké životní situaci, kdy neví jak dál. Pomoc jsme poskytovali 
jednorázově, opakovaně nebo i dlouhodoběji formou sociální rehabilitace. 
 Pomáháme obětem násilí (včetně domácího násilí), zneužívání, 
šikany na pracovišti či ve škole. Pomoc nabízíme osobám, které se dostaly 
z nějakého důvodu do stavu beznaděje, hlubokého smutku, bezradnosti. 
 Příčinou krizové situace jsou vnější či vnitřní spouštěče. Mezi 
vnější patří např. páchané násilí, zlo, ztráta (smrt, rozchod …), nemoc, 
změna v rodinných či pracovních vztazích. Mezi vnitřní spouštěče patří 
např. pocit zklamání, křivdy, viny, osamělosti, závisti, nenávisti k sobě či 
druhým, nezvladatelné vnitřní impulzy (zlost), sebedestruktivní postoje 
apod. 
 Služba je poskytována ambulantně (Krátká 125, Vimperk, 1. patro 
vlevo) nebo v domácnosti.
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O krizovou pomoc lze požádat na telefonních číslech 
732 122 071 a 739 739 886.

 Posláním služby Nexus je poskytnout pomoc osobám, které se 
ocitly v takové krizové situaci, kterou nejsou schopny samostatně řešit 
a která je může ohrožovat na zdraví nebo i životě. Služby poskytujeme 
ambulantně i terénní formou přímo ve vlastním domácím prostředí. 
Obracet se na nás mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních 
technik nabízíme pomoc v situacích, které se mohou zdát neřešitelné 
(těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, bezvýchodná finanční situace, 
páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové 
problémy apod.) 

Přehled poskytovaných služeb:
•	 sociálně terapeutické činnosti
- krizová intervence
- sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 
 k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického 
 procesu (terapie zaměřená na řešení)
- zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
- základní sociální poradenství (při hledání zaměstnání či bydlení, 
 řešení dluhů …)
- lidská práva - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
 a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
- podpora při telefonickém kontaktu v zájmu uživatele
- umožnění přístupu na internet

Cíle služby:
- pomoci osobám v krizi najít řešení jejich nepříznivé situace do té 
míry, aby bylo odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví
- pomoci osobám v krizi využít při řešení jejich situace v co největší 
míře jejich vlastních sil a schopností
- stabilizace psychického stavu
- zvýšení kompetencí při zvládání životních událostí
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Cílová skupina:
•	 osoby v krizi, která je ohrožuje na zdraví či životě:
•	 osoby po těžkém traumatickém zážitku
•	 osoby těžce nebo nevyléčitelně nemocné, po těžkém úrazu
•	 osoby, jejichž blízký je nevyléčitelně nemocný
•	 osoby, které utrpěly ztrátu blízkého člověka
•	 oběti domácího či jiného násilí
•	 oběti šikany (ve škole, na pracovišti, v rodině)
•	 oběti zneužívání
•	 osoby, jež ztratily smysl života, chuť žít, což jim znemožňuje prožívat 

plnohodnotný život
•	 osoby trpící úzkostmi, mají pocit beznaděje, prožívají hluboký 

dlouhotrvající smutek
•	 osoby, které se ocitly ve zvlášť nepříznivé situaci finanční (v dluhové 

pasti), neví, jak dál
•	 dospělí, kteří nezvládají nastalé životní krize, trauma, stres, deprese, 

úzkosti, sebevražedné sklony
•	 osoby, které se cítí osamělé, opuštěné
•	 osoby mající potíže ve vztazích a v komunikaci v rámci rodiny, na 

pracovišti, s přáteli …
•	 osoby, které se ocitly bez domova
•	 děti nacházející se v situaci, které nerozumí a neví jak ji řešit (rozvod 

rodičů, vztahové problémy…)
•	 děti se školními problémy, neprospěchem ve škole, záškoláctvím, 

šikanou
•	 děti týrané, zanedbané, zneužívané
•	 mladiství v obtížné životní situaci 
•	 manželské páry, které se ocitly v partnerské krizi či v krizi ve vztahu 

ke svým dětem
•	 ženy v případě nechtěného těhotenství

Rozsah poskytnutých služeb v projektu Nexus v roce 2016:

92 osob

249 kontaktů



57

Ekonomické údaje 2016 - Nexus

Náklady Kč
mzdy  72 381,00 Kč 
odvody  24 614,00 Kč 
kancelářské potřeby  1 840,00 Kč 
vzdělávání  225,00 Kč 
ostatní služby  12 361,00 Kč 
Celkem  111 421,00 Kč 
Výnosy Kč
dotace  107 800,00 Kč 
Celkem  107 800,00 Kč 
Výsledek hospodaření -3 621,00 Kč 

Projekt byl realizován z dotace Jihočeského kraje 
a příspěvku města Vimperk.

Charitní ošetřovatelská služba
/home care/

Druh služby: Nestátní zařízení zdravotnické 
zařízení

Odborný garant:  vrchní sestra
mobil: 724 065 613
Sídlo charitní ošetřovatelské sužby: Krátká 125, 385 01  Vimperk
pracoviště Vimperk: Krátká 125, 385 01  Vimperk

tel. 388 416 288
mobil: 724 065 613, 733 676 732, 
731 604 549

pracoviště Prachatice: Skalka 1120, 383 01  Prachatice
Tel.: 731 604 439, 731 604 434, 731 
604 503, 731 133 112
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 Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče zajišťuje 
ošetřovatelské zdravotnické výkony dle indikace lékaře v domácnosti 
pacienta. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji pacient 
neplatí. Tuto službu vykonávají v pohodlí domova pacienta registrované 
zdravotní sestry. Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat 
lékař i mladšímu pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné 
zdravotní znevýhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického 
zařízení.
 Mezi nejčastější zdravotní úkony v domácí péči patří: aplikace 
injekcí, měření tlaku, hladiny cukru v krvi, odběry krve, ošetřovatelská 
rehabilitace, ošetření stomií, permanentního katetru (cévky), převazy 
ran, ošetření bércových vředů, aplikace parenterální terapie (infúze) 
pro zajištění hydratace, energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o 
epidurální či spinální katetr. Zajišťovali jsme zdravotní péči i pacientům 
v terminálním stadiu nemoci 24 hodin denně. 
 Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou 
soběstačností, kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou 
docházet do ordinace lékaře a potřebují tedy zajištění ošetřovatelské péče 
doma. Služba může navazovat na hospitalizaci pacienta, může umožnit 
i dřívější ukončení hospitalizace. Služba je důležitá z hlediska prevence 
závažných onemocnění.  

Domácí péče je dostupná 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. 

Přehled všech poskytovaných úkonů:
•	 monitoring pacienta (sledování biologických funkcí – změření 

krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné teploty)
•	 odběry biologického materiálu – krve (ze žíly, z prstu), moči, výtěry z 

nosu, krku, z rány – zajištění odvozu do laboratoře
•	 orientační vyšetření biologického materiálu – glykémie (hladiny 

cukru v krvi), moči – lakmusovým papírkem
•	 aplikace inzulínu nebo nácvik aplikace inzulínu (edukace rodiny, 

pacienta) 
•	 aplikace léčebné terapie per os, s. c., p. r., zevních léčebných prostředků
•	 aplikace injekční terapie (do svalu, do žíly, pod kůži)
•	 příprava pacienta na vyšetření, hygienická péče, dezinfekce
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•	 příprava léků do dávkovače na týden, podávání léků, doplnění léčiv
•	 mobilizace, polohování, reedukace pohybu
•	 ošetřovatelská rehabilitace – kondiční cvičení, dechová cvičení, 

nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence kontraktur, 
tromboembolických, oběhových a plicních komplikací

•	 ošetření stomií (výměna stomického sáčku) – edukace pacienta, 
rodiny

•	 péče o permanentní katetr (cévka), jeho odstranění, cévkování 
močového měchýře, očistné klizma

•	 lokální ošetření kožních lézí – bércové vředy, chronické rány, 
pooperační rány, poranění

•	 aplikace parenterální terapie – infúze – pro zajištění hydratace, 
energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální 
katetr

Počet sester celkem 11
Počet sester v pracovním poměru na plný úvazek 7
Počet sester na částečný úvazek nebo DPP 6

Výkony – kód pro ZP Doba trvání v min. počet
06311 60 154
06318 15 311
06313 30 3990
06315 45 3972
06317 60 5132
Počet pacientů – signální kód 7
Počet vykonaných návštěv 9885
Počet ošetřených pacientů                 484



60

Ekonomické údaje 2016
Charitní ošetřovatelská služba a ostatní služby

Náklady Kč
mzdy  2 268 477,00 Kč 
odvody  781 647,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  262 235,00 Kč 
dl.  majetek  113 919,00 Kč 
kancelářské potřeby  58 734,79 Kč 
PHM  216 890,00 Kč 
drobné nákupy  16 684,00 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  100 662,16 Kč 
energie  1 619,00 Kč 
spoje, internet, telefony  28 144,00 Kč 
právní a ekonom.  služby  33 512,00 Kč 
vzdělávání  36 689,00 Kč 
opravy  90 645,00 Kč 
cestovní náklady  20 416,00 Kč 
ostatní služby  166 124,00 Kč 
pojistné, banka, OP  82 561,17 Kč 
odpisy  5 562,00 Kč 
Celkem  4 284 521,12 Kč 
Výnosy Kč
tržby - zdravotní pojišťovny  4 516 686,04 Kč 
ostatní výnosy  16 651,94 Kč 
Celkem  4 533 337,98 Kč 
Výsledek hospodaření  248 816,86 Kč 
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Projekt Naděje
 
 Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 probíhá realizace projektu 
financovaného z dotace Jihočeského kraje v rámci opatření Podpora 
péče o nevyléčitelně nemocné a umírající ve vlastním sociálním 
prostředí. Cílem projektu je zajistit kvalitní péči a podporu nevyléčitelně 
nemocným a umírajícím, doprovodit důstojně nemocné a umírající 
poslední fází života a závěrem života, věnovat jim potřebný čas, ulehčit 
jim v nejtěžších chvílích po stránce fyzické, psychické i duchovní 
(pokud si to přejí). Dalším cílem je také podpora a edukace pečujících 
osob a příbuzných ve vlastním sociálním prostředí, aby bylo co nejvíce 
eliminováno rozhodnutí zemřít v anonymním prostředí lůžkového 
zdravotnického zařízení. Cílem projektu je podpořit osoby pečující o 
nevyléčitelně nemocné či umírající, snažíme se eliminovat vyčerpanost 
pečujících osob. Podporujeme pečující osoby a rodinné příslušníky, aby 
se nebáli projevů umírání, které mnohdy v současném materiálním světě 
tyto rodiny vidí poprvé. V rámci projektu se nám podařilo zakoupit z 
poskytnuté dotace další dva infuzní stojany a přístroj na odsávání hlenů. 
Projekt personálně zajišťují zdravotní sestry. Podpora nemocného a 
umírajícího i jeho rodiny je vždy individuální a v každé rodině odlišná.
 

Vyúčtování projektu bude uskutečněno až po realizaci projektu 
v roce 2017.



62

Další činnosti v roce 2016

Růžičkový ples Oblastní charity Vimperk 
a farnosti Vimperk

 Páteční večer 29. 1. 2016 byl věnován Oblastní charitě Vimperk a 
farnosti Vimperk. Ve 20:00 hodin se v hotelu Zlatá Hvězda rozezněly tóny 
kapely Renesance a začal Růžičkový ples Oblastní charity Vimperk.
 Moderátorského mikrofonu se chopil Milan Sojka, přítomné 
přivítala ředitelka Oblastní charity Vimperk, Mgr. Dana Marková, a 
na parketu se na úvod roztančily baletky z tanečního kroužku při ZUŠ 
Vimperk. Stalo se již tradicí, že v programu nesmí chybět překvapení, o 
to se letos postaral bubeník pražské konzervatoře Lukáš Brabec.  
Posledním bodem programu byla opět růžičková dámská volenka. 
 O půlnoci si všichni Ti, kteří si zakoupili lístky do soutěže o 
slosovatelné ceny, mohli vyzvednout výhry. 
 Celý večer byl pojat jako charitativní. Výtěžek byl určen na 
dofinancování služeb Oblastní charity Vimperk a část byla stejně jako 

v předchozím roce 
věnována farnosti 
Vimperk. Věříme, že 
se návštěvníci plesu 
dobře bavili a za účast 
všem děkujeme.

Výtěžek akce: 10.845 Kč



III. Benefiční běh městem - Vimperk 2016

 Dne 13. září vpodvečer pořádala Oblastní charita Vimperk již III. 
ročník Benefičního běhu městem. Celkem se zúčastnilo 140 osob, a to 
od nejmenších dětí v kočárku až po seniory. Nejstarší účastnice se dožije v 
říjnu dokonce 90 let. Připravili jsme tratě různé náročnosti, pro nejmenší 
děti, vozíčkáře nebo pro ty, kteří nemohou běhat, byla připravena trať 
dlouhá 100 m a bylo ji možno i jen projít, středně náročná trať byla dlouhá 
500 m, zdatní běžci pak absolvovali trať dlouhou 2 km. Nejzdatnější mohli 
běžet toto kolo dvakrát, uběhli tedy 4 km. Každý účastník pak obdržel 
pamětní list. 
 Všichni, kteří se aktivně zúčastnili nebo přišli podpořit závodníky, 
nám udělali velkou radost. Celý podvečer tak byl pro mnohé i velmi 
příjemným setkáním. Přivítali jsme mezi námi i starostku města, paní 
Jaroslavu Martanovou, a nového vimperského faráře, pana Jaromíra 
Stehlíka. Oba nás příjemně překvapili tím, že se zúčastnili běhu aktivně a 
zvolili si dokonce nejnáročnější trať dlouhou 2 km. 
 Všichni účastníci udělali něco pro své zdraví a zároveň tím 
pomáhají ostatním. Výtěžek letošního běhu 9.090,- Kč (po odečtení 
nákladů ve výši 198,- Kč) bude totiž opět využit na dofinancování našich 
sociálních služeb ve Vimperku.  
 Děkujeme všem, kteří 
se akce zúčastnili aktivně či 
jako diváci, děkujeme SKI 
KLUBU ŠUMAVA, který nám 
opět pomohl běh zorganizovat, 
děkujeme také ZŠ T. G. Masaryka 
za poskytnutí elektrické energie 
potřebné na zajištění závodu.
Budeme se snažit udržet tuto 
tradici i příští rok a doufáme, že 
se za rok opět sejdeme.

Výtěžek akce: 8.892 Kč
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Tříkrálová sbírka 2016

 Prvním dnem nového roku se jako každoročně v tomto období 
rozešly skupinky tříkrálových koledníků do domácností na Vimpersku, 
Čkyňsku, Stašsku a do dalších někdy dnes skoro zapomenutých vesničkek. 
Sbírku opět organizovala Oblastní charita Vimperk a letošní rekordní 
výtěžek 215.511,- Kč nás mile překvapil. Za to patří dík všem dárcům, 
vstřícným lidem, koledníkům, vedoucím skupinek a dalším dobrým 
lidem, kteří se spolupodílejí na celé organizaci sbírky.
 Letošní počasí si se skupinkami zahrávalo. První dny se 
teploměry nevyšplhaly nad -5°C a další dny nabízely spíše jarní až 
aprílovou rozmanitost. Teplo, zima, déšť. Podobně jako počasí k letošním 
koledníkům přistupovali i někteří lidé. Na jedné straně ochotně a s radostí 
přispěli do zapečetěných kasiček menšími či většími finančními dary tak, 
jak si to kdo mohl dovolit, mnohdy přidávali i něco dobrého na zub, aby 
se dětem lépe koledovalo. Na straně 
druhé se ale bohužel někteří lidé 
nechovali ke koledníkům pěkně, 
někdy museli koledníci strpět i 
urážky či slova vulgární. Mrzí nás 
to. Děti, které se do sbírky zapojují, 
se poctivě připravovaly, pořídily 
si kostýmy, naučily se koledu, 
věnovaly koledování svůj čas a 
věřily, že sbírkou pomohou těm, 
kteří to potřebují, kteří jsou staří, 
nemocní, neví, jak dál. Je to smutné, 
vždyť nikdo není nucen přispět. 
Dobrá zpráva ale je, že takovýchto 
lidí je jen malá hrstka a že si tímto 
nenechali koledníčci vzít chuť 
pomáhat a dál roznášet poselství a požehnání.
 Ještě jednou děkujeme dobrým lidem, kteří byli na koledníky milí, 
s radostí a láskou je přijímali a přispěli svým darem do Tříkrálové sbírky 
2016.   
 Děkujeme!!!      
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V. Souhrnné údaje za organizaci v roce 2016
Celkové hospodaření OCH Vimperk v roce 2016

Oblastní charita Vimperk

Náklady Kč
mzdy  16 307 351,00 Kč 
odvody  5 534 945,00 Kč 
odměny - DPP, DPČ  1 090 034,00 Kč 
dl. majetek  906 050,48 Kč 
potraviny  1 749 503,31 Kč 
kancelářské potřeby  250 842,79 Kč 
PHM  643 696,00 Kč 
palivo  89 826,20 Kč 
drobné nákupy  122 139,17 Kč 
čistící a zdravot.  materiál  475 685,10 Kč 
pracovní pomůcky  66 395,00 Kč 
energie  402 579,00 Kč 
voda  94 386,13 Kč 
spoje, internet, telefony  143 469,55 Kč 
právní a ekonom.  služby  330 180,00 Kč 
vzdělávání  297 488,20 Kč 
opravy  858 457,43 Kč 
cestovné  55 479,18 Kč 
ostatní služby  729 162,70 Kč 
odpad  116 376,10 Kč 
pojistné, banka  305 001,86 Kč 
odpisy  1 707 574,00 Kč 
nákup obědů  4 342 228,00 Kč 
Celkem  36 618 850,20 Kč 
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Výnosy Kč
tržby - zdravotní pojišťovny  8 849 657,80 Kč 
úhrady za služby  11 100 354,67 Kč 
příspěvky na péči  4 173 163,00 Kč 
stravné - obědy  1 294 370,00 Kč 
dary - fyzické osoby, spolky, firmy  95 679,40 Kč 
dotace a příspěvek úřadu práce  11 166 014,79 Kč 
Celkem  36 679 239,66 Kč 
Výsledek hospodaření  60 389,46 Kč 

Celkový hospodářský výsledek vzhledem k objemu 
celkových odpisů je velice příznivý. 

Investice v roce 2016

Investice
Investice – budovy (kotelna, arkýře) 941.038
Investice – stroje, zařízení (kuchyně) 613.156
Celkem investiční výdaje 1.554.194

24%

30%

11%
4%

0%

31%

Graf výnosů 2016
OCH Vimperk

tržby - zdravotní pojišťovny

úhrady za služby

příspěvky na péči

stravné - obědy

dary - fyzické osoby, spolky, firmy

dotace a příspěvek úřadu práce
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Personální zajištění OCH Vimperk
Celkový počet pracovníků zajišťujících služby 128
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 70
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 
- přepočtený

65,58

Počet pracovníků na základě DPP 55
Počet dohod o provedení práce 80
Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti 3
Počet uzavřených pracovních poměrů celkem za rok 21
Počet ukončených pracovních poměrů za rok dohodou 3
Počet ukončených pracovních poměrů uzavřených na dobu 
určitou

4

Počet změn – dodatků k pracovním smlouvám uzavřených za 
rok 2016

37

Počet okamžitých zrušení pracovního poměru pro zvlášť hrubé 
porušení pracovních povinností

0

Počet ukončených pracovních poměrů výpovědí a ve zkušební 
době

2

Mzdové náklady 2016
Mzdové náklady celkem 17.397.385
Mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru 17.071.230
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti 326.155
Odvody sociálního a zdravotního pojištění 5.534.945
Ostatní sociální náklady 113.457
Průměrná měsíční mzda 21.693
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VI. Poděkování individuálním dárcům, institucím

 Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnuté dotace na 
registrované sociální služby. Děkujeme ministerstvu kultury za dotaci 
na projekt Čhave Devlestar.
 Děkujeme městu Vimperk za dotaci na poskytování 
pečovatelské služby, Služby pro rodiny s dětmi a krizovou pomoc Nexus.
 Děkujeme těmto dalším městům a obcím za dotace na 
poskytování pečovatelské služby:

Prachatice, Volary, Čkyně, Stachy, Zdíkov, Zálezly, Bohumilice, 
Vacov, Nicov, Sv. Maří a Strážný

Dotace v roce 2016 (Kč)
Jihočeský kraj 7.419.200
ministerstvo kultury 21.000
obce 2.544.000
Celkem 9.984.200

Evropský sociální fond prostřednictvím Jihočeského kraje 750.750

Příspěvky 2016 (Kč)
Úřad práce – doprovázení pěstounských rodin 431.064

Dary v roce 2016 (Kč)
Firmy, fyzické osoby, spolky 95.679
Tříkrálová sbírka – částka určená ro OCH Vimperk z 
výtěžku 215.511,- Kč

140.082

Nadace Charty 77 233.720
Celkem 469.481
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Děkujeme těmto dárcům, nadacím v roce 2016: 

Dárci a sponzoři 2016

Agromont Vimperk, s. r. o.
up brand activation, s. r. o.
SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK, z. s.
Nadace Charty 77
Penny Market s. r. o.
Vladimír Jiřík
Petr Dragoun
AUTO JAMRA spol. s. r. o.
p. Slavingerová

Sponzoři – Růžičkový ples 2016:

ARD Autodíly – Radim Malík
Budín Václav – stavebnictví
Cestovní kancelář KCK 
Cukrárna Pod Zámkem
Čajovna u pošty - Vimperk
Československá obchodní banka a.s. - 
pobočka Vimperk
Drogerie potřeby pro domácnost - Zdíkov
Drogerie - Pavel Pohan
Důrová Hana - pedikúra
Elektro Vácha, s.r.o. 
Fast Food Factory
Jaroslav Brabec FireData
FOTO Drenčeni
Hotel Zlatá Hvězda
Marcela Budínská - Hračky U Krtečka
IT Profi s.r.o.
Ivana Vítovcová
Mgr. Lenka Militká - kvalitní prodej 
dětského a kojeneckého zboží
Kadeřnický a kosmetický salon TEREZA 
Stříbrnictví Atlantik Kantor Bohumil

Vladimír Jiřík
p. Havelková
p. Kunešová
p. Kůrková
p. Dragounová
Jana Brabcová
Jan Šmrha
Zdeňka Sýkorová
Klenotnictví Atlantik

Koberce - Zdeněk Rod 
Komerční banka - Pobočka 
Vimperk
Chovatelské potřeby Lucie Pixová
Květinářství Anička
Obec Stachy
Optik Spiegel, s.r.o.
Papírnictví - knihkupectví Papyrus 
Ing. Ladislav Štěrba
Papírnictví a kancelářské potřeby 
-  Frajkorová Irena
Potraviny MIX - Vladimíra 
Martanová
S&S Trading CZ, s.r.o.   
SIMPLE GREEN CZ, s.r.o. 
Soukromí dárci
Marek - Půjčovna Lyží, Kol, Lodí, 
Raftů Švarctrans S.r.o.
Stanislav Trajer, Zdíkov 
VAVI - Věra Vávrová 
Zlatnictví Anna Píchová
Železářství Krnák - Krnáková Jana



SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK předal dar z akce 
„KADÉ ČÍSLO POMÁHÁ“

 Dne 9. 3. 2016 byl Oblastní charitě Vimperk z rukou předsedy 
SKI KLUBU ŠUMAVA VIMPERK, pana Ing. Karla Hudečka, předán 
finanční dar ve výši 10.680,- Kč z vyhlášené akce „ KAŽDÉ ČÍSLO 
POMÁHÁ“
 Předání proběhlo v prostorách Domu klidného stáří v Pravětíně.  
 Ve dnech 27. a 28. 2. 2016 proběhl ŠUMAVSKÝ SKI 
MARATON. Z tohoto závodu bylo věnováno z každého startovního 
čísla na služby OBLASTNÍ CHARITY VIMPERK 10,- Kč. Celkovou 
částku 10.680,- Kč převzala ředitelka Oblastní charity Vimperk Mgr. 
Dana Marková.
 Při předání daru Ing. Karel Hudeček slíbil, že v této podpoře 
Oblastní charity Vimperk bude SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK 
pokračovat, a že se tato podpora stane tradicí. Další spolupráci s 
Oblastní charitou Vimperk plánuje ski klub v létě při pořádání III. 
ročníku Benefičního běhu městem ve Vimperku, kde právě SKI KLUB 
ŠUMAVA  VIMPERK zajišťuje technické zázemí.
 Oblastní charita Vimperk si velice váží této pomoci a spolupráce. 
Pro všechny je velkým potěšením, že spojení sportu a charity se stalo v 
našem regionu tradicí.
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VII. Zpráva auditora 
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