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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 2015. Jaký to byl rok? Ihned mě napadá odpověď, že dobrý. 
Vždyť naši pracovníci v jednotlivých projektech podali pomocnou ruku 
více jak devíti stům osobám na poměrně rozsáhlém území prachatického 
okresu. Dostali jsme se k nim i do těch nejvzdálenějších malých obcí 
díky poměrně velkému vozovému parku, který čítá 21 služebních 
automobilů. Všechny služby se nám podařilo finančně zajistit, celkový 
hospodářský výsledek vzhledem k objemu celkových odpisů je příznivý, 
všechny naše pracovníky osobně znám a vím, že dělají svou práci poctivě 
a opravdově. Podařily se nám některé velmi pěkné akce pro  klienty, 
dokonce jsme zrealizovali i několik zdařilých benefičních akcí. Velkým 
přínosem pro  domov v Pravětíně byla rekonstrukce kotelny v jedné 
budově, automatický moderní kotel zajišťuje stálou příjemnou teplotu 
uživatelům ve dne i v noci dle nastavení. Konečně jim již není v žádnou 
denní dobu zima. V příštím roce plánujeme stejnou rekonstrukci též 
ve druhé budově. Ale nebylo vždy vše snadné, každý rok přicházejí 
i náročné situace, prožíváme každý rok i těžké chvíle, ale to nepříjemné 
vždy čas zahojí a překážky koneckonců chápeme jako úkoly, které prostě 
musíme zvládnout. Snažíme se přese všechno stále naše služby směřovat 
ke zvyšování kvality života lidí sociálně a zdravotně znevýhodněných. 
 Tak jako v předchozích letech byly naše služby určeny z velké 
části seniorům, rozšiřují se postupně čím dál více také služby pro rodiny 
s dětmi, vznikl nový projekt zaměřený na doprovázení osob zajišťujících 
pěstounskou péči. Jako velmi potřebná a žádaná se čím dál více jeví 
i pomoc osobám v krizi, kterou jsme začali poskytovat v roce předchozím. 
 Dovolte mi, abych poděkovala všem zaměstnancům za jejich 
práci, všem poskytovatelům dotací či grantů, a to především Jihočeskému 
kraji, dále následujícím městům a obcím: Prachatice, Vimperk, Volary, 
Čkyně, Stachy, Zdíkov, Zálezly, Bohumilice, Vacov, Nicov, Sv. Maří a 
Strážný. Děkuji všem individuálním dárcům, podnikům i nadacím za to, 
že nám finančně přispěly na činnost a že nám takto pomáhají. Děkuji panu 
faráři Mgr. P. Misařovi, jáhnovi panu J. Filipovi a paní Viktorii Předotové 
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za zajišťování duchovních služeb pro naše klienty i zaměstnance. 
 Na závěr přeji našim zaměstnancům, uživatelům i těm, kteří nás 
finančně či jinak podporují, pevné zdraví a hojnost všeho dobrého.
 

Mgr. Dana Marková
ředitelka Oblastní charity Vimperk

III. Z historie charity ve Vimperku
 Oblastní charita Vimperk je nezisková organizace zřízená 
českobudějovickým biskupstvím, jejímž posláním je poskytovat péči 
a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu odvozeného od 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 

 „Člověk nemůže žít bez lásky. Je 
sám sobě nepochopitelnou bytostí a 
jeho životu chybí smysl, nepozná-li 
lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-
li ji, nepřivlastní-li si ji nějak a 
neprokazuje-li ji aktivně druhým.“ 
[Redemptor hominis, č. 10 a 13.]                                                      

(Jan Pavel II.)



7

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 Čkyňsku, Zdíkovsku, Stašsku, v Prachaticích a ve Volarech, 
dále v těchto dalších obcích, které projevily zájem o službu: Nové Hutě, 
Vacov, Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo. 
V roce 2015 jsme začali poskytovat pečovatelskou službu ve Strážném.
 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 zajišťujeme také činnost romského 
souboru Roma star ve Volarech.
 V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského centra z důvodu 
nezájmu ze strany maminek o činnost. V tomtéž roce vzniká nová sociální 
služba krizové pomoci nazvaná Nexus.  V roce 2015 jsme nově začali 
doprovázet osoby zajišťující pěstounskou péči.

„Práce charity je nedílnou součástí působení církve 
v naší společnosti a pro mnohé spoluobčany se stává 
jedinou viditelnou a smysluplnou činností, kterou od 

církve očekávají.“
      (kardinál Dominik Duka)
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IV. Činnost v roce 2015
 
 V roce 2015 Oblastní charita Vimperk poskytovala 
9  registrovaných sociálních služeb, realizovala několik doprovodných 
projektů a provozovala nestátní zdravotnické zařízení domácí péče. 
V  domově pro seniory jsme poskytli péči 46 seniorům, pečovatelskou 
službu v domácnosti jsme zajistili za celý rok 623 osobám, zdravotní 
sestry ošetřily v domácnostech 502 pacientů. Pomáhali jsme 85 rodinám 
s dětmi a na naši krizovou pomoc se v tomto roce obrátilo 38 osob.
 Podrobněji o těchto službách a dalších činnostech vimperské 
charity se můžete dočíst na následujících stránkách.

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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 V domově pro seniory v Pravětíně u Vimperka poskytujeme 
pobytovou službu seniorům, kteří se již nemohou sami o sebe postarat 
z důvodu nemoci či zdravotního postižení. Umožňujeme takto 
znevýhodněným lidem prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného 
typu. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám 
a přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu 
života a rozvíjení sociálních kontaktů.  

 Kapacita 36 lůžek a umístění domova uprostřed přírody, to jsou 
dvě důležité přednosti, které umožňují klidný život našim uživatelům. 

 Kvalita domova pro seniory se pozná mimo jiné i podle počtu 
pracovníků, kteří mají na starost péči o uživatele. V domově v Pravětíně 
dbáme na to, aby měl personál dostatek času na každého, aby byly 
pracovnice vždy vlídné a trpělivé. V denní směně pečuje o 36 obyvatel 
5 pečovatelek, jedna zdravotní sestra a jedna sociální pracovnice. V noci 
pak službu zajišťuje jedna pečovatelka a jedna zdravotní sestra. Dále se 
kvalita domova pozná podle toho, jak jsou respektovány individuální 
potřeby každého uživatele. My v domově v Pravětíně považujeme 
za samozřejmost, že si každý může zvolit 
například, kdy chce vstávat, kdy chodit 
spát, zda se chce stravovat na svém 
pokoji nebo v jídelně, co chce či nechce 
jíst, jak chce trávit svůj volný čas a 
podobně. Abychom každému co nejvíce 
porozuměli, využíváme znalostí z jeho 
biografie, zajímá nás, jak dříve člověk 
žil, kde pracoval, na co je zvyklý, co 
má rád, co rád nemá, tomu se snažíme 
přizpůsobit péči, aby se zde každý cítil 
co nejlépe. Pracujeme také s konceptem 
bazální stimulace, pomocí vhodných 
doteků se snažíme navodit fyzickou i 
psychickou pohodu, metody validace 
nám umožňují vcítit se do osobní reality 
osoby s poruchami orientace.
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Zařízení poskytuje tyto služby:

a) ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích včetně 
úklidu, praní prádla, drobných oprav prádla a žehlení

 Většina pokojů má vlastní sociální zařízení, některé mají balkon. 
Pokoje jsou vybavené nábytkem – polohovací lůžko, noční stolek, skříň, 
židle, křeslo, komoda, polička, lampička. Uživatel si může pokoj vybavit 
vlastními předměty, které mu připomínají domov (vlastní křeslo, obrázky, 
dekorativní předměty …). Dále je možné mít na pokoji vlastní televizi, 
rádio, ledničku, rychlovarnou konvici apod.

b) stravování – 5 x denně, připravujeme stravu ve vlastní kuchyni, 
máme i v tak malém zařízení dvě jídelny, což přispívá vzhledem k počtu 
osob, které se stravují v jídelně, k rodinnější atmosféře u stolu

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
 4. pomoc při podávání jídla a pití
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 
  ve  vnitřním i vnějším prostoru
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
 pro osobní hygienu
 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při využití WC
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb 
  a informačních zdrojů
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
  a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 
  sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 
k  rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob 
g) aktivizační činnosti
 1. volnočasové a zájmové aktivity
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným 
  sociálním prostředím
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a 
  sociálních schopností a dovedností
h) 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	
•	 doprovod	mimo zařízení
•	 úschova	věcí	
•	 vedení	depozit
•	 nákup
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 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, ruční práce, promítání filmů, malování, pečení 
domácího pečiva apod.).
 

Návštěvy mají možnost přicházet do domova v jakoukoli dobu.

Umožňujeme každému prohlídku zařízení i možnost pobytu 
„na zkoušku“.

 Uživatelé mohou využívat další prostory v domově, kde se 
mohou vzájemně setkávat, trávit čas s příbuznými či známými, v případě 
příznivého počasí je příjemné posezení na venkovní terase. V domově 
dbáme na čistotu, příjemné prostředí, pěstujeme hodně květin pro radost. 
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Zdravotní péče

 Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu 
s § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách všeobecné sestry 
s registrací pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 
Organizace 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. Tržby od zdravotních pojišťoven 
za indikovanou péči v roce 2015 činily Kč 3.124.093,38 Kč (tj. v průměru 
7.231,69 Kč na jednoho klienta za měsíc). 
 V domově samozřejmě zajišťujeme nezbytnou ošetřovatelskou 
péči dle indikace lékaře. Jedná se zejména o monitoring pacienta 
(sledování biologických funkcí – změření krevního tlaku, pulsu, dechu, 
tělesné teploty), podávání léků, aplikaci injekcí, 
odběry krve na vyšetření, péči o permanentní 
katetr, ošetření stomií, ošetřovatelskou rehabilitaci 
(kondiční cvičení, dechová cvičení, nácvik chůze, 
nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence 
kontraktur, tromboembolických, oběhových a 
plicních komplikací), převazy, léčbu bolesti apod.
 Do zařízení dojíždí lékař, zajišťujeme 
objednání na potřebná vyšetření či zákroky 
v dalších zdravotnických zařízeních, dle potřeby i 
doprovod na tato vyšetření. 
 Lůžka imobilních uživatelů jsou polohovací, jsou doplněna 
antidekubitními matracemi a dalšími polohovacími pomůckami. 
Na přesuny z lůžka a na lůžko je možno využít 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. 

Pracovníci v sociálních službách poskytují ostatní úkony péče, zajišťují 
hygienu, péči o tělo, pomoc s pohybem, s oblékáním, podávají stravu či 
pomáhají uživatelům i při jídle. 
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Stravování

 Pro kvalitu služby je velmi důležitá i kvalita podávaného jídla. O to 
se stará celý kolektiv kuchyně. V roce 2015 stravovací zařízení v domově 
prošlo velkými změnami, po stránce personální i materiální. Vyměnil se 
celý tým kuchařů, který se nyní skládá z vrchní kuchařky, dvou kuchařů 
a pomocné síly. Zvýšil se i počet strávníků (asi o 30 osob). Kuchyně vaří 
nejen pro domov, ale také pro pečovatelskou službu. Denně kuchaři vaří 
okolo 130 - 140 obědů, pro uživatele domova připravují chutné snídaně, 
svačiny, večeře a druhé večeře. Veškerá jídla jsou upravována podle zásad 
správné výživy a jsou přizpůsobována stavu uživatelů a jejich potřebám. 
Samozřejmostí je tedy příprava i mletých pokrmů, diet, mixované stravy 
či stravy do sond.  Kuchyně funguje od roku 2002, a tak není divu, že je 
potřeba zařízení obnovovat, v tomto roce byl do kuchyně zakoupen nový 
moderní konvektomat, v roce 2016 nás čeká výměna varného kotle na 
polévku a elektrické pánve. Máme velkou radost, když našim strávníkům 
chutná.  
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Módní přehlídka

 V domově neustále přemýšlíme o tom, jak obohatit život našim 
uživatelům, aby jejich život zde nebyl jen o lécích a o nemocích, ale aby 
zažili i něco hezkého, aby se pobavili tak jako dříve. Tentokrát dostala 
jedna pracovnice zvláštní nápad. V úterý 14. 4. 2015 jsme uspořádali 
v domově „módní přehlídku“, do které se zapojily zaměstnankyně našeho 
domova v roli modelek. Předváděly nejen různé krásné šaty, ale i doplňky, 
boty či šperky. Předvádění modelu bylo doplněnou hudbou či písní země, 
ze které model pocházel. Pro všechny to bylo velmi milé překvapení a jak 
dámám, tak pánům se přehlídka moc líbila. Nadšené obecenstvo tleskalo 

a všichni se rádi a se zájmem podívali, 
co se nosí ve Francii nebo dokonce 
v Mexiku, co se nosí na plesech, 
večírcích či na vycházku.  Vzhledem 
k   úspěchu akce určitě nebude tato 
přehlídka poslední. 
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Salón krásy

 Netrvalo dlouho a překvapili jsme ženy v našem domově další 
zajímavou akcí, uspořádali jsme pro ně salón krásy. Ženy se chtějí líbit 
v každém věku a to, že je žena nemocná a potřebuje péči v domově 
pro seniory, neznamená, že jí to nemůže také slušet a že nemůže prožívat 
hezké chvíle, kdy si užije ještě nějakou parádu. Kdo měl zájem, mohl se 
nechat hezky učesat, nalíčit, obléci či si nechat upravit nehty. Zajímavé 
byly proměny „před“ a „po“, o čemž svědčí fotografie.
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Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně

  Tradiční letošní pouť u příležitosti svátku sv. Zdislavy začala tak 
jako každý rok mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Petr Misař spolu s jáhnem 
Jaroslavem Filipem. Při mši pan farář zmínil život svaté Zdislavy, která je 
patronkou našeho domova, a právě na její počest se pouť koná. Její život 
byl opravdu bohatý a dobrý, i dnes bychom si z ní mohli vzít příklad. Její 
dobrota byla opravdu bezmezná. 
 Při společném obědě s panem farářem a panem jáhnem jsme si 
popovídali o tématech vážných i nevážných a také došlo i na humor a 
veselí. Poté jsme se díky pěknému počasí, které se ten den umoudřilo, 
přesunuli do venkovního areálu domova a shlédli jsme perfektně 
připravené vystoupení mažoretek PRÉMIUM. Dívky předvedly svůj 
program, hezký pohled byl i na jejich krásné šaty. Po skončení přijeli žáci 
ZUŠ Vimperk, aby naladili svoje hudební nástroje a i oni nám předvedli, 
co si pro nás připravili. Domovem se například rozezněl akordeon, 
saxofon, příčná flétna i  klávesy. Žáci pod  vedením pana ředitele Mgr. 
Petra Vališe u nás na pouti nebyli poprvé a navíc nám přislíbili účast 
na příští rok. Posledním bodem programu bylo již tradiční posezení 
s harmonikou, kterou rozezněl pan Šísl, na kterého jsou naši klienti už 
dávno zvyklí. Program byl i pro klienty domova docela náročný, na pouti 
nechybělo ani pohoštění, řízek k obědu a poté chlebíčky, pouťové koláče 
i dort. To vše nám připravili naši šikovní kuchaři v Pravětíně. Děkujeme 
všem, kteří na pravětínské pouti vystupovali a pomohli tak klientům zažít 
něco hezkého. 
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Jaroslaw Zawadzki v Pravětíně

 Dne 18. srpna jsme s radostí uvítali v domově pro seniory bývalého 
kněze vimperské farnosti P. Jaroslawa Zawadzkeho. Nejprve se konala 
v místní kapli mše, po společném obědě nám Otec Jaroslaw promítl film 
ze své misijní cesty v Africe. Přítomné 
toto vyprávění velice zaujalo a všichni 
jsme si připomněli, že máme být za co 
vděčni, že máme dostatek jídla a všeho 
potřebného k životu a že si toho někdy 
dost nevážíme. Po promítání jsme 
ještě společně poseděli při  malém 
občerstvení ve venkovním areálu. 
Setkání bylo velice milé, máme nač 
vzpomínat.

Dar Nadace Olgy Havlové

 V našem domově pro seniory pečujeme o 36 vážně nemocných 
seniorů. Většina je imobilních, velká část trpí poruchami orientace. 
Dokud je to možné, snažíme se aktivizovat klienty, pokud se mohou 
alespoň částečně pohybovat, ale u určitých typů onemocnění to není 
možné. V takovém případě je velmi důležitá každodenní kvalitní 
24 hodinová péče, kdy musí pečující personál nemocné pravidelně 
polohovat (po 2 – 3 hodinách) za použití kvalitních polohovacích 
pomůcek dle konceptu bazální stimulace, musí dbát na dostatečnou 
výživu, pitný režim nemocných, omývání kůže celého těla, promazávání 
kůže celého těla, rehabilitaci, aby nedocházelo k vytvoření kontraktur 
(spasmů). Nezbytnou pomůckou pro poskytování skutečně kvalitní péče 
je antidekubitní matrace, která odlehčuje jednotlivé svalové skupiny, 
zlepšuje prokrvení, zamezuje dlouhodobému tlaku rizikových míst těla. 
Některé naše antidekubitní matrace byly již opotřebované, a tak jsme 
požádali Nadaci Olgy Havlové o dar na tyto pomůcky. Nadace naší 
žádosti vyhověla a darovala nám 60.000,- Kč. Zakoupili jsme z  tohoto 
daru a z dalších vlastních prostředků 20 těchto matrací. Nadaci velice 
děkujeme.
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 Domov se těší pověsti zařízení, kde je poskytována kvalitní péče, 
kde je příjemné a klidné prostředí a kde pečuje o klienty vlídný personál.

Pravětín mě překvapil
 Jsem klientka Domu klidného stáří v Pravětíně a je mi 77 let. 
Pocházím ze zemědělské rodiny od Strakonic, ale již 50 let žiji na Šumavě.
 Šumavu – Vimperk již považuji za domov. Celý život jsem pilně 
pracovala a starala jsem se o svou rodinu, která je pro mě vším. V životě 
jsem byla hodně aktivní a pracovitá. 
 Vzhledem k tomu, že se navršil věk a můj zdravotní stav také není 
dobrý, byla jsem nucena si vybrat nějaké sociální zařízení, kde o mě bude 
dostatečně postaráno. Bylo to těžké rozhodování. Svůj domek jsem měla 
ráda a také jsem byla hodně spjatá s přírodou, kterou jsem měla všude 
kolem.
 Vzhledem k tomu, že jsem měla několikrát možnost podívat se do 
Domova klidného stáří v Pravětíně, kde mi bylo vždy příjemně a kde je 
i krásná příroda, mé rozhodování bylo jednodušší. Vybrala jsem si právě 
tento domov.
 V tomto zařízení se mi moc líbí, je tu o mě vzorně postaráno. 
Zaměstnanci jsou velice ochotní a vždy mi vyjdou v mých požadavcích 
vstříc. Můj čas je vyplněn různými aktivitami, takže mi nezbývá čas na to, 
abych se nudila. Je zde výborná kuchyně a ubytování je na vysoké úrovni. 
Mám svůj pokoj s koupelnou i balkonem. Ani jsem si nemyslela, že budu 
ještě někde tak šťastná.
 Touto cestou bych chtěla poděkovat celému personálu Domu 
klidného stáří v Pravětíně za jejich obětavou práci a empatii. 

Paní A. K. 
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 paní Vlastě 
Kantové během jejího sedmiletého pobytu v tomto zařízení. Díky jejich 
obětavosti, nezištnosti, příkladnému vztahu ke klientům, mohla maminka, 
i přes vážné zdravotní problémy, důstojně prožít poslední roky svého života. 

Mgr. Milan Kanta – syn, Vlasta Prokopová – dcera
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 V domově slavíme svátky a připomínáme se různé tradice, klienti 
se tak mohou ve vzpomínkách vrátit do dob, kdy byli mladí, pomáháme 
tak osvěžovat paměť a orientaci v tom, jaké je roční období.
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Věk k 31. 12. 2015 Počet uživatelů
do 65 let 2
do 75 let 10
do 85 let 12
do 95 let 10
nad 95 let 2

Průměrný věk 80

Stupeň závislosti 31. 12. 2015 Počet uživatelů
Bez příspěvku 0
Stupeň č. I 1

Stupeň č. II 7

Stupeň č. III 5

Stupeň č. IV 23

Uživatelé Počet
Nově přijatí 10
Ukončilo službu z důvodu úmrtí 8
Ukončilo službu z jiného důvodu 2

Celkem služby poskytnuty 46

Žádosti o umístění Počet
Podané žádosti v roce 2015 26
Vyhověno 11
Z podaných žádostí - nabídnuta 
služba, ale žadatel odmítl nebo zrušil 
žádost

12

Počet neuspokojených žádostí z roku 
2015 k 31. 12. 2015 3
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Personální zajištění služby
Počet 

zaměstnanců
Přepočtený 

počet 
úvazkůk 31. 12. 2015

ředitelka 1 0,487
ekonom, účetní 1 0,487
zdravotní sestry včetně vrchní sestry 7 5
zdravotnický asistent 3 3
pracovníci přímé péče včetně 
vedoucí 16 14,5

sociální pracovnice 1 1
kuchaři 3 3
pomocná síla v kuchyni 1 1
vedoucí kuchyně a skladová účetní 1 1
údržbáři, topiči 2 1,75
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Personální zajištění služby
Počet 

zaměstnanců
Přepočtený 

počet 
úvazkůk 31. 12. 2015

ředitelka 1 0,487
ekonom, účetní 1 0,487
zdravotní sestry včetně vrchní sestry 7 5
zdravotnický asistent 3 3
pracovníci přímé péče včetně 
vedoucí 16 14,5

sociální pracovnice 1 1
kuchaři 3 3
pomocná síla v kuchyni 1 1
vedoucí kuchyně a skladová účetní 1 1
údržbáři, topiči 2 1,75

Ekonom
ické údaje 2015 D

ům
 klidného stáří Pravětín

náklady
mzdy  8 369 863,00 Kč 
odvody  2 834 327,00 Kč 
DPP, DPČ  92 005,00 Kč 
dl. majetek  531 289,69 Kč 
potraviny  1 643 304,38 Kč 
kancelářské  59 913,00 Kč 
PHM  17 430,00 Kč 
palivo  32 700,80 Kč 
drobné  164 223,50 Kč 
čistící + zdravot.  419 245,17 Kč 
pracovní pomůcky  38 079,00 Kč 
energie  414 085,00 Kč 
voda  86 399,00 Kč 
spoje, internet, tel.  41 130,21 Kč 
právní a ekon. služby  79 151,50 Kč 
vzdělávání  158 084,00 Kč 
opravy  143 450,80 Kč 
cestovní nákl.  21 564,00 Kč 
ostatní  215 294,65 Kč 
odpad  77 518,08 Kč 
pojistné, banka, OP  86 099,51 Kč 
odpisy  1 093 253,00 Kč 
celkem náklady  16 618 410,29 Kč 

výnosy
tržby zdrav. pojišťovny  3 124 093,38 Kč 
příspěvky a ostatní tržby  8 720 076,00 Kč 
stravné  1 187 340,00 Kč 
příspěvky a dary  199 227,00 Kč 
dotace a granty  3 348 896,00 Kč 
celkem výnosy  16 579 632,38 Kč 
výsledek hospodaření -38 777,91 Kč 
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Projekt byl realizován díky dotaci Jihočeského kraje.

19%

53%

7%

1%

20%

Graf výnosů Pravětín

tržby zdrav. Pojišťovny

příspěvky a ostatní tržby

stravné

příspěvky a dary

dotace a granty
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Pečovatelská služba

 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.

Službu poskytujeme:

•	 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
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Poskytujeme tyto základní činnosti:

•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 
podávání jídla, při oblékání, při pohybu)

•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o 
vlasy, nehty)

•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, 
pomoc při přípravě jídla a pití)

•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, 
pochůzky), praní a žehlení prádla

•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do 
školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

•	 dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, dospělým občanem
•	 masáže zad (jen Prachatice)
•	 trvalá, vodová ondulace (jen Prachatice)
•	 doprava
•	 aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti (vycházky, kulturní 

akce, ruční práce ...)

 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.

Cíl služby: 

•	 umožnit uživatelům setrvání ve svém domácím prostředí i při ztrátě 
soběstačnosti v základních životních dovednostech 
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Poděkování:

Ráda bych vyjádřila velkou vděčnost a poděkování za péči, kterou pečovatelky 
ze Čkyně poskytují mojí babičce. Ony jsou velmi skromné, a když s nimi 
telefonuji ohledně babičky a chci jim poděkovat, tak vždy říkají, že dělají 
jenom svoji práci. Ale já vím, že to v dnešní době vůbec není samozřejmé, 
že platy v sociálních službách jsou silně podhodnocené, a ony se babičce 
opravdu věnují nadstandardně. Babička mi každý den do telefonu hlásí, jak 
tam měla „ta svoje děvčata ze Čkyně“, jak to s nimi hezky prožila a jak je 
pro ni pak celý den mnohem hezčí. Tak bych alespoň takto chtěla vyjádřit 
velké poděkování a spokojenost s Vašimi službami.
 Přeji krásné dny a díky za vše, co Vaše organizace dělá.

        S pozdravem Hana Čížková

Vážená paní ředitelko,
 jsem upoutána na invalidní vozík a již několik let využívám pomoc 
Vaší organizace, zejména služby zdravotní sestry, paní Vladimíry Koutné. 
Její pravidelná rehabilitační cvičení, všestranná pomoc, osobní přístup, 
pochopení a obětavost včetně psychické podpory mi při mých potížích velmi 
pomáhají. Proto chci Vám a paní Vladimíře Koutné vyslovit poděkování 
a vyjádřit naprostou spokojenost s poskytovanými službami. Rovněž velmi 
oceňuji práci a vstřícnost pečovatelek ze Skalky, zejména paní Dity Schönové 
a Jany Srbené, které ke mně docházejí nejčastěji. Jsem ale přesvědčena, že za 
svoji práci si pochvalu a poděkování zaslouží všichni Vaši zaměstnanci.
 Ještě jednou děkuji a přeji Vám a celému kolektivu hezké Vánoce 
a v novém roce hodně úspěchů jak ve Vaší záslužné práci, tak i v osobním 
životě.
Se srdečným pozdravem   

             Jana Morávková, Prachatice
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Středisko 
pečovatelské 
služby dle 
registrace

Počet uživatelů, 
kterým byla 
poskytnuta služba 

Počet 

v roce 2015 za rok 2015
CHPS - Vimperk 155 27 668
CHPS - Čkyně 85 19 856
CHPS - Prachatice 255 69 275
CHPS - Volary 44 5 626
CHPS - Zdíkov 47 7 257
CHPS – Stachy 48 7 939
Celkem 623 137 621
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Ekonom
ické údaje 2015 Pečovatelská služba Vim

perk

náklady
mzdy  1 124 538,00 Kč 
odvody  382 921,00 Kč 
DPP, DPČ  18 185,00 Kč 
dl. majetek  31 999,70 Kč 
kancelářské  11 653,00 Kč 
PHM  101 723,00 Kč 
drobné  4 839,00 Kč 
čistící + zdravot.  4 177,42 Kč 
pracovní pomůcky  2 799,00 Kč 
spoje, internet, tel.  12 059,27 Kč 
právní a ekon. služby  6 822,50 Kč 
vzdělávání  10 983,00 Kč 
opravy  49 347,00 Kč 
cestovní nákl.  385,00 Kč 
ostatní  243 308,00 Kč 
pojistné, banka, OP  30 861,00 Kč 
odpisy  82 507,00 Kč 
stravné  1 032 955,00 Kč 
celkem náklady  3 152 062,89 Kč 

výnosy
úhrady - uživatelé  1 677 070,00 Kč 
dotace a granty  1 472 400,00 Kč 
celkem výnosy  3 149 470,00 Kč 
výsledek hospodaření -2 592,89 Kč 

53%47%

Graf výnosů Pečovatelská služba Vimperk

příspěvky a ostatní tržby

dotace a granty
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mzdy  1 646 655,00 Kč 
odvody  561 903,00 Kč 
DPP, DPČ  21 845,00 Kč 
dl. majetek  44 746,50 Kč 
kancelářské  16 482,00 Kč 
PHM  122 290,00 Kč 
drobné  14 888,00 Kč 
čistící + zdravot.  9 665,00 Kč 
pracovní pomůcky  5 600,00 Kč 
spoje, internet, tel.  53 293,73 Kč 
právní a ekon. služby  5 380,00 Kč 
vzdělávání  7 200,00 Kč 
opravy  46 674,00 Kč 
cestovní nákl.  321,00 Kč 
ostatní  1 639 762,00 Kč 
pojistné, banka, OP  43 084,00 Kč 
odpisy  132 509,00 Kč 
celkem náklady  4 372 298,23 Kč 

výnosy
úhrady - uživatelé  2 271 498,00 Kč 
příspěvky a dary  2 300,00 Kč 
dotace a granty  2 089 300,00 Kč 
celkem výnosy  4 363 098,00 Kč 
výsledek hospodaření -9 200,23 Kč 

52%

0%

48%

příspěvky a ostatní tržby

příspěvky a dary

dotace a granty



31

náklady
mzdy  515 306,00 Kč 
odvody  177 772,00 Kč 
DPP, DPČ  5 600,00 Kč 
dl. majetek  6 564,60 Kč 
kancelářské  3 829,00 Kč 
PHM  68 693,00 Kč 
drobné  977,00 Kč 
čistící + zdravot.  4 710,00 Kč 
pracovní pomůcky  1 369,00 Kč 
energie  3 000,00 Kč 
spoje, internet, tel.  4 513,33 Kč 
právní a ekon. služby  3 557,00 Kč 
vzdělávání  9 298,00 Kč 
opravy  43 119,00 Kč 
cestovní nákl.  321,00 Kč 
ostatní  429 400,00 Kč 
pojistné, banka, OP  20 063,00 Kč 
odpisy  69 397,00 Kč 
celkem náklady  1 367 488,93 Kč 

výnosy
úhrady - uživatelé  681 566,00 Kč 
dotace a granty  674 000,00 Kč 
celkem výnosy  1 355 566,00 Kč 
výsledek hospodaření -11 922,93 Kč 

Ekonom
ické údaje 2015 Pečovatelská služba Čkyně

50%50%
příspěvky a ostatní tržby

dotace a granty
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mzdy  312 078,00 Kč 
odvody  107 101,00 Kč 
DPP, DPČ  24 720,00 Kč 
dl. majetek  45 274,00 Kč 
kancelářské  3 064,00 Kč 
PHM  28 354,00 Kč 
drobné  1 851,60 Kč 
čistící + zdravot.  2 842,00 Kč 
pracovní pomůcky  1 400,00 Kč 
spoje, internet, tel.  8 336,51 Kč 
právní a ekon. služby  2 318,00 Kč 
vzdělávání  8 422,00 Kč 
opravy  11 966,00 Kč 
cestovní nákl.  323,00 Kč 
ostatní  232 545,00 Kč 
pojistné, banka, OP  14 341,00 Kč 
odpisy  27 861,00 Kč 
celkem náklady  832 797,11 Kč 

výnosy
úhrady - uživatelé  302 852,00 Kč 
dotace a granty  530 000,00 Kč 
celkem výnosy  832 852,00 Kč 
výsledek hospodaření  54,89 Kč 

36%

64%

příspěvky a ostatní tržby

dotace a granty
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Ekonom
ické údaje 2015 Pečovatelská služba Zdíkov

náklady
mzdy  221 594,00 Kč 
odvody  76 626,00 Kč 
DPP, DPČ  6 300,00 Kč 
dl. majetek  5 958,00 Kč 
kancelářské  2 442,00 Kč 
PHM  31 790,00 Kč 
drobné  283,00 Kč 
čistící + zdravot.  603,00 Kč 
pracovní pomůcky  700,00 Kč 
spoje, internet, tel.  3 509,81 Kč 
právní a ekon. služby  865,00 Kč 
vzdělávání  2 988,00 Kč 
opravy  7 465,00 Kč 
ostatní  381 942,00 Kč 
pojistné, banka, OP  7 168,00 Kč 
odpisy  35 512,00 Kč 
stravné  77 550,00 Kč 
celkem náklady  863 295,81 Kč 

výnosy
úhrady - uživatelé  599 192,00 Kč 
dotace a granty  251 100,00 Kč 
celkem výnosy  850 292,00 Kč 
výsledek hospodaření -13 003,81 Kč 

70%

30%
příspěvky a ostatní tržby

dotace a granty
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mzdy  208 842,00 Kč 
odvody  72 289,00 Kč 
DPP, DPČ  6 230,00 Kč 
kancelářské  2 348,00 Kč 
PHM  29 968,00 Kč 
drobné  283,00 Kč 
čistící + zdravot.  603,00 Kč 
pracovní pomůcky  700,00 Kč 
spoje, internet, tel.  2 553,47 Kč 
právní a ekon. služby  706,00 Kč 
vzdělávání  1 698,00 Kč 
opravy  7 441,00 Kč 
ostatní  255 792,00 Kč 
pojistné, banka, OP  7 516,00 Kč 
odpisy  35 512,00 Kč 
stravné  76 835,00 Kč 
celkem náklady  709 316,47 Kč 

výnosy
úhrady - uživatelé  421 424,00 Kč 
dotace a granty  264 700,00 Kč 
celkem výnosy  686 124,00 Kč 
výsledek hospodaření -23 192,47 Kč 

61%

39% příspěvky a ostatní tržby

dotace a granty
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Nový automobil pro pečovatelskou službu v Prachaticích

        Oblastní charita Vimperk za účelem zkvalitnění služeb zakoupila 
z vlastních prostředků pro pečovatelskou službu v Prachaticích nový 
automobil WW Transporter. Tento automobil slouží pečovatelské 
službě převážně k rozvozu obědů, ale také k převozu uživatelů služeb 
k lékaři, na nákupy, na rehabilitace či na společenské a kulturní akce.  Tyto 
nadstandardní (fakultativní) služby nabízíme všem našim uživatelům 
služeb, kteří využívají již základní činnosti (pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění 
stravy a pomoc při zajištění chodu domácnosti). 
 Věříme, že tento nový automobil přispěje ke kvalitnímu a 
bezproblémovému zajištění pečovatelské služby.

Pečovatelská služba byla realizována díky dotaci Jihočeského kraje, 
dotacím měst a obcí (Vimperk, Prachatice, Volary, Čkyně, Stachy, 

Zdíkov, Bohumilice, Zálezly, Vacov, Nicov, Sv. Maří, Strážný).
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Projekt – Aktivně ve stáří
 Projekt navazoval na registrovanou sociální službu (pečovatelská 
služba). Cílovou skupinou byli senioři, kterým je poskytována pečovatelská 
služba. V rámci projektu byly realizovány aktivity, 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. Projekt byl velmi 
úspěšný. 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.

Realizované aktivity:

•	 kondiční aktivity 
•	 výtvarné dílny
•	 besedy na zajímavá témata

Přehled aktivit:
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Projekt Aktivně ve stáří byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.

náklady
mzdy  50 000,00 Kč 
odvody  17 000,00 Kč 
DPP, DPČ  5 000,00 Kč 
dl. majetek  16 860,00 Kč 
drobné  5 096,00 Kč 
celkem náklady  93 956,00 Kč 

výnosy
příspěvky a dary  8 956,00 Kč 
dotace a granty  85 000,00 Kč 
celkem výnosy  93 956,00 Kč 
výsledek hospodaření  - Kč 

10%

90%

příspěvky a dary

dotace a granty
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Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková, tel. 731 402 993 
Sídlo:    Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.:    732 122 071, 739 739 886, 731 619 805

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 

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

Služba pro rodiny s dětmi

 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 poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v 
domácnosti.
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„Mnoho rodin je dnes vinou extrémní chudoby, narušených vztahů nebo 
v  krajním případě i  domácího násilí v  krizi. Charita se věnuje dětem 
vyrůstajícím v  takto narušeném prostředí, aby předešla vzniku rizikového 
chování během jejich dospívání a dospělosti. Charita podporuje rodiče 
i rodiče – samoživitele, kteří se dostali do tíživé situace, jež se dotýká 
základních podmínek pro zdravý vývoj dětí (například ztráta bydlení). 
Úkolem Charity je podpořit rodiče, aby našli řešení, a maximálně ochránit 
děti před zásahem nepříznivé situace.“    
                                                                                                      (Matka Tereza)

 Služba byla realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku 
a ve Volarech, 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 8 let byla služba postupně rozšiřována, 
nejprve fungovala jen v rámci města Vimperk, postupně díky pořízení 
služebního vozidla byla rozšířena i do spádových osad a do Volar. 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
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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 
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Činnosti: Počet kontaktů:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 781
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 0

Sociálně terapeutické činnosti 119
Uplatňování práv a oprávněných zájmů 38
Celkem: 974

Činnosti dle délky trvání: Počet:
do 15 min 30
do 30 min 195
do 60 min 694
do 120 min 36
nad 120 min 19

Činnosti poskytnuté v terénu – v domácnostech:

Činnosti: Počet kontaktů:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 188
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 96

Sociálně terapeutické činnosti 32
Uplatňování práv 59
Celkem: 440

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:
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Činnosti dle délky trvání: Počet:
do 15 min 73
do 30 min 91
do 60 min 202
do 120 min 6
nad 120 min 68

 
Kontakty celkem      1 414
Počet rodin, kterým byla poskytnuta služba   85
Celkový počet osob, kterým byla poskytnuta služba  195

Personální zajištění 
služby

Počet zaměstnanců Přepočtený 
počet úvazkůk 31. 12. 2015

ředitelka 1 0,1
ekonom, účetní 1 0,1
sociální pracovnice 2 1,7
pracovník v sociálních 
službách 1 0,25

speciální pedagog 1 DPP 

 V době, kdy se mi narodil syn, jsme přišla o bydlení. Byla jsem ze 
situace hodně nervózní, navíc jsem měla poporodní deprese. Často jsem 
brečela a nevěděla, jak všechno zvládnu, jak budu vychovávat syna.  Neměla 
jsem zkušenosti z výchovou dítěte, hodně jsem na syna křičela, situaci jsem 
celkově špatně zvládala. Poslední kapkou pro mě bylo, když na mě někdo 
poslal anonym sociální pracovnici z odboru péče o dítě, ta nezjistila žádné 
pochybení, týrání, či zanedbání výchovy, ale bylo mi nabídnuto, zda nechci 
navštívit sociálně aktivizační službu pro rodinu s  dětmi, kterou zajišťuje 
Oblastní charita Vimperk.
 Dlouho jsem se odhodlávala sociální službu navštívit, bála jsem se. 
Strach z neznáma, z toho co bude, jak budu všechno, co prožívám, říkat 
někomu cizímu …
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 Dnes jsem ráda, že jsem se tenkrát odhodlala a službu navštívila. 
V prvních okamžicích mě všechen strach opustil.  Sociální pracovnici jsem 
vyprávěla vše, co mě v životě potkalo, jaký můj život byl. Pomohli mi zde 
vyřešit mou bytovou a finanční situaci, dále řešit výchovu mého syna. Vždy 
byli ochotni mi naslouchat a já se ze všeho mohla vypovídat. Darovali mi 
několikrát potravinovou pomoc, v době kdy jsem neměla finance. 
 Díky sociálním pracovnicím jsem se naučila být klidná, řešit životní 
situace, které nastanou, umět dobře hospodařit s penězi.  Hodně mi pomohli 
se synem, naučili mě, jak syna vychovávat, jak si s ním hrát a jak se mu 
věnovat.
 Službu navštěvuji dodnes a dle mé potřeby řeším další záležitosti, 
které v mém životě přicházejí. Pracovnice se ke mně vždy hezky chovají, 
mají stále úsměv na tváři. Cítím se v jejich přítomnosti velice dobře.
 Nejvíc si cením toho, že se mohu na všechny pracovnice maximálně 
spolehnout, kdykoli zavolat a vím, že mne vyslechnou, poradí, pomohou a 
budou v ten okamžik jen pro mě.
 Ráda bych celému kolektivu této služby poděkovala za to, že mi 
pomohli zase žít, žít bez depresí a strachu. 

  M. P. 37 let

 Je mi deset let. Do „centra“ chodím už čtyři roky, jsem tam moc 
ráda. Paní Jana mi pomáhá při psaní domácích úkolů, protože doma 
nemám takový klid. Má sestra také dochází do „centra“ a píše úkoly s paní 
Andreou. Když napíšeme úkoly a je chvilka času, tak si se sestrou hrajeme, 
je zde hodně hraček. 
 Nerada čtu, ale tady mě to baví, protože si vždycky o celém příběhu 
povídáme a ve čtení se s paní Janou střídáme, je to zábavné. 
 Jsou tu na mě všichni hodní a mají mě tu rádi. Pracují se mnou 
pomalu, abych všechno, co děláme, dobře pochopila. 
 Jsem ráda, že sem mohu chodit. Kdyby to šlo, chodila bych sem 
pořád. Příští rok po prázdninách budu chodit určitě zase. 

Z. B. 3. třída

Projekt byl realizován z dotace Jihočeského kraje 
a příspěvku města Vimperk.
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mzdy  470 832,00 Kč 
odvody  158 093,00 Kč 
DPP, DPČ  24 780,00 Kč 
dl. majetek  17 595,00 Kč 
kancelářské  9 463,00 Kč 
PHM  24 012,00 Kč 
drobné  2 781,00 Kč 
čistící + zdravot.  753,00 Kč 
spoje, internet, tel.  3 802,00 Kč 
právní a ekon. služby  3 081,00 Kč 
vzdělávání  38 100,00 Kč 
opravy  15 107,00 Kč 
cestovní nákl.  8 908,00 Kč 
ostatní  67 529,81 Kč 
pojistné, banka, OP  19 828,36 Kč 
odpisy  44 006,00 Kč 
celkem náklady  908 671,17 Kč 

výnosy
příspěvky a ostatní tržby  11 005,37 Kč 
příspěvky a dary  121 396,00 Kč 
dotace a granty  766 600,00 Kč 
celkem výnosy  899 001,37 Kč 
výsledek hospodaření -9 669,80 Kč 

1%14%

85%

příspěvky a ostatní tržby

příspěvky a dary

dotace a granty
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Doprovodné projekty pro rodiny s dětmi
Služba pro rodiny s dětmi - pomoc rodinám s dětmi
v evidenci OSPOD
 V rámci projektu jsme navštěvovali rodiny s dětmi, které jsou v 
evidenci OSPOD, vedli jsme rodiče k tomu, aby zvládali lépe výchovu a 
vzdělávání dětí, aby rodina zvládala hospodařit s finančními prostředky, 
aby rodina celkově plnila své základní funkce, aby se zlepšily vztahy mezi 
členy rodiny tak, aby děti měly zdravější rodinné zázemí a aby tak nebyl 
ohrožen zdravý vývoj dětí v těchto rodinách.  
 Celkem jsme  navštěvovali 28 rodin, což odpovídá plánovanému 
počtu. Projekt byl řádně realizován, cíl se podařilo naplnit takto:
 Celkem v rámci projektu poskytovány služby 28 rodinám. V každé 
rodině bylo poskytováno více druhů činností.

Péče o děti Pomoc a podpora 24 rodinám

Zlepšení 14 rodin
Stejný stav   7 rodin
Zhoršení   3 rodiny

Bydlení Pomoc a podpora 6 rodinám

Nalezení nového bydlení 4 rodiny
Udržení stávajícího bydlení 2 rodiny

Pomoc se školní 
přípravou Pomoc a podpora 5 rodinám

Zlepšení 4 rodiny
Stejný stav 1 rodina

Řešení vztahů v rodině Pomoc a podpora 17 rodinám

Zlepšení 11 rodin
Stejný stav   5 rodin
Zhoršení   1 rodina
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Zaměstnání Pomoc a podpora 4 rodinám

Nové zaměstnání 2 rodiny
Stejný stav – bez zaměstnání 2 rodiny

Řešení výchovných 
problémů Pomoc a podpora 9 rodinám

Zlepšení 5 rodin
Stejný stav 4 rodiny

Hospodaření - finance Pomoc a podpora 8 rodinám

Zlepšení 3 rodiny
Stejný stav 5 rodin

Předpokládané a skutečné výsledky:

Název ukazatele 
(indikátoru) Jednotka Očekávaný 

výsledek
Skutečný 
výsledek

Kontakt/rodina/měsíc kontakt 50 64

Komentář:
 Předpokládali jsme 25 rodin, u každé rodiny 2 x měsíčně 
minimálně kontakt. Ve skutečnosti jsme poskytovali služby 28 rodinám, 
uskutečněno bylo 647 kontaktů celkem (po dobu realizace projektu: leden 
až říjen), tj. průměrně měsíčně 64,7 kontaktu.
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Ekonom
ické údaje projektu Pom

oc rodinám
 s dětm

i v evidenci O
SPO

D
 za rok 2015

Projekt byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.
Grantový program: Podpora rodinné politiky (Podpora posilování 
rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního 

vyloučení rodičů pečujících o děti).

náklady
mzdy  42 000,00 Kč 
odvody  14 280,00 Kč 
PHM  7 300,00 Kč 
celkem náklady  63 580,00 Kč 

výnosy
příspěvky a dary  3 580,00 Kč 
dotace a granty  60 000,00 Kč 
celkem výnosy  63 580,00 Kč 
výsledek hospodaření  - Kč 

6%

94%

příspěvky a dary

dotace a granty
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náklady
mzdy  63 820,00 Kč 
odvody  21 700,00 Kč 
kancelářské  657,00 Kč 
ostatní  5 720,00 Kč 
celkem náklady  91 897,00 Kč 

výnosy
příspěvky a dary  9 897,00 Kč 
dotace a granty  82 000,00 Kč 
celkem výnosy  91 897,00 Kč 
výsledek hospodaření  - Kč 

11%

89%

příspěvky a dary

dotace a granty

Doprovodné projekty pro rodiny s dětmi
Projekt Fénix

 OCH Vimperk poskytovala v rámci sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi také služby rodinám s dětmi ohroženým sociálním 
vyloučením. Projekt navazoval na uvedenou registrovanou sociální službu 
poskytováním fakultativních činností, které podporovaly začleňování 
osob cílové skupiny do společnosti. Z důvodu zadluženosti cílové 
skupiny bylo cílem projektu v roce 2015 zejména zajištění odborného 
sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky, dále podpora 
při  získávání zaměstnání (tvorba životopisu, nácvik vlastní prezentace 
u zaměstnavatele), podpora při zajištění trvalého bydlení a poradenství 
a podpora v oblasti péče o zdraví a prevence závažných zejména vysoce 
infekčních chorob.

Kontakty celkem:  360

Projekt byl realizován z grantu Jihočeského kraje



49

Doprovodné projekty pro rodiny s dětmi
Projekt Pegas – asistovaný styk rodiče s dítětem

 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.

Kdy činnost poskytujeme (provozní doba):
•	 Dle volné kapacity v pracovní době i mimo ni (víkendy), z kapacitních 

důvodu můžeme službu odmítnout.

Postup:
•	 Pomáháme při předání dítěte svou přítomností jen v daný okamžik, 

aby nedošlo ke konfliktu a nevhodnému chování před dětmi. 
Zasáhneme v případě, že se rodiče začnou hádat, snažíme se odvést 
dítě stranou, aby bylo co nejméně zasaženo konfliktem. Obvykle stačí 
přítomnost k tomu, aby se tak nestalo. Pokud nás požádá soud nebo 
OSPOD o zprávu, uvedeme tuto negativní skutečnost.
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•	 Pomáháme při samotném styku – jsme přítomni (v našich prostorách, 
v domácnosti nebo v místě, kde se styk uskutečňuje). Během styku se 
snažíme nerušit kontakt rodiče s dítětem, pokud je vše v pořádku. 
Pokud by se rodič k dítěti choval nevhodně, vedeme rodiče k tomu, aby 
změnil chování. V případě, že by dítěti ubližoval, plníme oznamovací 
povinnost.

Počet uskutečněných asistencí při styku rodiče s dítětem ambulantně: 36
Počet uskutečněných asistencí při styku rodiče s dítětem v terénu: 65

Doprovodné projekty pro rodiny s dětmi
Projekt Pěstoun  - doprovázení pěstounských rodin

 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
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•	 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

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 ORP Vimperk a ORP Prachatice.

Omezení kapacitou:

Kapacita je 10 pěstounských rodin.

 Od června 2015 se Oblastní charita Vimperk stala doprovázející 
organizací pěstounských rodin. 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 
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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 situací. 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 nárok daným 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 některým z k tomu pověřených subjektů (OSPOD, pověřená 
právnická osoba, pověřená fyzická osoba), obvykle označovaných jako 
„doprovázející organizace“.

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

Nexus

/krizová pomoc dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/
Telefon: 732 122 071
Kontaktní adresa: Krátká 125, 385 01  Vimperk

 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.) 
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Poskytujeme tyto činnosti: 

•	 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

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 
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 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

Místo realizace služby:
 
 Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, 
v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány 
v pronajatém prostoru v ul. Krátká, č. 125 ve Vimperku. 

 Umožňujeme lidem ve velmi vážné krizové situaci „spojit“ se 
s odborníkem, který je schopen poskytnout kvalifikovanou pomoc.
 Žijeme bohužel v době, kdy se dostávají lidé do krizové situace 
čím dál častěji. Příčiny jsou různé: ztráta zaměstnání, bydlení, blízkého 
člověka, partnera … U mladistvých se setkáváme s pocitem nedostatku 
lásky v rodině nebo se zneužíváním či týráním, všechny tyto problémy se 
mohou u dětí či mladistvých projevovat sebepoškozováním. 
 Dnešní doba na každého z nás klade čím dál větší nároky. Ne 
všichni jsou tak silní, aby to zvládli sami. Lidé kolem nás se často ocitají 
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v situaci, kdy opravdu neví, jak dál. Pokud tato situace trvá delší dobu, je 
ohroženo často i zdraví, bohužel často uvažuje člověk v pro něj neřešitelné 
situaci o ukončení života. Při dlouhodobé krizi dochází k úzkostem, 
agresivnímu jednání, stažení se do sebe, depresivním náladám. Krizi 
můžeme vnímat jako něco, co nám komplikuje život, přináší omezení a 
ztráty. Je důležité si uvědomit, že krize není jen něco, co nás ohrožuje, ale 
také něco, co s sebou nese nové šance, možnosti a příležitosti. 
 V průběhu krize projdeme několika fázemi. Jako první přichází 
tzv. šok. Je to fáze, kdy celou situaci popíráme, nechceme si připustit 
pravdu, skutečnost, která nastala. Další fází je zloba, agrese, hněv, kdy 
hledáme příčinu či viníka, „kdo za to může“. V této fázi je důležité dát 
volný průchod svým emocím (např. pláč, vztek). Poté přichází fáze 
smlouvání, kdy se snažíme o dosažení původního stavu. Říkáme si: „Třeba 
to nebude pravda“. Následně přichází fáze smutku – strach, úzkost, člověk 
si uvědomuje, že to všechno pravda je. Jako poslední přijde smíření, 
vyrovnání a přijetí, kdy si uvědomíme, že se s tím smířit musíme. 
 Zajímavé je zamyslet se nad tím, jaký je časový rámec, v němž 
krize probíhá. Ačkoliv platí, že rozhodující doba pro zpracování krize 
je asi 6-8 týdnů, je zřejmé, že pro skutečné zpracování psychické zátěže 
je zapotřebí mnohem delší doby. Není výjimkou, že tento proces trvá 
mnoho měsíců, někdy i let. 
 Jak krizi řešit? Většinu zátěžových situací a životních krizí lidé 
překonávají svépomocí, za pomoci partnera, rodiny, přátel či blízkého 
okolí. V případě,  kdy tyto způsoby, jimiž lidé řeší své problémy, selhávají 
nebo nejsou dosažitelné, je vhodné vyhledat odbornou pomoc. 

Slovy našich klientů: 
„ V krizovém centru jsem nalezla pomoc, když se ostatní otočili zády, když 
léky a lékařské tabulky selhaly, když jsem si myslela, že už můj život nebude 
nikdy stát za to, abych ho vůbec žila.“

(klientka 26 let)
„ Díky krizovému centru, jsem zvládla postavit se na vlastní nohy, brát život 
takový, jaký je a sama vychovávat své těžce nemocné dítě.“

 (klientka 38 let)
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„ Když se mi rozpadlo manželství, cítila jsem se stará, nepotřebná, opuštěná 
a myslela jsem, že skončil můj život. Kamarádka mi doporučila krizovou 
pomoc OCH Vimperk.  Díky jejich pomoci a podpoře jsem celou situaci 
zvládla a našla nový smysl života.“

 (klientka 52 let)

Rozsah poskytnutých služeb v projektu Nexus v roce 2015: 
38 osob

317 kontaktů

„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku chleba; ale mnohem více je 
těch, kdo zoufale touží po malém kousku lásky.“                                                                                    

(Matka Tereza)

Projekt byl realizován z dotace Jihočeského kraje 
a příspěvku města Vimperk.
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5 náklady
mzdy  62 635,00 Kč 
odvody  21 293,00 Kč 
kancelářské  1 000,00 Kč 
PHM  2 000,00 Kč 
spoje, internet, tel.  1 000,00 Kč 
vzdělávání  4 000,00 Kč 
ostatní  13 000,00 Kč 
pojistné, banka, OP  1 000,00 Kč 
celkem náklady  105 928,00 Kč 

výnosy
příspěvky a dary  4 841,00 Kč 
dotace a granty  100 000,00 Kč 
celkem výnosy  104 841,00 Kč 
výsledek hospodaření -1 087,00 Kč 
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Projekt Čhave Devlestar a Roma star

 V roce 2015 zajištovala Oblastní charita Vimperk činnost dvou 
romských folklorních tanečních souborů Roma Star ve Volarech a Čhave 
Devlestar ve Vimperku. V roce 2015 navštěvovalo taneční soubory celkem 
34 dětí ve věku od 3 do 18 let. Zkoušky tanečních souborů se konaly 
každý týden. Děti jsme učili trpělivosti a samostatnosti například tím, 
že společně vytvářely choreografii tanečních vystoupení. Romské děti se 
během zkoušek i tanečních vystoupení chovaly ukázněně, navzájem se 
motivovaly a podporovaly k lepším výkonům. 
 Zapojení do souboru umožňuje dětem při veřejných vystoupeních 
integrovat se do společnosti. Jednak mohou děti ukázat, jak jsou šikovné, 
co vše umí, co se naučily, což je pro romské děti výjimečná příležitost, 
protože zažívají zejména ve škole spíše neúspěchy. Díky veřejným 
vystoupením se děti dostávají na společenské a kulturní akce, na které 
by se jinak nedostaly, mohou navázat nové kontakty, mají možnost 
vidět i jiný program na těchto akcích, a tak se vlastně nenásilně zapojují 
do  společenského a kulturního života ve městě, kde žijí, i ve městech, 
která díky činnosti souboru navštíví.
 Soubory se zúčastnily několika tanečních přehlídek a vystoupení, 
které se konaly přímo ve Vimperku či ve Volarech, ale za zmínku jistě 
stojí účast obou tanečních souborů na 17. ročníku světového romského 
festivalu Khamoro v Praze. Díky této příležitosti děti navštívily naše hlavní 
město, kde se zúčastnily defilé společně s ostatními romskými soubory 
a kapelami nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Tanečníci byli 
součástí průvodu, který procházel centrem města, Václavským náměstím 
a Staroměstským náměstím.  Celý průvod byl středem pozornosti turistů, 
ale i pro fotografů a novinářů. Velkým zážitkem pro děti z obou souborů 
byly rozhovory s televizními reportéry, které poté mohly sledovat 
ve  vysílání TV. To, že děti mohou veřejně vystupovat a účastnit se 
romského festivalu je oceněním za jejich vytrvalost a píli.  
 Zapojení dětí do činnosti souboru prospívá i k jejich zdravějšímu 
životnímu stylu, protože vede děti k přirozenému pohybu. 
 Dalším nemalým přínosem projektu je také to, že v rámci 
zkoušek i cest na vystoupení je možno nenásilně výchovně působit na 
děti. Na  vystoupeních jsou často přítomni jejich rodiče, případně nás 
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kontaktují v souvislosti s organizací zkoušek i mimo vystoupení. Rodiče 
tak mají také možnost zeptat se na naše další služby (sociální poradenství, 
pomoc s bydlením, zaměstnáním, s dluhy, s výchovou dětí, pomoc formou 
krizové intervence či sociální terapie). Díky tomu můžeme Romům 
poskytnout další pomoc vedoucí k integraci či k řešení jejich sociální 
situace.
 V rámci projektu pomáháme udržovat romský folklor, děti a 
dospívající mají možnost poznávat romské tradice a pokračovat v nich. 

Veřejná vystoupení v roce 2015:
•	 13.	3.	2015	 vystoupení	pro	ZŠ	Zdíkov
•	 17.	3.	2015		 Vystoupení	pro	Impakt
•	 29.	5.	2015		 Romský	světový	festival	Khamoro	Praha
•	 25.	6.	2015		 Vystoupení	pro	ZŠ	Praktickou	Vimperk
•	 27.	6.	2015		 Slavnosti	solné	Zlaté	stezky	Prachatice
•	 31.	7.	2015		 9.	ročník	festivalu	romské	hudby	–	Kerekate	
•	 22.	8.	2015		 Slavnosti	dřeva	Volary
•	 12.	12.2015		 fotbalový	turnaj,	Mikulášská	besídka	Větřní
 

náklady
mzdy  6 000,00 Kč 
ostatní  20 000,00 Kč 
celkem náklady  26 000,00 Kč 

výnosy
příspěvky a ostatní tržby  2 500,00 Kč 
příspěvky a dary  5 500,00 Kč 
dotace a granty  18 000,00 Kč 
celkem výnosy  26 000,00 Kč 
výsledek hospodaření  - Kč 
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Projekty byly realizovány díky dotaci ministerstva kultury ČR.

náklady
ostatní  24 000,00 Kč 
celkem náklady  24 000,00 Kč 

výnosy
příspěvky a ostatní tržby  5 301,00 Kč 
příspěvky a dary  2 699,00 Kč 
dotace a granty  16 000,00 Kč 
celkem výnosy  24 000,00 Kč 
výsledek hospodaření  - Kč 

22%

11%
67%

příspěvky a ostatní tržby

příspěvky a dary

dotace a granty

Ekonom
ické údaje Rom

a Star 2015
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Charitní ošetřovatelská služba /home care/
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

 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 
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i dřívější ukončení hospitalizace pacienta. Služba je důležitá z hlediska 
prevence závažných onemocnění a následné hospitalizace. 

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
•	 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     12
Počet sester v pracovním poměru na plný úvazek 7
Počet sester na částečný úvazek nebo DPP  5 
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20
15 náklady

mzdy  2 324 665,00 Kč 
odvody  814 470,00 Kč 
DPP, DPČ  156 255,00 Kč 
dl. majetek  11 206,00 Kč 
kancelářské  27 169,50 Kč 
PHM  234 858,00 Kč 
drobné  19 229,50 Kč 
čistící + zdravot.  42 245,60 Kč 
energie  1 764,00 Kč 
spoje, internet, tel.  36 600,83 Kč 
právní a ekon. služby  22 438,50 Kč 
vzdělávání  8 517,00 Kč 
opravy  106 005,00 Kč 
cestovní nákl.  40 402,00 Kč 
ostatní  150 812,62 Kč 
pojistné, banka, OP  88 953,00 Kč 
odpisy  209 710,00 Kč 
stravné
celkem náklady  4 295 301,55 Kč 

výnosy
tržby zdrav. Pojišťovny  4 314 700,24 Kč 
příspěvky a ostatní tržby  29 604,00 Kč 
celkem výnosy  4 344 304,24 Kč 
výsledek hospodaření  49 002,69 Kč 

99%

1%

tržby zdrav. Pojišťovny

příspěvky a ostatní tržby
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Výkony – kód pro ZP Doba trvání v min. počet
6311 60 178
6318 15 21
6313 30 4171
6315 45 3333
6317 60 6317
Počet pacientů – signální kód 5
Počet vykonaných návštěv 13 096
Počet ošetřených pacientů                  502

Ocenění pro pracovníky Oblastní charity Vimperk v r. 2015

 Dvěma pracovnicím Oblastní charity Vimperk bylo uděleno letos 
na podzim významné ocenění za jejich práci. 
 V září byl 
udělen v prostorách 
poslanecké sněmovny v 
Praze ředitelce Oblastní 
charity Vimperk Řád 
Elišky Přemyslovny. Toto 
ocenění bylo ředitelce 
Daně Markové uděleno 
za její práci ve funkci 
ředitelky Oblastní charity 
Vimperk od roku 2004, za 
její odbornost, obětavost, 
snahu o seberozvíjení, 
za velký podíl na rozvoji Domova klidného stáří v Pravětíně, který jako 
jeden z prvních domovů pro seniory v Jihočeském kraji splnil všechny 
standardy kvality. Dále byla Dana Marková oceněna za podíl na zajišťování 
terénních sociálních služeb pro více jak 600 klientů v rámci pečovatelské 
služby i zdravotnického zařízení domácí péče, založila v roce 2014 také 
novou službu krizové pomoci, která v regionu chyběla.
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 Další cenu obdržela v listopadu v Praze paní Romana Trojanská, 
která pracuje v Oblastní charitě Vimperk 
jako sociální pracovnice a zároveň jako 
vedoucí Služby pro rodiny s dětmi a jako 
sociální pracovnice ve službě krizové 
pomoci. Paní Trojanská získala ocenění 
"Sociální pracovník roku". Tuto cenu 
získala za odbornost, vysoké pracovní 
nasazení, za to, že služby sociální 
prevence na Vimpersku, které poskytuje 
Oblastní charita Vimperk, mají díky ní 
vysokou kvalitu, jsou vysoce hodnoceny 
ze strany klientů, veřejnosti i pracovníků 
spolupracujících institucí. Paní Romana 
Trojanská je velmi citlivá, empatická, umí naslouchat, v rámci krizové 
pomoci vyjíždí za  potřebným člověkem i ve večerních hodinách nebo 
o  víkendu, dokáže pomoci člověku v hluboké krizi během dvou hodin 
z nejhoršího, následně se každému, kdo to potřebuje, věnuje terapeuticky 
i dále, provádí ho jeho životní krizí do té doby, dokud se nedokáže se 
situací sám vyrovnat.
 Obě ocenění znamenala i významnou prezentaci města Vimperk.
          

          Jana Brabcová
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Další činnosti v roce 2015

Setkání zaměstnanců Oblastní charity Vimperk s jáhnem 
J. Filipem na téma poslání charity jako církevní organizace

a s P. Mgr. Petrem Misařem

 29. 5. 2015 se v kapli Domu klidného stáří Pravětín sešli 
zaměstnanci Oblastní charity Vimperk s jáhnem Jaroslavem Filipem. 
Hlavním tématem setkání bylo poslání charity jako církevní organizace 
a úloha charitního pracovníka. Jáhen Jaroslav Filip nám přiblížil činnost 
charity v dějinách, připomněli jsme si i myšlenky z nedávného kázání 
papeže Františka na toto téma. Každý měl možnost vyjádřit, jak on cítí 
své poslání v charitě. Ke ztišení a zamyšlení nás vedly i úryvky z knih 
Anthonyho de Mello. 
 Další setkání se uskutečnilo s P. Mgr. Petrem Misařem v kapli 
domova v Pravětíně na téma charitní práce, duchovní podpory v obtížných 
situacích, které nás v charitě také potkávají. 

Zapojení charity v rámci Noci kostelů 2015 ve Vimperku 

 Oblastní charita Vimperk se aktivně podílela na letošní Noci 
kostelů 2015 ve Vimperku v pátek 29. května. Již pár dní předem jsme 
se s místní farností Vimperk domluvili na aktivním zapojení se do jejího 
programu. Spolupráce s farou a naší organizací je na dobré úrovni, a tak 
nebyl problém se  domluvit na organizaci. Oboustranně jsme si vyšli 
vstříc. 
 Na začátku nás uvítal a představil pan jáhen Jaroslav Filip. Měli 
jsme připravenou půlhodinovou projekci doplněnou slovem ředitelky 
Oblastní charity Vimperk Dany Markové o službách a poslání místní 
charity. Připravená prezentace a průvodní slovo přítomné zaujaly, někteří 
posluchači se zajímali zejména o domov pro seniory v Pravětíně.  
 Plánovaná půlhodinka se protáhla, došlo i na slova chvály, což 
bylo pro nás největší odměnou. Zájem o naši charitu nám udělal opravdu 
radost. Je to pro nás povzbuzení do další práce, kterou jsou služby těm 
nejpotřebnějším.
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Benefiční akce v roce 2015

Růžičkový ples Oblastní charity Vimperk a farnosti Vimperk

 Jeden titulek v novinách k Růžičkovému plesu, konanému dne 30. 
1. 2015, zněl: „Kdo přišel na Růžičkový ples Oblastní charity Vimperk, 
neprohloupil“. Nezbývá nic jiného než souhlasit a dodat, že se na organizaci 
spolu s Oblastní charitou Vimperk podílela i vimperská farnost.
 Úderem dvacáté hodiny moderátor přivítal všechny přítomné 
hosty a vyzval ředitelku Oblastní charity Vimperk, Mgr. Danu Markovou, 
aby ples i jménem farnosti Vimperk zahájila.
 Po úvodním slovu proběhlo předtančení na téma „Česká beseda“ 
a dudácké vystoupení s repertoárem lidových písní. V programu 
nechyběla ani ukázka profesionálního tanečního mistra, který nejenže 
předvedl prvky latinskoamerických tanců, ale k překvapení všech zapojil i 
přihlížející hosty a tím mimo jiné přispěl k oživení a oprášení vzpomínek 
na čas strávený v tanečních.
 Všichni hosté z řad široké veřejnosti, farnosti Vimperk i Oblastní 
charity Vimperk si ples užívali a dobře se bavili.  Během večera také 
proběhla růžičková dámská volenka, díky níž si nejedna dáma odnesla 
rudou růži a nejeden muž byl vyzván k tanci.
 V průběhu celého večera si bylo možno zakoupit lístky do 
soutěže o ceny, které věnovali sponzoři, podnikatelé, ale i soukromé 
osoby. Výtěžek z prodeje lístků, růží, ale i vstupenek je určen z části na 
financování sociálních projektů Oblastní charity Vimperk, z části připadl 
farnosti Vimperk.

 Za připomenutí také stojí 
digitální a tištěná prezentace 
všech služeb Oblastní charity 
Vimperk, kterou bylo možno po 
celý večer sledovat.
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Labyrint pro Pravětín

 Dne 18. 7. 2015 proběhla na zdíkovském přírodním parketu 
„Ostrov“ benefiční akce nazvaná Labyrint pro Pravětín, pořádaná Oblastní 
charitou Vimperk.
 V osm hodin večer zazněly první tóny kapely Labyrint. Po krátkém 
úvodu přivítala všechny přítomné ředitelka Oblastní charity Vimperk, 
Dana Marková. Poděkovala všem za to, že svou účastí přispívají na 
dobrou věc, protože výtěžek benefiční akce bude věnován na zakoupení 
zařízení do Domova klidného stáří Pravětín, konkrétně na vybavení 
jídelny a pořízení nového kotle na vytápění domova. Dále ředitelka 
vimperské charity poděkovala nadaci Divoké husy, která zdvojnásobila 
výtěžek 44.579,- Kč tohoto benefičního koncertu. Krátce po dvaadvacáté 
hodině vystřídali na podiu účinkující kapelu bubeníci WildSticks se svou 
show. Při tomto vystoupení se měli možnost zapojit do vystoupení i lidé 
z publika. Poté opět až do jedné hodiny ranní zahrála k poslechu i tanci 
opět skupina Labyrint.
 Kdo tento večer přišel na zdíkovský „Ostrov“, podpořil ušlechtilou 
věc a zároveň se dobře pobavil. Atmosféra celého tohoto letního teplého 
večera byla úžasná.
 Děkujeme obci Zdíkov za bezplatné zapůjčení areálu, obci Stachy 
za podporu a za záštitu nad akcí, kapele Labyrint a skupině WildSticks za 
profesionální vystoupení, rodině Appeltových za pomoc při organizačním 
zajištění. Zejména děkujeme všem, kteří přispěli svým vstupným na 
dobrou věc, děkujeme i zaměstnancům charity, kteří ve svém volném čase 
pomohli při realizaci a podpořili akci i hojnou účastí.  
44.579,- Kč
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II. Benefiční běh městem - Vimperk 2015

Pojďte si zaběhat

 Vzhledem k tomu, že se obvykle konají benefice kulturního 
zaměření, se Oblastní charita Vimperk rozhodla uspořádat benefici i 
pro ty, kteří spíše preferují pohyb a čerstvý vzduch. Tak vznikl nápad v 
podobě právě benefičního běhu. Od nápadu po realizaci byl jen krůček a 
vzhledem k tomu, že se ten první krok povedl, mohli opět letos vyběhnout 
na trať malí i velcí sportovní příznivci (zúčastnit mohl opravdu každý), 
kteří chtějí svým pohybem pomoci těm, kteří se třeba vzhledem ke svému 
zdravotnímu či psychickému stavu hýbat nemohou. 
 Dne 15. září 2015 pořádala Oblastní charita Vimperk ve 
spolupráci s Fischer Ski klubem Šumava druhý ročník BENEFIČNÍHO 
BĚHU MĚSTEM - VIMPERK 2015. Počasí se vydařilo, běhu se zúčastnili 
dospělí, děti, maminky s dětmi i vozíčkáři, byly pro ně připraveny tři druhy 
tratí podle náročnosti. Vítězem se stal každý, kdo si přišel zaběhat nebo 
absolvovat trať třeba s kočárkem nebo na vozíčku. O velikém úspěchu 
této akce hovoří letošní počet závodníků (150 vydaných startovních čísel) 
a celkový výtěžek 9.237,- Kč určený na financování sociálních služeb 
poskytovaných Oblastní charitou Vimperk. 
 Příjemným zjištěním letošního druhého ročníku bylo to, že 
pomoc druhým není cizí ani tomu, kdo je na pomoc sám odkázaný. Na 
startu se objevily ženy z Domova klidného stáří Pravětín a paní, které 
Oblastní charita Vimperk zajišťuje služby v domácím prostředí. Všechny 
tyto ženy dorazily do cíle na vozíčku za doprovodu svých „koňů“ a jako 
všichni ostatní si domů odnesly pamětní list se svým jménem a cílovým 
časem. 
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Tříkrálová sbírka 2015

 Koordinovat Tříkrálovou sbírku 2015 pro mě bylo letos opravdu 
milou povinností, která mě naplňovala hrdostí, radostí a štěstím.
 Již od samého začátku byla z každého osloveného vedoucího cítit 
chuť a ochota se na Tříkrálové sbírce podílet. Nejenže byli rádi, že jsou 
opět osloveni, ale sami vymýšleli nová a nová místa, kam ještě skupinky 
vyslat a na které dveře napsat požehnání K+ M+ B 2015.
 Zároveň všem zúčastněným děkuji za názory, podněty, rady, ale i 
za jejich příběhy a zkušenosti s dárci.
 Velké díky samozřejmě patří koledníčkům, kteří to v letošním 
větrném a deštivém počasí neměli vůbec jednoduché. Doufám, že malou 
odměnou a náplastí na stále se namáhající hlasivky při koledě u každého 
domu, byla hromada sladkostí a vlídná slova. Ta vesměs obsahovala díky, 
pochvaly a kladná přijetí. 
 V neposlední řadě si upřímné díky zaslouží Ti, kteří vhodili do 
zapečetěných kasiček finanční obnos. 
 To, že se sbírky zúčastnilo 28 skupinek, že bylo zapečetěno 
celkem 45 kasiček, je dobrým důkazem toho, že letošní sbírka probíhající 
na Vimpersku a zajišťovaná Oblastní charitou Vimperk byla opravdu 
jedinečná.
 Slova na závěr? 
 Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky organizované Oblastní charitou 
Vimperk činí 215.511,- Kč.

 Všem moc děkujeme!!!

Jana Brabcová, 
koordinátorka TS
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C
elkové hospodaření O

C
H

 V
im

perk v roce 2015

náklady
mzdy  15 617 632,00 Kč 
odvody  5 329 408,00 Kč 
DPP, DPČ  366 920,00 Kč 
dl. Majetek  713 387,49 Kč 
potraviny  1 643 304,38 Kč 
kancelářské  138 817,50 Kč 
PHM  668 418,00 Kč 
palivo  32 700,80 Kč 
drobné  230 925,60 Kč 
čistící + zdravot.  484 844,19 Kč 
pracovní pomůcky  50 647,00 Kč 
energie  418 849,00 Kč 
voda  86 399,00 Kč 
spoje, internet, tel.  166 799,16 Kč 
právní a ekon. Služby  124 319,50 Kč 
vzdělávání  253 790,00 Kč 
opravy  430 574,80 Kč 
cestovní nákl.  72 224,00 Kč 
ostatní  3 736 718,08 Kč 
odpad  77 518,08 Kč 
pojistné, banka, OP  318 913,87 Kč 
odpisy  1 730 267,00 Kč 
stravné  1 187 340,00 Kč 
celkem náklady  33 880 717,45 Kč 

výnosy
tržby zdrav. Pojišťovny  7 438 793,62 Kč 
příspěvky a ostatní tržby  15 072 802,37 Kč 
stravné  1 187 340,00 Kč 
příspěvky a dary  363 396,00 Kč 
dotace a granty  9 757 996,00 Kč 
celkem výnosy  33 820 327,99 Kč 
výsledek hospodaření -60 389,46 Kč 
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22%

45%
3%

1%

29% tržby zdrav. Pojišťovny

příspěvky a ostatní tržby

stravné

příspěvky a dary

dotace a granty

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2015:   215.511,- Kč

Výtěžek pro OCH Vimperk:     140.082,15 Kč

Děkujeme.  
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VI. Poděkování individuálním dárcům, institucím

Dary v roce 2015

Firmy, fyzické osoby, nadace  190.679
Tříkrálová sbírka   140.082
Celkem    330.761

Děkujeme těmto dárcům, nadacím v roce 2015: 

Nadace Olgy Havlové
Nadace Divoké husy
Nadace občanů Prácheňska
Obec Stachy 
Obec Zdíkov
AUTO JAMRA s.r.o.
KCK Kohout – Vimperk
Elektro Vácha
Fast Food Factory - Vimperk
Jaroslav Brabec - FireData
Fotbalový klub Stachy
Drenčeni Foto - Vimperk
HappyHemp – přírodní kosmetika
Hotel Zlatá Hvězda
Hračkářství u Krtečka - Vimperk
Stavoplast KL, s.r.o.
Koberce – Zdeněk Rod
Komerční banka Vimperk
Kadeřnický a kosmetický salon – 
 Tereza Lukačová
Krmiva a chovatelské potřeby – 
 Vimperk
Krnáková Jana
Anička – květinářství Vimperk
Lékárna BENU Vimperk

Lotte – L. Čutková
Klímová Martina
Město Vimperk
Mgr. Lenka Militká – kojenecké a 
 dětské zboží
Optik Spiegel
Papírnictví – knihkupectví 
Papyrus, Ing. Ladilav Štěrba
Papírnictví a kancelářské potřeby – 
 Frajkorová Irena
Paštika Martin, Ing.
Potraviny MIX – Vladimíra 
Martanová
Krejsová Jana, RNDr.
Kohoutovi – Vimperk
S&S Trading CZ, s.r.o.
Simple Green – Tomáš Svoboda
Sova Josef – Stachy – Bláhov
MAREK SPORT
Píchal Stanislav – velkoobchod 
 vlasové bižuterie
Stejskalová Anna - Vimperk
Koška Tomáš – Vimperk
Trafika  – Trajer
Zlatnictví Anna Píchová
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Švarcovi - Michalov
Kadeřnický salon Zdena Jandová
Bartošek Jan
Vítovcová Ivana
Filip Jaroslav
Cafourková Jaroslav – kojenecké 
 zboží
SD Jednota Vimperk
IT Profi, s. r. o.
Klenotnictví Atlantik Kantor
VAVI  - Věra Vávrová 
Agromont Vimperk, s. r. o. 
Cukrárna Pod Zámkem
Čajovna - u pošty Vimperk
Česká spořitelna Vimperk
ČSOB Vimperk
Drogerie – potřeby pro domácnost 
 - Jana Krejčová – Zdíkov
Drogerie - Pavel Pohan

Šmrha Jan
p. Marek – Žárovná
Brabcová Jana
Roučka Michal
p. Přívozníková – Prachatice
p. Pouchová – Prachatice
p. Slavingerová – Prachatice
Pek Pavel – Vimperk
Jiřík Vladimír – Roseč
Rusová Eva
Kanta Milan, Mgr.
Koťara Josef – Jaroškov
p. Kříž
p. Dolecká – Prachatice
p. Slavingerová – Prachatie
Roučka Michal - Vacov
p. Hřebíková – Prachatice
p. Matoušová 
Hana Důrová  - pedikúra Vimperk 

„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou 
daruje.“ 

(Matka Tereza)

Složení Rady OCH Vimperk v roce 2015:

Mgr. Dana Marková 
Dana Sovová 

Mgr. Petr Misař 
Alena Havelková 

Mgr. Eva Braumová (Pražáková)
Ivana Voráčková 

MUDr. Marie Kučerová
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VII. Zpráva auditora 
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