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I. Základní údaje o organizaci

Název:  Oblastní charita Vimperk
Sídlo:  Pravětín 23
  385 01  Vimperk
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
  Biskupská 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/15531/2007  OSVZ/66

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,
 na následujících stránkách si Vám dovoluji představit činnost Ob-
lastní charity Vimperk v roce 2014. Jsme nezisková organizace zřízená 
českobudějovickým biskupstvím a naším posláním je poskytovat laska-
vou péči a pomoc potřebným. Právě toto je nejdůležitějším projevem „ca-
ritas“ (česky lásky či slitování) ke každému člověku.
 Rok 2014 byl výjimečný v tom, že se nám podařilo zřídit zcela 
novou a velmi potřebnou službu krizové pomoci ve Vimperku, kterou 
jsme pojmenovali Nexus, což znamená česky „spojení“. Chceme díky této 
službě umožnit lidem ve velmi vážné krizové situaci „spojit“ se s někým, 
kdo je schopen odborně pomoci.
 Rok 2014 byl výjimečně obtížný v oblasti personálního zajištění 
všech našich služeb. Uvolnilo se několik pracovních míst z nejrůznějších 
důvodů: přestěhování, odchod za prací do zahraničí, mateřská dovolená, 
ztráta zdravotní způsobilosti k práci či neplnění pracovních povinností ze 
strany zaměstnance. V naší organizaci velmi dbáme na to, aby naše služby 
poskytovali zaměstnanci nejen odborně na výši, ale neméně důležité také 
je, aby pracovali v souladu s naším charitním etickým kodexem. Člověk, 
který se obrací na naši službu, totiž nepotřebuje jen perfektně odvedený 
úkon, ale hlavně potřebuje vlídné slovo, pocit blízkosti druhého člověka, 
pochopení a pocit, že jsme tu pro něj, že ho přijímáme takového, jaký je, 
a chceme mu pomoci co nejlépe ve všem, co potřebuje. Jen takto mů-
žeme zodpovědně plnit úkoly v souladu s posláním charitní organizace. 
Přijímali jsme proto tento rok opravdu hodně nových zaměstnanců, než 
jsme našli ty pravé. Svědčí o tom statistické údaje na str. 50 této výroční 
zprávy. Náročná byla výběrová řízení i administrativa spojená s těmito 
personálními změnami. Podařilo se nám i za těchto okolností zajistit služ-
by 58 klientům v domově pro seniory, 589 klientům pečovatelské služby, 
472 pacientům v ošetřovatelské službě, 79 rodinám s dětmi a 50 osobám 
v krizi. Abychom se dostali ke každému klientovi naší služby, využívali 
jsme 19 služebních vozidel, která nás dopravila i do těch nejmenších šu-
mavských obcí.
 Na závěr tohoto úvodu k výroční zprávě za rok 2014 si dovoluji 
poděkovat všem zaměstnancům za obětavou práci, všem poskytovatelům 
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dotací či grantů: Ministerstvu práce a sociálních věcí, Jihočeskému kraji, 
dále městům a obcím: Prachatice, Vimperk, Volary, Čkyně, Stachy, Zdí-
kov, Lčovice, Zálezly, Bohumilice, Vacov, Nicov a Sv. Maří. Děkuji všem 
individuálním dárcům, podnikům či nadacím za to, že nám fi nančně při-
spěly na činnost. Děkuji panu faráři Mgr. M. Pulcovi, jáhnovi panu J. Fili-
povi a paní Viktorii Předotové za zajišťování duchovních služeb pro naše 
klienty i zaměstnance. 

Mgr. Dana Marková
ředitelka Oblastní charity Vimperk

III. Z historie charity ve Vimperku

 Od roku 1990 začala působit ve Vimperku charita. Nejprve po-
skytovala pouze tzv. domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a 
pražskou charitou. V roce 1991 ofi ciálně vznikla Farní charita Vimperk 
jako neziskové účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči po-
skytovanou 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 pro-
vozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách domu 
s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova klidného 

 „Kdo nalezne svůj život, ztratí jej,  
kdo ztratí svůj život pro mne, 

nalezne jej.“
   Matouš 10:39
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stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita domova pro se-
niory 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 rozšiřovala pečovatelská služba kromě Vimper-
ska na Čkyňsku, Zdíkovsku, Stašsku, v Prachaticích a ve Volarech, po-
stupně do dalších obcí, které projevily zájem o službu (Nové Hutě, Vacov, 
Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo).
 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 dět-
mi (mateřské centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). 
Od roku 2007 zajišťovala Oblastní charita Vimperk činnost romského ta-
nečního 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 vznikla nová soci-
ální služba krizové pomoci nazvaná Nexus.  

„To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, 
jako jsem já miloval vás.“ Jan 15:12
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IV. Činnost v roce 2014

Dům klidného stáří Pravětín

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

 V domově pro seniory v Pravětíně u Vimperka poskytujeme po-
bytovou službu seniorům, kteří se již nemohou sami o sebe postarat z 
důvodu nemoci či zdravotního postižení. Umožňujeme takto znevýhod-
něným 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.  

ggg

Adresa:    Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková
    mobil: 731 402 993
Tel.:     388 412 738
Kapacita:   36 lůžek



9

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

 Dbáme na to, aby služby poskytoval dostatečný počet pracovníků, 
aby byla péče kvalitní, odpovídala individuálním potřebám a umožňova-
la péči beze spěchu. Naším cílem je mít dostatek času na každého uživa-
tele, abychom mohli péči přizpůsobit tempu i potřebám každého. Během 
dne se stará jedna pečovatelka o 6 klientů. Ošetřovatelskou péči zajišťuje 
v každé směně kvalifi kovaná zdravotní sestra.
 
 Kromě základních služeb spojených s ubytováním a stravováním 
využíváme i nové metody péče:
• koncept bazální stimulace – umožňuje navodit fyzikou a psy-
chickou pohodu pomocí vhodných doteků, masáží, speciálních postupů 
při běžné péči včetně hygieny 
• reminiscence – práce se vzpomínkami
• využívání biografi e – zajímáme se o průběh života každého uži-
vatele a snažíme se co nejvíce přiblížit život v zařízení tomu, na co byl člo-
věk zvyklý doma (např. chceme, aby člověk mohl vstávat, kdy byl zvyklý, 
aby se nasnídal, naobědval či navečeřel v době, kdy mu to vyhovuje, a dle 
jeho přání či potřeb ve svém pokoji nebo v jídelně, zachováváme drobné 
oblíbené rituály, které připomínají domov, jako např. kakao, teplé mléko 
či čaj před spaním apod.)
• smyslová aktivizace – aktivizace smyslů pomocí vůní, doteku 
známých předmětů, připomenutí známých chutí apod. (jedná se o zážit-
kovou formu terapie)
• validace 
– speciální přístup k lidem 
s poruchami orientace a 
paměti v pokročilém věku 
(je založený na vcítění se do 
osobní reality, respektuje 
uživatele a usiluje o to, aby 
mu byla zachována důstoj-
nost v každé situaci)
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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.

„Dobré odpoledne, 
chtěla bych zpětně poděkovat Domu klidného stáří paní Zdislavy v Pravětí-
ně za péči o mého tatínka. V Domě dlouho nepobyl, byl hodně nemocný a 
zemřel v nemocnici v Prachaticích. Ale při každé návštěvě jsem měla pocit, 
že sestřičky a další personál se chovají laskavě a snaží se. Jejich práce přitom 
není opravdu lehká. Do Domu jsme měli kdykoli přístup, pouze po zadání 
hesla na zvonku. Občas se dnes dozvídáme o smutných podmínkách péče 
o nemohoucí a nevědomé - ale CÍTÍCÍ - lidi v různých ústavech. Pravětín 
mezi ně rozhodně nepatří.
Děkuji za péči o mého tátu a pietní chování personálu po jeho smrti.“

    H. Poustková

„Chtěli bychom poděkovat Domovu klidného stáří Pravětín za péči věnova-
nou našemu tatínkovi, dědečkovi Jaroslavu Jerlingovi, která je postavena na 
velice vysoké úrovni. Dále dáváme pochvalu personálu – pravětínský kolek-
tiv poskytuje seniorům pocit zázemí domova.“

      rodina Jerlingova

„Žiji v domově v Pravětíně více jak půl roku. Mám samostatný pokoj, bal-
kon, svou koupelnu, na pokoji mám televizi, varnou konvici, lednici. Je mi 
teplo, nemusím se starat o úklid ani praní prádla. Všichni jsou na mě hodní, 
kuchaři nám dobře vaří, tak pestrý jídelníček jsem v životě neměla. Když 
nechci být sama, zapojím se do nabízených činností, někdy pečeme, luštíme 
křížovky, hrajeme hry, cvičíme, čteme si, zpíváme, děláme to, co nás baví. 
Těšíme se na posezení s harmonikou, na promítání fi lmů i různá kulturní 
vystoupení. V létě se nám dobře sedí venku na lavičce. Nic mi tady nechybí. 
Kdyby mi někdo nabídl, abych se vrátila domů, věřte, já bych ani nechtěla.“

K. Potužáková

 Snažíme, aby naši klienti nežili odtrženi od všeho, co provázelo 
jejich život. Proto s nimi slavíme svátky a připomínáme si různé tradice, 
klienti se pak mohou vrátit ve vzpomínkách do dob, kdy byli mladí, kdy 
se veselili a byli šťastní. 
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 Nové teorie v oblasti péče o seniory ukazují, že vzpomínání je pro 
člověka ve stáří přirozené a většinou velmi příjemné a dokonce někdy 
léčivé. Při oslavách různých svátků během kalendářního roku pomáháme 
procvičovat klientům paměť a orientaci v tom, jaký je den, jaké je období. 
Na konci zimy jsme se snažili připomenout našim klientům masopust. 
Připravili jsme na masopustní úterý odpoledne při harmonice, atmosféru 
doplnily voňavé domácí koblihy a samozřejmě maškary. 
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 8. března jsme si s našimi ženami připomněli svátek, který byly za 
svého mládí zvyklé si připomenout. Každá naše klientka dostala kytičku, 
poseděli jsme společně při pěkných písničkách a dali si sladký zákusek ke 
kávě, který k oslavám patří.

 

 O Velikonocích či o Vánocích si připomínáme tradiční zvyky spo-
jené s těmito svátečními dny. Domov provoní vlastnoručně připravené 
pečivo, také výzdoba interiéru připomíná sváteční dny.

 

  
 

Každá takováto aktivita je důležitá 
pro to, aby naši klienti prožívali stále 
dny nejen všední, ale i sváteční, aby 
jen nepřežívali v době nemoci, ale 
aby stále „žili“ a alespoň v náznaku 
prožívali, ochutnávali a pozorovali 

to, co k běžnému životu patří. Ne-
chceme být jen „zařízením“, které 
zajišťuje nezbytné životní potřeby. 
Jsme rádi, když se nám podaří to, že 
se klient cítí u nás ne jako doma (to 
je nereálné), ale jako v novém domo-
vě. I když se musel přestěhovat, má 
kolem sebe sice nové, ale teď už zná-
mé vlídné tváře, na návštěvu za ním 
chodí jeho nejbližší a má tu takové 
pohodlí a zázemí, jaké právě v této 
životní etapě potřebuje.
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Tradiční pouť sv. Zdislavy v Pravětíně
 V Domově klidného stáří v Pravětíně se konala v pátek 30. května 
2014 pouť při příležitosti svátku sv. Zdislavy, která je patronkou domova. 
Pouť byla zahájena tradičně Mší svatou, kterou sloužil P. Mgr. Michal 
Pulec. Následoval slavnostní oběd a po něm zábavný program. Nejprve 
se uskutečnilo klidné a příjemné posezení obyvatel s panem farářem, s 
panem jáhnem J. Filipem i s naší pastorační asistentkou V. Předotovou. 
Pozvání na pouť přijala i ředitelka Diecézní charity České Budějovice, 
Mgr. M. Čermáková.  Obyvatelé měli možnost vyprávět o životě v našem 
domově, o svém životě a o tom, co pro ně znamená domov, a kde se cítí 
doma. Potěšila nás slova chvály obyvatelky, která žije v našem domově 
teprve měsíc, celý život prožila ve Vimperku a která nešetřila slovy chvály 
jak na adresu krásné přírody v okolí domova, tak příjemného prostředí 
v domově, ocenila i personál, který je vždy vlídný a ochotný. Po tomto 
setkání nám připravili žáci a učitelé místní Základní uměleckého školy ve 
Vimperku velmi hezké vystoupení. Pouť byla zakončena jak jinak než ob-
líbeným posezením u harmoniky, protože pro generaci našich seniorů je 
dechovka ta nejoblíbenější hudba a bez hezké písničky není žádná oslava 
úplná.
 Celý den se nesl v klidném a příjemném duchu, k pouti patří i 
dobré jídlo, každý si mohl najít na celém programu to, co má rád. 
 Všem, kteří se na pořádání akce podíleli, patří veliký dík. 
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teprve měsíc, celý život prožila ve Vimperku a která nešetřila slovy chvály 
jak na adresu krásné přírody v okolí domova, tak příjemného prostředí 
v domově, ocenila i personál, který je vždy vlídný a ochotný. Po tomto 
setkání nám připravili žáci a učitelé místní Základní uměleckého školy ve 
Vimperku velmi hezké vystoupení. Pouť byla zakončena jak jinak než ob-
líbeným posezením u harmoniky, protože pro generaci našich seniorů je 
dechovka ta nejoblíbenější hudba a bez hezké písničky není žádná oslava 

Každý pátek se konají v domově bohoslužby.
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Zařízení poskytuje tyto služby:

• ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích, součástí 
služby je i praní a žehlení veškerého prádla (ve vlastní prádelně) a 
úklid 

 
 

 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, obráz-
ky, dekorativní předměty …). Dále je možné mít na pokoji vlastní televizi, 
rádio, ledničku, rychlovarnou konvici apod.

• celodenní stravování – připravujeme 5 jídel denně ve vlastní kuchy-
ni, máme i v tak malém zařízení dvě jídelny, což přispívá vzhledem k 
počtu osob, které se stravují v jídelně, k rodinnější atmosféře u stolu

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – při oblé-
kání, při pohybu, orientaci …

• pomoc při osobní hygieně – ráno a večer, dle potřeby i během dne
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc 

při zapojování do společenského a kulturního dění v domově i mimo 
něj, podporujeme co nejčastější kontakty s rodinou 

• sociálně terapeutické činnosti – směřující k uchování a rozvíjení do-
savadních schopností

• aktivizační činnosti – umožňujeme každému věnovat se svým záli-
bám či se společně setkávat a věnovat se oblíbeným a tradičním čin-
nostem podobně jako v běžném životě
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• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí – dle potřeb každého v případě ohrožení nějaké-
ho práva, obstarávání drobných nákupů, záležitostí při styku s úřady, 
institucemi apod.

 Každý uživatel může přizpůsobit trávení volného času svým po-
třebám. Může vstávat i chodit spát, kdy chce, může trávit volný čas v sou-
kromí na pokoji, číst si, sledovat televizi, poslouchat rádio, věnovat se 
ručním pracím. Kdo má radši společnost, může se účastnit různých akti-
vit v domově (luštění křížovek, společné čtení, posezení u kávy, posezení 
s harmonikou, ruční práce, promítání fi lmů, malování, pečení domácího 
pečiva apod.).
 Návštěvy mají možnost přicházet do domova v jakoukoli dobu.

 Uživatelé mohou využívat další prostory v domově, kde se mohou 
vzájemně setkávat, trávit čas s příbuznými či známými, v případě přízni-
vého počasí je příjemné posezení na venkovní terase. V domově dbáme 
na čistotu, příjemné prostředí, pěstujeme hodně květin pro radost. 
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 Umožňujeme každému prohlídku zařízení i možnost pobytu „na 
zkoušku“.

Zdravotní péče

 V domově samozřejmě zajišťujeme i nezbytnou ošetřovatelskou 
péči dle indikace lékaře. Jedná se zejména o monitoring pacienta (sledo-
vání biologických funkcí – změření krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné 
teploty), podávání léků, aplikaci injekcí, odběry krve na vyšetření, péče o 
permanentní katetr, ošetření stomií, ošetřovatelská rehabilitace (kondiční 
cvičení, dechová cvičení, nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobslu-
hy, prevence kontraktur, tromboembolických, oběhových a plicních kom-
plikací), převazy, léčba bolesti apod.
 Do zařízení dojíždí lékař, zajišťujeme objednání na potřebná vy-
šetření či zákroky v dalších zdravotnických zařízeních. 
 Od podzimu 2014 má v péči většinu pacientů nová velmi zod-
povědná praktická lékařka, která dojíždí pravidelněji a častěji za svými 
pacienty v domově. Díky tomu se výrazně zkvalitnila zdravotní péče v 
domově.

 Nadace Stanislavy Chumanové darovala domovu 
přístroj na vyšetření krve.

 Od čtvrtka 26. června může Oblastní charita Vimperk využívat v 
domově pro seniory v Pravětíně nový přístroj CoaguChek® XS v hodnotě 
24 300,- Kč, který darovala a slavnostně předala Nadace Stanislavy Chu-
manové ve středu v ranních hodinách pracovníkům domova. 
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 Předností tohoto přístroje je to, že umožňuje velice šetrně odebrat 
krev pacientovi z konečku prstu a okamžitě stanovit protrombinový čas 
(PT/hodnoty Quickova testu/INR). Přístroj umožňuje zjistit výsledek z 
krve okamžitě, není potřeba vzorek odesílat do laboratoře, zároveň šetří 
žíly našich pacientů, kterým je někdy velmi obtížné odebrat krev. Díky 
tomuto přístroji stačí pouhé píchnutí do prstu. 
  Oblastní charita Vimperk děkuje Občanskému sdruže-
ní Nadace Stanislavy Chumanové za darování tohoto velice potřebného 
přístroje, který výrazně zkvalitní poskytování zdravotní péče klientům 
Domu klidného stáří v Pravětíně.
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Uživatelé služby
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Ekonomické údaje 2014
Dům klidného stáří Pravětín

Projekt byl realizován díky dotaci MPSV a Úřadu práce.
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Pečovatelská služba

 Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v zá-
kladních životních dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotní-
ho postižení a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb 
(biologických, psychických, sociálních či duchovních), služba je určena 
také rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn či rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 Službu mohou využívat tedy nejen senioři, ale i mladší osoby se 
sníženou soběstačností, osoby potřebující krátkodobou pomoc, např. v 
době nemoci.

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

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

soběstačnosti v základních životních dovednostech 
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• 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 so-
ciálnímu vyloučení uživatele služby

• poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou 
domácí péčí 

Poděkování:

Vážená paní ředitelko,
 je mi 82 roků a od února 2014 využívám Vašich služeb, a sice do-
vozu obědů. Protože jsem opravdu maximálně spokojena, rozhodla jsem se 
touto cestou Vám poděkovat. Děkuji z celého srdce nejen za výbornou, kva-
litní a také pestrou stravu, ale také pečovatelkám, které tyto obědy rozváží. 
Jsou velmi milé, ochotné a stále usměvavé, což pro seniory velmi mnoho 
znamená. Opravdu díky.
 Myslím, že by nám mohli tuto výhodnou a výbornou službu Vašeho 
zařízení v jiných vesnicích jenom závidět.
 S přáním všeho dobrého Vám i ostatním  

                Božena Houdková, Zdíkov

Vážená paní ředitelko,
 od července loňského roku využívám Vaši pečovatelskou službu. 
Jsem upoutána na invalidní vozík a poskytované služby, zejména pomoc 
s osobní hygienou a s úklidem, mně i mému manželovi, který o mne jinak 
pečuje, velmi usnadnily život. Proto Vám chci vyslovit poděkování a vyjá-
dřit naprostou spokojenost s poskytovanými službami. Velice oceňuji práci 
a vstřícnost pečovatelek ze Skalky, zejména paní Jany Srbené a Dity Schö-
nové, které ke mně docházejí nejčastěji. Jsem přesvědčena, že za svůj lidský 
a přitom vysoce profesionální přístup si tuto pochvalu a poděkování plně 
zaslouží.
 Ještě jednou děkuji a přeji Vám a celému Vašemu kolektivu hodně 
úspěchů ve Vaší práci a v osobním životě.
S pozdravem

Jana Morávková, Prachatice
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Pečovatelské výkony v roce 2014

Souhrnné ekonomické údaje 
pečovatelské služby v roce 2014
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Projekt byl realizován díky dotaci MPSV, grantu Jihočeského kraje, do-
tacím měst a obcí (Vimperk, Prachatice, Volary, Čkyně, Stachy, Zdíkov, 

Lčovice, Bohumilice, Zálezly, Vacov, Nicov, Sv. Maří) a Úřadu práce.
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Projekt Aktivně ve stáří

 Pro klienty pečovatelské služby jsme připravovali i různé zajímavé 
aktivity v rámci projektu Aktivně ve stáří. Cílem těchto aktivit je předchá-
zet sociálnímu vyloučení seniorů se sníženou soběstačností, umožnit jim 
rozvíjet své schopnosti, udržovat si kondici a žít zdravěji. Při společných 
činnostech měli senioři možnost setkávat se, popovídat si i si vyměňovat 
zkušenosti.  
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Realizované aktivity v roce 2014: 

23. 1. 2014  - hudební vystoupení - pokračování pořadu o Karlu Hašlero-
vi v podání Karla Šedivého s názvem „Lásky Karla Hašlera“ (Prachatice)
25. 2. 2014 – výtvarná dílna – malování na dřevo - „Dřevěné kočičky“ 
pod vedením paní Zuzany Macorlikové (Prachatice)
27. 3. 2014 – výtvarná dílna – „Vítání jara“ – výroba dekoračních před-
mětů společně s paní Jitkou Švehlovou (Čkyně)

10. 4. 2014 – Výtvarná dílna – „Vítání jara“ – výroba dekoračních před-
mětů připomínajících blížící se Velikonoce společně s paní Zuzanou Ma-
corlikovou (Prachatice)
9. 5. 2014 – společenské posezení  „Den matek“-  společně se Svazem 
tělesně postižených v ČR o.s. místní organizace Prachatice (Prachatice)
17. 6. 2014 – výtvarná dílna – malování na hedvábné šátky společně s 
paní Zuzanou Macorlikovou (Prachatice)
29. 7. 2014 – výtvarná dílna „Malování na hrnky“ pod vedením paní 
Zuzany Macorlikové (Prachatice)
3. 9 a 30. 9. 2014 – „Vliv barev na náš život“ psychoterapeutické posezení 
a setkání s psychoterapeutkou Mgr. Květou Kadlecovou (Prachatice)
9. 10. 2014 – výtvarná dílna „Růže z listí“ – společenské posezení spoje-
né s výrobou květin z listí pod vedením paní Jitky Švehlové (Čkyně)
22. 10. 2014 – „Pohybová terapie rukou“ (Prachatice)
31. 10. 2014 – „Bezpečná domácnost“ – přednáška s Ing. Ivo Novotným 
– ředitelem Městské policie Prachatice a s Hanou Rabenhauptovou
27. 11. 2014 – výtvarná dílna – společenské posezení a výroba advent-
ních věnců společně s paní Zuzanou Macorlikovou (Prachatice)
28. 11. 2014 – výtvarná dílna – společenské posezení a výroba vánoční 
dekorace společně s paní Jitkou Švehlovou (Čkyně) 
3. 12. a 9. 12. 2014 – „Vánoční setkání“ - slavnostní posezení s bohatým 
programem a občerstvením k závěru roku 2014 (Prachatice)

 

Kromě výše uvedených výtvarných dílen, besed a oslav jsme organizovali 
pro seniory kondiční aktivity s pomocí rehabilitačních pomůcek, míčů, 
balančních pomůcek, posilovačů prstů, gelových kroužků apod.
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Souhrnné ekonomické údaje projektu 
Aktivně ve stáří v roce 2014

 Všechny aktivity byly realizovány ve společenské místnosti Domu 
s pečovatelskou službou Skalka v Prachaticích, v této místnosti byl také 
vybaven sportovní koutek pro seniory, další aktivity jsme realizovali v 
Domě s pečovatelskou službou ve Čkyni.

Projekt Aktivně ve stáří byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.
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Služba pro rodiny s dětmi

 Naším posláním je pomáhat rodinám v nepříznivé životní situa-
ci. Poskytujeme podporu či pomoc zejména při problémech s bydlením, 
zaměstnáním, při zadlužení, radíme, jak vést domácnost, jak hospodařit, 
jak vychovávat děti, jak se s nimi učit. Formou sociálních technik pomů-
žeme při neshodách v rodině či ve společnosti.  
 Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, 
podporujeme rodiny v tom, aby se naučily řešit problémy samostatně 
vlastními silami. Snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení těchto ro-
din. Poskytujeme podporu a pomoc také rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 
svěřené do pěstounské péče.
 Pomoc poskytujeme ambulantní formou nebo v přirozeném pro-
středí rodiny (v domácnosti). 

Cíle služby
• všestranný rozvoj dětí v rodinách, které se dlouhodobě ocitly  v nepří-

znivé sociální situaci
• posílení rodičovských schopností a odpovědnosti
• vedení rodiny k řádnému způsobu života
• správné vedení a udržování domácnosti
• zvyšování kompetencí rodičů k samostatnému zvládání nepříznivých 

životních situací
• zvyšování kompetencí rodičů k samostatnému zvládání nepříznivé 

ekonomické situace rodiny, zvláště v případě zadlužení 
• začleňování rodin ohrožených sociálním vyloučením
• stejné šance dětem bez ohledu na sociální postavení
• zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, dosa-

Druh služby:  služba sociální prevence
 /sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/ 
 podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková, tel. 731 402 993 
Sídlo:    Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.:    739 739 886
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žení nejvyšší možné odborné kvalifi kace (i formou vysokoškolského 
studia) 

• podpora rodin, které pečují o dítě v náhradní rodinné péči

Cílová skupina

• rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociál-
ní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat (bydle-
ní, hospodaření, dluhy, nezaměstnanost, péče o dítě …)

• rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku negativních jevů 
(narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a závis-
lost na dávkách státní sociální podpory …)

• rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
• rodiny, jejichž děti se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (problé-

mové vztahy v rodině, rozvrat rodičů, ztráta jednoho z rodičů, nepro-
spěch ve škole, problémy s vrstevníky, s dospělými …)

• rodiny, které se připravují na přijetí dítěte do pěstounské péče nebo 
které převzali dítě do pěstounské péče 

Poskytujeme tyto služby:

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
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 Služby určené rodinám s dětmi v evidenci orgánu sociálně 
právní ochrany dětí (OSPOD)

 Díky poskytnutému grantu od Jihočeského kraje jsme pomáha-
li zajistit fungování rodin v nepříznivé sociální situaci, zejména rodin v 
evidenci OSPOD, zajistit pokud možno zdravý a všestranný vývoj dětí v 
těchto rodinách, pomáhali jsme rodinám řešit jejich nepříznivou situaci 
(oblast vztahů mezi členy rodiny, bydlení, zaměstnání, zadlužení rodiny, 
hospodaření), zvyšovat kompetence, dovednosti a schopnosti rodičů, po-
skytovali jsme pomoc dětem, které se ocitly v krizi, nabízeli jsme jim po-
moc s řešením jejich situace, služba umožnila mnohdy předejít ústavní 
výchově dětí, vyvést členy rodiny z krize (formou krizové intervence), 
předejít rozpadu rodiny v případě manželských neshod (poradenství, pá-
rová terapie), v případě rozpadu rodiny zajistit styk dítěte s oběma rodi-
či, v případě nutnosti podporovaný styk, pomáhali jsme rodinám zajistit 
řádnou péči o vzdělávání dětí, smysluplné využívání volného času dětí, 
společné trávení volného času rodičů společně s dětmi.

Místo realizace služby

  Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku a 
ve Volarech, v jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou posky-
továny 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 fun-
govala jen v rámci města Vimperk, postupně díky pořízení služebního 
vozidla byla rozšířena i do okolních obcí 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, opa-
kování ročníku základní školy u dětí, zadlužení rodiny či exekuce. Často 
řešíme problémy dětí, které k nám přivedou rodiče, často potřebují ře-
šit vztahy s vrstevníky, vztahy v rodině, neprospěch ve škole, záškoláctví, 
agresi, lhaní, šikanu, krádeže, závislosti nebo sklony k sebepoškozování. 
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Rozsah služeb v roce 2014

Fakultativní činnosti pro děti vedoucí k začleňování a získá-
vání sociálních dovedností uskutečněné v roce 2014:

Romský taneční soubor reprezentoval Vimperk

 Vimperský romský taneční soubor Čhave Devlastar se 30. 5. 2014 
zúčastnil 16. ročníku světového romského festivalu Khamoro v Praze. V 
rámci tohoto festivalu se soubor představil na defi lé, jehož začátek se ko-
nal na Václavském náměstí a končil na Staroměstském náměstí v Praze. 
Společně s vimperským tanečním souborem, se zde představili vybrané 
romské taneční soubory a kapely z celé České republiky. 
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 Následně se taneční soubor odebral na  Khamoro – Dětský den. 
Zde byl připraven bohatý program. Děti se zde mohly zúčastnit různých 
soutěží. Součástí programu bylo také vystoupení romské skupiny UGC, z 
čehož byly nadšené zejména dívky, které tuto skupinu obdivují. V rámci 
této akce vimperský soubor také představil své taneční vystoupení a skli-
dil veliký úspěch.  

 Dne 15. června 2014 se vimperský taneční soubor Čhave De-
vlestar spolu s volarským souborem Roma Star zúčastnil v Praze na Žofi -
ně zajímavého festivalu nazvaného Poupění – Strýt*tyjátr. Jednalo se o 
5. ročník festivalu dětských divadelních a tanečních souborů, mladých 
hudebních orchestrů, kapel a uměleckých vystoupení. Patronkou festiva-
lu byla herečka Eva Holubová, se kterou měli členové obou souborů mož-
nost si popovídat či se s ní vyfotografovat.  Každý ze souborů vystoupil 
s třicetiminutovým představením a od diváků se dočkal nadšeného pot-
lesku. Průběžně s festivalem probíhaly výtvarné dílny, kreslení, malování, 
dětské hry a soutěže. 
 Takováto veřejná vystoupení jsou pro romský soubor velikou od-
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měnou. Děti při těchto vystoupeních zažívají pocit úspěchu, uznání a po-
cit přijetí publikem, které je odmění potleskem. Soubory se podílejí na 
udržování romských tradic, romského folkloru, který většina lidí, někdy i 
samotní Romové, již neznají. 
 Obě akce se konaly díky fi nančním prostředkům na cestovné, kte-
ré poskytly: paní Věra Vávrová (fi rma VAVI), MUDr. Šárka Janásková a 
Oblastní charita Vimperk.

Andrea Kavanová, DiS.,
sociální pracovnice OCH Vimperk

Ekonomické údaje
Služba pro rodiny s dětmi v roce 2014

Služba byla realizována díky dotaci MPSV, 
grantu Jihočeského kraje a příspěvku města Vimperk.



37

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

 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. Ob-
racet se na nás mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních tech-
nik nabízíme pomoc v situacích, které se mohou zdát neřešitelné (těžká 
nemoc, ztráta blízkého člověka, bezvýchodná fi nanční situace, páchané 
násilí, šikana ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové problémy apod.) 

Poskytujeme tyto služby: 

• sociálně terapeutické činnosti
 - krizová intervence
 - sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překo 
 nání krizového stavu a zahájení následného terapeutického pro 
 cesu (terapie zaměřená na řešení – individuální, párová i rodinná)
 - zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí
 - základní sociální poradenství (při hledání zaměstnání či bydle 
 ní, 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

/krizová pomoc dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb., 
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 - 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  
 prožívat plnohodnotný život
 - osoby trpící úzkostmi, mají pocit beznaděje, prožívají hluboký  
 dlouhotrvající smutek
 - osoby, které se ocitly ve zvlášť nepříznivé situaci fi nanční   
 (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
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Místo realizace služby
 
 Služba je realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v 
jejich přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v pro-
najatém prostoru v ul. Krátká, čp.125 ve Vimperku. 

 Krizovou pomoc jsme na základě registrace poskytovali od září 
2014.  Dlouhodobě se totiž obracely na naši službu určenou rodinám s 
dětmi osoby, které se ocitly ve velmi vážné krizové situaci. Naše sociál-
ní pracovnice jim poskytovaly základní krizovou intervenci, což je po-
vinností každého sociálního pracovníka – poskytnout takovouto pomoc 
člověku, který ho o to požádá. Protože tato služba nebyla ve Vimperku 
dostupná, začali jsme ji poskytovat na základě získané registrace v rámci 
nově vytvořené služby nazvané Nexus, „spojení“. Chceme díky této službě 
umožnit lidem ve velmi vážné krizové situaci „spojit“ se s odborníkem, 
který je schopen poskytnout kvalifi kovanou 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 
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 neřešitel-
né situaci o ukončení života. Při dlouhodobé krizi dochází k úzkostem, 
agresivnímu jednání, stažení se do sebe, depresivním náladám. Krizi mů-
žeme vnímat jako něco, co nám komplikuje život, přináší omezení a ztrá-
ty. 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 prav-
du, skutečnost, která nastala. Další fází je zloba, agrese, hněv, kdy hledá-
me 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 
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Ekonomické údaje
projekt Nexus v roce 2014

pravda“. Následně přichází fáze smutku – strach, úzkost, člověk si uvědo-
muje, 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 mno-
ho 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. 

„Jsou to již dva roky  kdy jsem procházela životní krizí. Nevím přesně, kdy 
začala, nevím, proč jsem neviděla, že něco není v pořádku, najednou jsem 
byla na dně. Přišla jsem o bydleni, málem i o práci, snášela ponižování od 
partnera, s dětmi jsem si málo hrála, život mne netěšil. Řešila jsem věčně 
nedostatek peněz a lásky a točila se v kruhu úzkostí, výčitek i dluhů. 
Problémy a pocity marnosti jsem řešila alkoholem, z čehož později nebylo 
úniku. Tenkrát mi byla doporučena krizová pomoc, kterou jsem vyhledala. 
Nikdo mne neodsoudil, vyslechli mě, poradili mi a nasměrovali, jak a kudy 
jít dál. A já se i díky jejich pomocné ruce snažím jít dál svým životem. A 
když na té cestě zakopnu, zastavím se a nebo potřebuji najít nový směr, 
znovu využiji pomocnou ruku krizové pomoci.“ (A. K.)

Rozsah poskytnutých služeb v projektu Nexus v roce 2014:
• 50 osob
• 353 kontaktů
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Fénix
 V roce 2014 byl realizován projekt Fénix zaměřený na osoby ohro-
žené sociálním vyloučením. V rámci projektu bylo dospělým osobám po-
skytováno odborné poradenství zejména v oblasti dluhové problematiky, 
získávání zaměstnaní a bydlení. 
 Sociální pracovnice podporovaly uživatele při komunikaci s vě-
řiteli, často se zdravotními pojišťovnami při řešení vzniklých dluhů. Vy-
světlovaly jim rizika spojená s uzavíráním úvěrů u nebankovních subjek-
tů.
 V rámci projektu byla uživatelům poskytnuta podpora při hledání 
odpovídajícího zaměstnání. Pracovnice pomáhaly jednotlivcům při tvor-
bě životopisů a podávaly informace potřebné k získání zaměstnání. 
 Další činností v rámci projektu byla pomoc rodinám s dětmi při 
hledání stálého či náhradního bydlení a snaha o motivaci rodin k udržení 
svého současného bydlení. 
 Během celého projektu probíhalo pravidelně doučování dětí a pří-
prava dětí na nástup do základní školy. Dále jsme organizovali pro děti 
zájmovou činnost ve Vimperku i ve Volarech, nejnavštěvovanější byly ta-
neční kroužky ve Vimperku a ve Volarech.
 Uspořádali jsme pro děti několik akcí, které vedly k začleňování 
do většinové společnosti a k získání sociálních dovedností (vystoupení 
dětí - Khamoro Praha, Strýt tyjátr, na slavnostech Zlaté stezky, na Volar-
ských slavnostech dřeva), dále si děti užily karneval, vítání léta a v prosin-
ci mikulášskou nadílku. 

Projekt byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.

 Podporujeme 
aktivní trávení volného času 

dětí, zejména z méně podnětné-
ho sociálního prostředí.
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Celkem jsme poskytli 33 rodinám 535 kontaktů.

Charitní ošetřovatelská služba /home care/

 Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení domácí péče. Zajišťovali 
jsme ošetřovatelské 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 ses-
try. Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat lékař i mlad-
šímu pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné zdravotní zne-
výhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického zařízení.
 V roce 2014 jsme v domácí péči ošetřili celkem 472 pacientů, 
zdravotní sestry vykonaly 12 735 návštěv u pacientů v jejich domácnosti, 
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poskytly pacientům podle indikace lékaře celkem 19483 ošetřovatelských 
výkonů.
 Mezi nejčastější zdravotní úkony v domácí péči patří: aplikace in-
jekcí, měření tlaku, hladiny cukru v krvi, odběry krve, ošetřovatelská re-
habilitace, ošetření stomií, permanentního katetru (cévky), převazy ran, 
ošetření bércových vředů, aplikace parenterální terapie (infúze) pro zajiš-
tění hydratace, energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či 
spinální katetr. 
 Zajišťovali jsme zdravotní péči i pacientům v terminálním sta-
diu nemoci 24 hodin denně. 
 Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstač-
ností, 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 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 krev-

ního 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 cuk-

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

cienta) 
• aplikace léčebné terapie per os, s. c., p. r., zevních léčebných prostřed-

ků
• 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, ná-

cvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence kontraktur, 
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tromboembolických, oběhových a plicních komplikací
• ošetření stomií (výměna stomického sáčku) – edukace pacienta, ro-

diny
• péče o permanentní katetr (cévka), jeho odstranění, cévkování močo-

vého měchýře, očistné klizma
• lokální ošetření kožních lézí – bércové vředy, chronické rány, poope-

rační rány, poranění
• aplikace parenterální terapie – infúze – pro zajištění hydratace, ener-

getických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální katetr

 Od roku 2014 může Oblastní charita Vimperk využívat v domácí 
péči nový přístroj CoaguChek® XS, který jsme mohli zakoupit díky fi -
nančním příspěvkům několika štědrých dárců.   
 Předností tohoto přístroje je to, že umožňuje velice šetrně odebrat 
krev pacientovi z konečku prstu a okamžitě stanovit protrombinový čas 
(PT/hodnoty Quickova testu/INR). Stejně jako v našem domově pro se-
niory můžeme tedy zjistit výsledek z krve okamžitě, není potřeba vzorek 
odesílat do laboratoře. Přístroj zároveň šetří žíly našich pacientů, stačí 
pouhé píchnutí do prstu. 

Oblastní charita Vimperk děkuje těmto dárcům za příspěvek 
a zakoupení tohoto přístroje: 

Obec Stachy (1.000,- Kč)
IT Profi , s. r. o. (5.000,- Kč)
Agromont Vimperk, s. r. o. (5.000,- Kč)
Hana Důrová  - pedikúra Vimperk (500,- Kč)
Spotřební družstvo Jednota (1.000,- Kč)
Jaroslav Filip – jáhen (500,- Kč)
Jana Krnáková (1.000,- Kč)
Ing. M. Paštika (3.000,- Kč)
Pavel Pohan – drogerie Vimperk (4.000,- Kč)
Vladimír Hošek – Čkyně (1.000,- Kč)
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Zdravotní sestry domácí péče Oblastní charity Vimperk poskytují kvalit-
ní zdravotní péči, svědčí o tom i následující poděkování:

„Vážená paní ředitelko,
 chtěla bych Vám sdělit, že za mou nemohoucí matkou sestra z 
domácí péče z Prachatic Vladimíra Koutná. Je tak hodná, poctivá a pří-
jemná komunikativní pomocnice, že jsem tak laskavou a příjemnou osobu 
nepoznala. Chci Vám to sdělit, neboť si zaslouží velikou pochvalu.“
   K. Študlarová
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Další činnosti v roce 2014

Bene� ční běh městem Vimperk 2014
 Oblastní charita Vimperk uspořádala ve spolupráci s Gymnáziem 
a Střední ekonomickou školou Vimperk a Ski klubem Šumava dne 9. 9. 
2014 Benefi ční běh městem Vimperk 2014. 
 Celé sportovní odpoledne se neslo v poklidném duchu. Nadšení a 
závodní atmosféra se nesla po celém hřišti.
 Start účastníků proběhl na dopravním hřišti u základní školy 
TGM v parku, ty, kteří se vydali na start, čekala trať podle jeho možností 
dlouhá 100 m, 2,5 nebo 5 km. Trasu mohl symbolicky projít i ten, kdo 
běhat nemůže, ale chtěl benefi ční akci podpořit.
 Každý, kdo proběhl cílem, dostal pamětní list s výsledným časem 
a jménem, aby si mohl připomenout, že 9. 9. 2014  svými silami pomohl 
realizovat dobrou věc.
 Závodníci i diváci si celé odpoledne užili. Jistě k tomu dopomohlo 
i počasí, které nám všem vyšlo vstříc a ukázalo, že v tomto deštivém ob-
dobí sluníčko ještě umí svítit.

Rozjímání nad Janovými pašijemi
 V pátek 4. dubna 2014 od 13:00 hodin v 
kapli Domova klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětí-
ně proběhlo setkání zaměstnanců Oblastní charity 
Vimperk a Farní charity Prachatice. Náplní celého 
odpoledne bylo Rozjímání nad Janovými pašijemi 
J. S. Bacha, kterým nás provázel vimperský kněz 
Mgr. Michal Pulec. Měli jsme možnost připome-
nout si poslední chvíle Ježíšova života a prožít je 
prostřednictvím poslechu vybraných částí Janových 
pašijí J. S. Bacha, ke kterým nám zasvěcený výklad podal P. Mgr. Michal 
Pulec. Setkání nebylo určeno jen praktikujícím věřícím, ale i ostatním 
zaměstnancům. Všichni jsme si odnesli mnoho poznatků a zážitků i díky 
překrásné duchovní hudbě. Já osobně bych každému přála prožít takový 
emociální zážitek. Je na místě touto cestou poděkovat panu faráři Mgr. 
Michalu Pulcovi, který pro nás nepřipravil pouze toto nádherné setkání, 
ale také pro naše klienty slouží mše svaté v našem domově pro seniory. 
Spolupráce s panem farářem si velice vážíme.
                                                     Jana Brabcová
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 Výtěžek ve výši 6 241,- Kč, kvůli kterému se tato dobročinná akce 
konala, byl použit na krizovou pomoc NEXUS. Ta je určena lidem, kteří 
jsou ohroženi na zdraví nebo na životě (například, obětem násilí, šikany, 
osobám se sebevražednými sklony, osobám v krizi při ztrátě partnera, dí-
těte …). Na startovní čáru se postavilo rovných 80 závodníků a mnoho 
dalších přispělo bez účasti na startu.
 Za organizaci na závodech patří velký dík právě realizačnímu 
týmu Ski klubu Šumava, díky němuž proběhlo po sportovní stránce vše 
na profesionální úrovni.
 Další díky patří fi rmě SAS TRADING CZ, s.r.o., za tisk plakátů, 
Janu Viennerovi, za tisk pamětních listů, dále děkujeme městu Vimperk a 
MěKS Vimperk. 
 Doufáme, že z vydařeného nultého ročníku se stane ročník první, 
druhý, třetí … 
                           Jana Brabcová

 

Tříkrálová sbírka 2014
 Celkem 93 765,- Kč, to je výsledek Tříkrálové sbírky 2014. 
Upřímně děkujeme všem dárcům, děkujeme těm, kteří mnohdy sami ne-
mají dostatek peněz, a přesto vhodí do kasičky částku ze svých skromných 
úspor. Mnozí na nás čekali a měli slzy v očích, když jsme přišli, protože si 
mysleli, že jejich dům nenavštívíme. 
 Díky samozřejmě také patří obětavým koledníkům, hlavně těm, 
kteří nám pomáhají pravidelně. Každý rok si pro dobro věci dokáží ode-
přít něco ze svého volného času a obchází domy s Tříkrálovou koledou. 
 Vykoledovaná částka putuje dále do Charity České republiky, kde 
se přerozděluje i na humanitární účely v jiných částech světa. 
 V sobotu 8. 2. 2014 proběhlo v MěKS Vimperk poděkování koled-
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Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2014:    93.765,- Kč
Výtěžek pro OCH Vimperk:      60.947,- Kč

Děkujeme.  

níkům Tříkrálové sbírky 2014. Pozváni byli všichni koledníci společně se 
svými vedoucími. 
 Nejprve koledníky a jejich vedoucí přivítala paní Mgr. Dana Mar-
ková, ředitelka Oblastní charity Vimperk, po té koledníkům poděkoval 
kněz Mgr. Michal Pulec. Poděkování koledníkům se zúčastnil i jáhen Ja-
roslav Filip, který každý rok zajišťuje posvěcení kříd a modlitbu za kole

dníky v kapli Domova klidného stáří Pravětín. Po uvítání koledníků si 
každý z účastníků mohl pochutnat na připraveném občerstvení. Sobotní 
odpoledne se neslo ve výtvarném duchu, vzhledem k tomu, že děti jsou 
tvořivé a mají bujnou fantazii, mohly si vyrobit podle připravených vzorů 
zvonek z květináče ozdobený ubrouskovou technikou. Dále si měly mož-
nost vyrobit hrneček a pomalovat ho, ale také si mohly vyrobit barevnou 
sovu z papíru. Vzhledem k tomu, že do výroby dekorací se pustili i do-
spělí, můžeme říci, že program se líbil koledníkům i jejich vedoucím. Po 
vyrobení dekoračních předmětů, které si  každý mohl odnést domů, jsme 
přistoupili k dalšímu programu. Tím bylo shlédnutí pohádky Na vlásku, 
která se snad všem zúčastněným líbila a dopomohla tak ještě více k po-
hodovému odpoledni, které se neslo v duchu dobré pohody a přátelství.   
 Ještě jednou touto cestou děkujeme všem obětavým koledníkům, 
vedoucím a štědrým dárcům, kteří podpořili dobrou věc. 

Alena Škopková, DiS., Jana Brabcová
koordinátorky TS 2014
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Charitní šatník
Slouží jako sběrna šatstva, prádla či drobných domácích předmětů pro 
potřebné občany. Činnost zajišťují dobrovolníci.

V. Souhrnné údaje za organizaci v roce 2014

Celkové hospodaření OCH Vimperk v roce 2014
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p. Dušáková – Prachatice
p. Hřebíková – Prachatice
p. Benešová – Prachatice
p. Hanžlová – Prachatice
p. Kurejová – Zdíkov 
Marie Kůtová
Jaroslav Dráb
p. Sova – Bláhov 
Hana Důrová  - pedikúra Vimperk 
Jaroslav Filip – jáhen 
Jana Krnáková 
Ing. M. Paštika 
Pavel Pohan – drogerie Vimperk 

VI. Poděkování individuálním dárcům, 
 institucím

Děkujeme těmto dárcům: 
Občanské sdružení - Nadace Sta-
nislavy Chumanové
VAVI, s. r. o.
Farní charita Boršov
MVDr. Šárka Janásková
Obec Stachy 
SD jednota Vimperk
IT Profi , s. r. o. 
Agromont Vimperk, s. r. o. 
Jana Brabcová
Šmrha Jan
p. Kunešová – Prachatice 
p. Kůrková – Prachatice
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Vladimír Hošek – Čkyně 
Mgr. Milan Kanta
p. J. Kohoutová
p. Strnadová

Děkujeme těmto institucím za poskytnutí dotace/grantu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb 
Jihočeský kraj v grantových programech:
• Podpora rodinné politiky (Podpora poskytovatelů sociální služby – 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
• Podpora terénních sociálních služeb – pečovatelské služby
• Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vylouče-

ním na území Jihočeského kraje – projekt Fénix
• Podpora služeb nedefi novaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách – projekt Aktivně ve stáří

Město Vimperk, fi nanční podpora pečovatelské služby a projektu: Služba 
pro rodiny s dětmi
Město Prachatice, fi nanční podpora pečovatelské služby 
Obec Čkyně, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Stachy, fi nanční podpora pečovatelské služby 
Obec Zdíkov, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Lčovice, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Zálezly, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Bohumilice, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Vacov, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Nicov, fi nanční podpora pečovatelské služby
Obec Sv. Maří, fi nanční podpora pečovatelské služby

Složení Rady OCH Vimperk v roce 2014:

Mgr. Dana Marková 
Dana Sovová 
Mgr. Michal Pulec 
Alena Havelková 

Mgr. Eva Braumová (Pražáková)
Ivana Voráčková 
MUDr. Marie Kučerová

Vl. Jiřík, - Roseč
Ilona Matějovicová
Josef Koťara
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VII. Zpráva auditora 






